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Samantekt og helstu niðurstöður
Áhættustig vegna skipulagðrar glæpastarfsemi á Íslandi er „mikil áhætta“.
Afbrotatölfræði lögreglu gefur ein og sér ekki nægilega glögga mynd af þeim brotaflokkum sem
tengjast iðulega skipulagðri glæpastarfsemi, s.s. fíkniefnabrotum, mansali og vændi.
Rannsóknir innan þeirra brotaflokka byggjast að verulegu leyti á frumkvæðisvinnu lögreglu sem
aftur hefur áhrif á þær tölfræðilegu upplýsingar sem tiltækar eru. Skipulögð brotastarfsemi
tengist auk þess í auknum mæli löglegri starfsemi og brotastarfsemin dulin með þeim hætti.
Skipulögð brotastarfsemi er iðulega samofin löglegum rekstri fyrirtækja og mikilvægt er að
rannsaka skattahluta brotastarfseminnar þar sem brotamönnum getur reynst erfitt að gera
grein fyrir hagnaði, tekjum eða eignum sem aflað er með ólögmætum hætti. Upptaka ólöglegs
ávinnings er úrræði sem margir innan lögreglu telja vannýtt.

Utan höfuðborgarsvæðisins eru samfélög almennt lítil og þéttofin þar sem persónuleg tengsl
eru mikil og þekking á högum annarra íbúa almenn. Á hinn bóginn kunna einstaklingar í smærri
samfélögum að tengjast stærri hópum og jafnvel hópum sem tengjast alþjóðlegri
glæpastarfsemi. Slík tilfelli eru lögreglu kunn. Jafnframt kunna einstaklingar á landsbyggðinni
að tengjast hópum sem einkum láta til sín taka í þéttbýli. Þetta getur t.a.m. átt við um
fíkniefniviðskipti og ræktun og framleiðslu fíkniefna. Þessir einstaklingar geta þannig auðveldað
skipulagðri brotastarfsemi að þrífast.
Greiningardeild hefur í fyrri skýrslum sínum um skipulagða brotastarfsemi leitast við að vekja
athygli á að dreifbýli og lítil löggæsla geti skapað afbrotahópum tækifæri t.a.m. á sviði ræktunar
og framleiðslu fíkniefna. Þetta mat greiningardeildar hefur reynst rétt, líkt og dæmin sanna en
á undanliðnum misserum hefur lögregla ítrekað stöðvað slíkar ræktanir á landsbyggðinni.
Vitað er um a.m.k. tíu hópa sem eru virkir í skipulagðri brotastarfsemi og talið er að hópum
sem lögregla kann ekki nægilega góð deili á hafi fjölgað nokkuð frá því síðasta skýrsla
greiningardeildar var birt árið 2015. Lögregla býr yfir upplýsingum og vísbendingum um hópa
og einstaklinga sem eru umsvifamiklir á sviði fíkniefnaviðskipta. Sumir þeirra hafa fullar hendur
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fjár og tengjast lögmætum fyrirtækjum sem skapar færi á peningaþvætti. Fíkniefnaneysla
tengist í flestum tilfellum skipulagðri brotastarfsemi á einn eða annan veg. Framleiðsla,
innflutningur, dreifing og sala fíkniefna er háð skipulagi og samstarfi margra þótt að í
undantekningartilfellum sé einn gerandi að verki.
Vísbendingar eru um að innflutningur sterkra fíkniefna á borð við kókaín færist í vöxt. Á síðustu
misserum hefur aukist til muna það magn MDMA (Methylenedioxymethamphetamine) og
kókaíns sem haldlagt hefur verið. Mikið af sterku amfetamíni er á markaðnum og orðið hefur
vart við metamfetamín. Framboð á kannabis er sem fyrr mikið og mikill fjöldi ræktana sem
gerður hefur verið upptækur er til marks um að innlend framleiðsla leitast við að anna
eftirspurn. Sala og dreifing fíkniefna hefur í auknum mæli færst á samfélagsmiðla. Afskipti
lögreglu í formi frumkvæðislöggæslu er takmörkuð vegna manneklu. Hér um að ræða nýjan
brotavettvang sem kallar á sérdeildir til þess að sinna net- og tölvubrotarannsóknum.
Netrannsóknir (e. Internet investigations) og rannsóknir netglæpa (e. Cyber crime) krefjast
sérhæfðra lögreglumanna og sérfræðinga en ekki hafa fengist fjárveitingar til þess að stofnsetja
slíkar rannsóknardeildir.
Gott efnahagsástand kann að ráða einhverju um þær breytingar sem hér hafa verið raktar en
jafnframt er sú staðreynd augljós að fíkniefnamarkaðurinn á Íslandi hefur stækkað verulega á
skömmum tíma. Við náttúrulega fjölgun þjóðarinnar bætist mikill fjöldi aðfluttra og
ferðamanna. Spurn eftir fíkniefnum hefur að öllum líkindum aldrei verið meiri hér á landi.
Lögreglan telur að smygl á fólki færist í vöxt og haldist m.a. í hendur við mikla fjölgun þeirra
sem óska alþjóðlegrar verndar hér á landi. Þess þekkjast dæmi að einstaklingar frá löndum sem
útlendingastofnun skilgreinir sem „örugg ríki“ færi sér markvisst í nyt móttökukerfi um
alþjóðlega vernd á Íslandi í þeim tilgangi að stunda hér „svarta atvinnu“ eða brotastarfsemi.
Dæmi eru um að menn sem dvalist hafa hér á landi sem umsækjendur alþjóðlegrar verndar
hafi stundað ólöglega starfsemi, „svarta atvinnu“ eða afbrot, og hafi, eftir að hafa verið neitað
um vernd og vísað frá Íslandi, snúið aftur fáum dögum síðar og tekið upp fyrri ólöglega iðju.
Í skýrslu greiningardeildar frá 2015 var í kafla um horfur og framtíðarþróun varað sérstaklega
við hættu á vinnumansali og vændi. Í skýrslunni sagði:
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„Vændi og mansal gætu aukist m.a. í tengslum við stóraukin umsvif í byggingariðnaði og
ferðamannaþjónustu. Vöxtur í byggingariðnaði skapar hættu á ólöglegum innflutningi á
verkafólki og dæmi eru um að viðkomandi þræli myrkranna á milli við slæm kjör. Dæmi eru um
að brotamenn tengdir vinnumiðlunum eigi þátt í mansali með því að blekkja og misnota
einstaklinga sem koma á þeirra vegum. Þá eykst hættan á að svört atvinnustarfsemi muni
þrífast í tengslum við aukin umsvif í ferðaþjónustu og byggingariðnaði.“
Þessi virðist því miður hafa orðið raunin. Lögregla hefur sterkar grunsemdir um mansal í hinum
ýmsu geirum atvinnulífsins ekki síst þeim sem hafa vaxið hratt á undanförnum tveimur árum.
Vændisstarfsemi hefur aukist mikið á síðustu tveimur árum og er þjónustan auglýst á vefsíðum
og samfélagsmiðlum.
Í skýrslum liðinna ára hefur greiningardeild ítrekað varað við því að þeir sem leiti alþjóðlegrar
verndar á Íslandi kunni, sökum bágrar félagsstöðu, að sæta misnotkun og jafnvel kúgunum af
ýmsum toga. Slík misnotkun er þekkt í nágrannaríkjum og tengist oft „svartri atvinnustarfsemi“.
Augljóslega er slík misneyting ekki bundin við þá sem óska alþjóðlegrar verndar. Þekkt er frá
nágrannaríkjum að konur séu þvingaðar til að stunda vændi og að skipulagt vinnumansal fari
fram innan „svarta hagkerfisins“.
Líkt og áður hefur verið bent á stendur lögreglan frammi fyrir nýjum verkefnum sem varða
tölvubrot. Þau beinast jafnt gegn einstaklingum, stofnununum og fyrirtækjum. Fyrirliggjandi
upplýsingar benda til þess að brotum innan þessa umfangsmikla flokks fari fjölgandi. Rafrænn
búnaður tengist með einum eða öðrum hætti stöðugt fleiri rannsóknum í nánast öllum
brotaflokkum. Þörf er á fræðslu og sérhæfingu lögreglumanna/sérfræðinga lögreglu til að fást
við þessar rannsóknir og fylgja þeim hröðu breytingum sem þar eiga sér stað. Ljóst er að
viðbrögð lögreglu vegna brota þurfa að vera samræmd, fagleg og fylgja skýrum verklagsreglum.
Þannig má tryggja góða þjónustu og traust almennings að því gefnu að fjárveitingar leyfi að
bætt sé við lögreglumönnum og sérfræðingum til að sinna frumkvæðislöggæslu á þessum
sviðum.1

1

Sjá skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra um tölvu- og netglæpi frá í mars 2016.
http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2016/04/lokask%C3%BDrsla-cyber-2016.pdf
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Það er mat lögreglu að útlagagengi vélhjólamanna (e. Outlaw Motorcycle Gangs) á Íslandi með
tengsl við alþjóðlega glæpastarfsemi sýni merki um aukna starfsemi. Hells Angels, Outlaws og
Bad Breed eru þau samtök sem nú leitast einna helst við að skapa sér stöðu hér á landi.
Lögreglan hefur á undanliðnum árum lagt áherslu á að hefta umsvif slíkra gengja hér á landi í
samræmi við stefnu ríkislögreglustjóra Norðurlanda. Sá árangur sem náðist vakti athygli utan
landsteina og ljóst er að sá stuðningur, m.a. í formi fjármagns, sem þetta verkefni hlaut skipti
sköpum. Nú sjást þess merki að samtök þessi hafi í hyggju að láta til sín taka á ný.
Eftirfarandi er stöðumat sem greiningardeild ríkislögreglustjóra byggir á m.a. svörum
lögregluliðanna við spurningum vegna gerðar skýrslu þessarar um skipulagða brotastarfsemi.
 Skipulögðum brotahópum hefur vaxið ásmegin.
 Nýir brotahópar hafa myndast.
 Framboð sterkra fíkniefna er mikið.
 Framboð kannabisefna er mikið.
 Framboð vændis hefur aukist mikið og það kann, í einhverjum tilvikum hið minnsta,
að tengjast mansali og skipulagðri glæpastarfsemi.
 Sterkur grunur er á vinnumansali.
 Skortur á lögreglumönnum þ.m.t. rannsóknarlögreglumönnum.
 Ekki fer fram nægileg frumkvæðisvinna vegna manneklu og fjárskorts.
 Víða á landsbyggðinni verður þess ekki vart að skipulagðir hópar afbrotamanna hafi
myndast en tengingar við slíka hópa eru til staðar.
 Þjófnuðum, innbrotum og innbrotahrinum hefur almennt fækkað.
 Verkefnum lögreglu hefur fjölgað.
 Lögreglan glímir við aukið álag.
 Fjarvist vegna veikinda og slysa hefur aukist.
Þrátt fyrir að skipulögð brotastarfsemi sé ólíklegri til að þróast í smærri byggðakjörnum þar
sem nálægð lögreglu við samfélagið er mikil líkt og rakið hefur verið fyrr í skýrslunni þá er ljóst
að framangreindir punktar eiga að flestu leyti við um öll umdæmi landsins.
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Inngangur
Frá því að greiningardeild ríkislögreglustjóra hóf starfsemi árið 2007 hefur reglulega verið lagt
mat á umfang skipulagðrar glæpastarfsemi í landinu. Unnin var ítarleg skýrsla2 um skipulagða
glæpastarfsemi og líklega framtíðarþróun síðast 2015. Þessi skýrsla er unnin á sama veg.
Umdæmunum og Héraðssaksóknara var sent skýrsluform þar sem fjallað var sérstaklega um
tiltekna brotaflokka. Auk þeirra upplýsinga sem leitað var eftir telur greiningardeild afar
mikilvægt að fá fram sjónarmið og stöðumat lögreglunnar um land allt.
Víða kallaði beiðni greiningardeildar um upplýsingar á talsverða vinnu af hálfu embættanna.
Má nefna að ítarlegt og vandað framlag lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu byggði að þessu
sinni á viðtölum við 23 lögreglumenn sem hafa yfirsýn yfir viðkomandi brotaflokka. Ítarlegt
framlag barst frá lögreglunni á Suðurnesjum og er stuttan kafla að finna um Flugstöð Leifs
Eiríkssonar. Fleiri lögreglulið efndu einnig til viðtala við lykilstarfsmenn vegna
upplýsingamiðlunar til greiningardeildar.
Það mat sem greiningardeild leggur hér fram er því í senn byggt á málaskrá lögreglu,
upplýsingum úr röðum lögreglumanna auk óformlegra upplýsinga og ábendinga sem lögreglu
hafa borist auk upplýsinga sem borist hafa frá erlendum samstarfsaðilum þar á meðal
Evrópulögreglunni (e. Europol).
Greiningardeild þakkar fyrir þá góðu samvinnu sem tekist hefur með deildinni og umdæmum
lögreglunnar í landinu. Skýrsla þessi um skipulagða brotastarfsemi er ekki síst unnin til að safna
á einn stað saman þeirri þekkingu og reynslu sem lögreglan í landinu býr yfir auk þess að spá
fyrir um líklega þróun. Er það í samræmi við miðlægt upplýsingahlutverk greiningardeildar
ríkislögreglustjóra og þá afstöðu að saman myndi lögreglan í landinu eina heild. Þá er í drögum
að löggæsluáætlun fyrir Ísland gert ráð fyrir að greiningardeild skili niðurstöðu um áhættustig
byggt á grundvelli SOCTA-líkans Sameinuðu þjóðanna.

2

Skýrsla greiningardeildar frá 2015. http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/09/Skipul%C3%B6g%C3%B0gl%C3%A6pastarfsemi-mat-GRD-september-2015.pdf
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Hvað skipulagða glæpastarfsemi varðar er mikilvægt að haft sé í huga að lögreglurannsóknir á
þessu sviði krefjast mikils mannafla og eru tímafrekar. Skipulögð brotastarfsemi er þess eðlis
að þörf er á öflugri frumkvæðislöggæslu sem er krefjandi verkefni ekki síst sökum þess að hún
krefst ólíkrar nálgunar m.a. eftir brotaflokkum og sérfræðiþekkingar á hinum ýmsu sviðum
samfélagsins auk menningarlæsis, tungumálakunnáttu, tölvu- og tækniþekkingar o.fl. Þá felur
frumkvæðislöggæsla gagnvart skipulagðri brotastarfsemi iðulega í sér samstarf við hinar ýmsu
stofnanir samfélagsins og er það breytilegt eftir viðfangsefni hverju sinni. Þetta á t.a.m. við um
vinnumansal, brot á vinnulöggjöf, peningaþvætti o.fl.
Eftir því sem skipulögð glæpastarfsemi eykst og verður alvarlegri hefur hún meiri áhrif á
öryggisstigið í landinu. Álag á almenna löggæslu og rannsóknardeildir eykst auk þess sem slíkt
kallar á stóraukna frumkvæðislöggæslu á sviði afbrotavarna.
Á árum áður ríkti einsleitni í fámennu samfélagi Íslendinga og einangrun landsins veitti visst
skjól gagnvart alþjóðlegri skipulagðri brotastarfsemi en slíku er ekki til að dreifa í dag.
Lögreglunni hefur ekki verið gert kleift að fylgja eftir þróun og breytingum samfélagsins.
Frumkvæðislöggæsla krefst mannafla og fjármuna til lengri tíma. Í stað þess að
lögreglumönnum væri fjölgað til þess að efla frumkvæðislöggæslu á sviði afbrotavarna fækkaði
lögreglumönnum stórlega frá árinu 2007 og draga þurfti úr starfsemi lögreglu á öllum sviðum.
Þessi skortur á frumkvæðislöggæslu gerir það að verkum að lögreglan fylgir ekki nægilega vel
samfélagsþróun og býr þannig ekki yfir nauðsynlegri getu til að takast á við breytingar sem
fylgja t.a.m. alþjóðavæðingu og skipulagðri glæpastarfsemi þvert yfir landamæri.
Fram kom í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra árið 2015 að þekkingu á skipulögðum
glæpahópum hér á landi væri ábótavant auk sem þess sem nefnt var að efla þyrfti
frumkvæðisvinnu lögreglu. Að mati lögreglu vantar fjármagn og mannafla til að efla
frumkvæðisrannsóknir og gera lögreglu kleift að hamla gegn uppgangi skipulagðrar
brotastarfsemi sem á ýmsum sviðum helst í hendur við þær öru samfélagsbreytingar sem
einkenna Ísland nú um stundir.
Að mati greiningardeildar er mikilvægt að því sem ritað er hér að ofan sé haldið til skila í allri
umfjöllun um löggæslu og sérstaklega skipulagða brotastarfsemi hér á landi sem fer vaxandi.
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Líkleg þróun og framtíðarhorfur
Í reglugerð um greiningardeild ríkislögreglustjóra nr. 404/2007 er kveðið á um eftirfarandi:
„Stefnumiðuð greining (strategic analysis) varðar ógn af hryðjuverkum og skipulagðri
glæpastarfsemi til lengri tíma og gerð áhættumats á víðtækum grunni sem tekur mið af þróun
mála hérlendis og erlendis og segir til um líklega framtíðarþróun.“
Það að ætla sér að „segja til um líklega framtíðarþróun“ er talsvert metnaðarfullt verkefni og
víst er það eitt að framtíðin felur í sér margvíslegar breytingar sem flestum eru huldar nú.
Greiningardeild telur ráðlegt að horfa einkum til nágrannalanda, Danmerkur, Noregs og
Svíþjóðar, þróunar þar og breytinga þegar reynt er að segja fyrir um hið ókomna. Þetta kemur
til af þeim líkindum sem eru með Íslandi og ríkjum þessum í félagslegu, menningarlegu,
efnahagslegu, pólitísku, lagalegu og sögulegu tilliti. Í einföldu máli má segja að
breytingar/hræringar á flestum sviðum samfélaga Norðurlanda hafi oft átt sér samsvörun síðar
á Íslandi. Þetta á m.a. við um breytingar á samfélagsgerðinni í stærra samhengi og undir þann
lið getur þróun afbrota fallið.
Skipulögð glæpastarfsemi hefur grafið um sig og er umfangsmikil á Norðurlöndum. Áhrif þessa
á samfélagið eru margvísleg og öll neikvæð. Það á við um tíðni afbrota, alvarleika þeirra, áhrif
á viðskiptalíf og vinnumarkað þar undir skekkt samkeppnisstaða og fjártjón fyrirtækja,
tekjumissir hins opinbera auk þess sem skipulagðri brotastarfsemi fylgir ofbeldi sem verður til
þess að draga almennt úr öryggi í samfélaginu.
Glæpahópar og gengi berjast í mörgum tilvikum um yfirráðasvæði og markaði. Síðustu misserin
hafa fréttir af slíkum átökum á Norðurlöndum – einkum í Svíþjóð og Danmörku – verið
fyrirferðarmiklar. Þess sjást merki að óþol gagnvart gengjum og glæpum fari vaxandi meðal
almennings í þessum ríkjum og kröfur um öryggi og öflugri viðbrögð yfirvalda magnast. Hverfi
og götur í stærri borgum Norðurlanda bera þess víða merki, að margra mati, að félagsleg
aðlögun hafi mistekist og aðlögun innflytjenda að norrænum samfélögum hafi í mörgum
tilvikum ekki verið í samræmi við vonir og yfirlýsta stefnu stjórnvalda. Margir áhrifaþættir eru
þar á ferð sem erfitt er að stjórna í frjálsu samfélagi. Þess þekkjast dæmi frá Norðurlöndum að
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stórir hlutar hverfa séu byggðir innflytjendum frá ákveðnum svæðum heims. Í þeim tilvikum
myndast einsleit nærsamfélög að mestu byggð jaðarsettum þjóðfélagshópum. Í Svíþjóð kallast
slík svæði „utsätte områder“ („viðkvæm svæði“) og þar hafa gengi og glæpahópar myndast
umfram það sem gerist utan þessara svæða.
Málaflokkurinn er viðkvæmur, ekki síst í pólitísku tilliti og kallar á umfangsmikil og heildstæð
viðbrögð. Ein ástæða þess að „viðkvæm svæði“ myndast er sú að innflytjendur leita, eðlilega,
stuðnings, innan þess þjóðarbrots sem þeir tilheyra og fyrir er í viðtökuríkinu. Þannig verða til
hverfi og svæði tiltekinna þjóðarbrota sem hafa tilhneigingu til að einangra sig, m.a. vegna þess
að hópar viðtökuríkisins draga sig frá þeim eða innflytjendur kjósa einfaldlega að samlagast
ekki því nýja samfélagi sem þeir nú tilheyra.
Við þetta bætist að staða innflytjenda er nánast undantekningalaust veikari en þeirra sem fyrir
eru og veldur þar miklu t.a.m. tungumál, menningarlæsi og margir aðrir félagslegir þættir.
Hættan á félagslegri einangrun og ónógum framgangi innan samfélagsins er því talsverð og
hefur í tilvikum margra í för með sér brostnar væntingar og vonleysi. Slík félagsleg staða getur
auðveldlega leitt fólk á braut afbrota og gengjastarfsemi3.
Í ágústmánuði 2017 var frá því skýrt að stjórnvöld í Svíþjóð hygðust á næsta ári hækka framlög
til lögreglu um tvo milljarða sænskra króna (um 27 milljarða ÍSK). Á næstu þremur árum verða
fjárveitingar til lögreglu auknar um 7,1 milljarð sænskra króna (um 94 milljarða ÍSK). Þessi mikla
hækkun skýrist af ónógri getu sænsku lögreglunnar til að bregðast við skipulagðri
glæpastarfsemi, sérstaklega á „viðkvæmum svæðum“. Stefan Löfven, forsætisráðherra
Svíþjóðar, sagði er hann kynnti ákvörðunina ásamt Morgan Johansson, dómsmálaráðherra, að
með þessu móti hygðust stjórnvöld leitast við að auka öryggi vegna nýlegra skotárása víða um
landið. „Þetta skapar hræðilegt óöryggi fyrir fólk í þessum íbúðarhverfum. Það er ekki
ásættanlegt, við verðum að takast á við vandann með réttu móti,“ sagði forsætisráðherrann4.

3

Sjá skýrslu sænsku lögreglunnar um „viðkvæm svæði“, 2015
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Övriga%20rapporter/Utsatta%20områden%20%20sociala%20risker%20kollektiv%20förmåga%20och%20oönskade%20händelser%20(2).pdf
4 Byggt á frétt sænska ríkissjónvarpsins 20. ágúst 2017: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stefan-lofven-haller-presstraff
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Í nýlegri skýrslu sænsku lögreglunnar um „viðkvæm svæði“ kemur fram að talið er að um 200
manns tengist skipulagðri glæpastarfsemi í Malmö einni.
Ólga vegna ofbeldisverka glæpagengja fer vaxandi í Kaupmannahöfn. Í ágústmánuði 2017
efndu íbúar í Nörrebro-hverfi til mótmæla vegna skotbardaga glæpamanna og þess almenna
óöryggis sem almenningur þar finnur fyrir. Í Nörrebro-hverfi voru tæplega 30 skotárásir skráðar
á tveggja mánaða tímabili sumarið 2017 og særðust óbreyttir borgarar í þeim.
Erlendir glæpahópar, einkum frá löndum Balkanskaga, eru umsvifamiklir á fíkniefnamörkuðum
Norðurlanda. Albanska mafían er t.a.m. talin ráðandi á heróín-markaðnum. Sérstök ástæða er
til að fylgjast grannt með þróun mála á þessu sviði í nágrannaríkjunum. Heróíns hefur ekki enn
orðið vart á Íslandi. Ef og þegar það gerist munu það teljast þáttaskil.
Á Íslandi hafa þær breytingar nú orðið að kristallað metamfetamín er á markaði auk mjög
sterkra verkjalyfja sem innhalda ópíumafleiður. Á síðustu misserum hefur réttnefndur faraldur
í neyslu sterkra verkjalyfja sem innihalda ópíóíð eða ópíumafleiður riðið yfir Bandaríkin. Þessi
snögga aukning í neyslu sterkra verkjalyfja er talin einn stærsti vandi sem Bandaríkin glíma við
á sviði ávana- og fíkniefna. Reynslan Bandaríkjamanna er sú að neytendur sterkra verkjalyfja
leiðast oft út í neyslu ódýrari fíkniefna/eiturlyfja s.s. heróíns.
Aukin neysla sterkra verkjalyfja sem innihalda ópíumafleiður og sterkra eiturlyfja hefur kostað
tugi manna lífið hér á landi á síðustu þremur árum5. Tollstjóri leggur reglulega hald á sterk
verkjalyf sem reynt er að smygla til landsins6. Þegar haft er í huga það sem ritað er hér að
framan má telja líkur á að neysla sterkari efna muni, þegar horft er til næstu ára, aukast og
ástæða er til að hafa áhyggjur af því að heróín nái fótfestu á Íslandi.
Á Norðurlöndum er þekkt að skipulagðir glæpahópar láti til sín taka á löglegum mörkuðum og
raski þannig samkeppnisstöðu. Svo mjög ber á þessu að norska lögreglan hefur í skýrslum
sínum sérstaklega varað við „svartri atvinnustarfsemi“ sem skipulagðir glæpahópar standa
fyrir7. Mikla athygli vakti sumarið 2017 þegar skýrt var frá því að albanskir glæpahópar væru
5

https://www.tollur.is/embaettid/frettir/frett/2017/09/06/Tekinn-med-tugi-thusunda-sterkra-verkjataflna/
Ibid
7 Sjá t.d. skýrslu um skipulagða og aðra alvarlega brotastarfsemi, 2016. https://politiet.no/globalassets/dokumenter/01rapporter-statistikk-og-analyse/organisert-kriminalitet/trendrapport-2016.pdf
6
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ráðandi á sumum sviðum byggingariðnaðar í Noregi. Þessar upplýsingar komu fram í bók eftir
þekktan norskan blaðamann, Einar Haakaas, sem kynnti sér sérstaklega umsvif glæpahópa frá
Albaníu og Kósovó á sviði málningarþjónustu í Noregi. Í ljós kom að albanskir glæpahópar höfðu
verið ráðnir sem verktakar við málningarvinnu m.a. fyrir ráðuneyti og opinberar stofnanir.
Höfundur segir að með þessu móti hafi albönskum glæpahópum lánast að flytja gríðarlegar
fjárhæðir úr landi.
Þessi starfsemi byggist m.a. á flóknu kerfi undirverktaka og aðstoðarmanna sem gerir
glæpahópunum kleift að stunda undirboð, greiða fyrir „svarta atvinnustarfsemi“ í reiðufé,
stunda skattsvik, skjalafals og þiggja m.a. endurgreiðslu virðisaukaskatts úr ríkissjóði vegna
falsaðra reikninga. Vitað er að albanskir hópar eru mjög öflugir í heimalandinu og ráða þar yfir
fyrirtækjum og eignum. Albanskir glæpahópar í Noregi tengjast einnig smygli á fíkniefnum,
mansali og vændi. Mikið ofbeldi tengist iðulega starfsemi skipulagðra albanskra glæpahópa.
Greiningardeild ríkislögreglustjóra telur ástæðu til að staldra við það sem rakið hefur verið hér
að framan, einkum þróun á fíkniefnamarkaði, mansal og vinnumarkaðsafbrot.
Á Íslandi ríkja nú um stundir aðstæður sem fallnar geta verið til þess að skipulögð
glæpastarfsemi eflist. Útlendu verkafólki fjölgar hratt og ítrekað eru sagðar fréttir í fjölmiðlum
um félagsleg undirboð, slæman aðbúnað og önnur réttindabrot gegn vinnulöggjöf. Svonefndar
„starfsmannaleigur“, innlendar sem erlendar, og undirverktakar auka flækjustig og ógagnsæi
með þeim afleiðingum m.a. að eftirlit verður erfiðara og þyngra í vöfum.
Mikil eftirspurn eftir vinnuafli eykur hættu á mansali og vinnumarkaðsafbrotum. Gríðarlegur
vöxtur í byggingariðnaði og ferðaþjónustu skapar margvíslega hættu á að skipulögð
glæpastarfsemi geti hagnýtt sér aðstæður og umsvif með áþekkum hætti og þekkist á
Norðurlöndum.

Bls. 10

SKIPULÖGÐ GLÆPASTARFSEMI 2017
Stjórnvöld áforma að leggja fram á Alþingi lagafrumvarp um svonefnda „keðjuábyrgð“.
Samkvæmt þeim lögum mun aðalverktaki bera ábyrgð á því að undirverktakar hans stundi ekki
félagsleg undirboð8.
Fyrirliggjandi upplýsingar gefa tilefni til að ætla að íslenski fíkniefnamarkaðurinn hafi stækkað,
sterkari efni ryðji sér til rúms, kókaínneysla fari aftur vaxandi og skipulagður innflutningur
sterkra verkjalyfja fari fram.
Vændi fer án efa vaxandi og ganga verður út frá því að hluti þess, hið minnsta, tengist
skipulagðri glæpastarfsemi. Það á við um skipulagningu vændisins, peningaþvætti og mansal.
Horft til síðustu fjögurra ára þ.e. 2013-2017 telur greiningardeild sýnt að skipulögð
glæpastarfsemi hafi vaxið að umfangi og hópar séu nú fleiri en áður. Þegar hefur verið fjallað
um fjölgun ferðamanna og mikinn efnahagsuppgang sem að einhverju marki er ástæða þess
að spurn eftir fíkniefnum, vændi og ódýru vinnuafli hefur aukist.
Um tölvubrot gildir almennt að ætla má að þau tengist sífellt stærri hluta af viðfangsefnum
lögreglu. Lögregla hefur brugðist við þróun tölvubrota, sameinað krafta og lagt áherslu á að
bæta þekkingu og kunnáttu starfsfólks eftir því sem kostur er.
Á hinum Norðurlöndunum hafa stjórnvöld lagt mikla áherslu á málaflokkinn, fjárveitingar til
lögreglu hafa verið stórauknar og bætt við mannafla og menntun og þjálfun á þessu sviði aukin.
Stofnaðar hafa verið sérstakar miðstöðvar sem eingöngu fást við tölvubrot og efla þannig varnir
samfélagsins gegn þeirri ógn. Ljóst er að til þess að takast á við þessa ógn þarf að grípa til sömu
ráðstafana hér á landi.
Horft til Norðurlanda og þeirrar þróunar sem þar hefur orðið á síðustu árum má sjá líkindi við
það ástand sem ríkir á Íslandi í ýmsum brotaflokkum skipulagðrar glæpastarfsemi. Erlendir
hópar eru virkir og jafnvel ráðandi á ákveðnum sviðum fíkniefnamarkaðar. Mansal og vændi á
Norðurlöndum er talið tengjast skipulagðri glæpastarfsemi og hið sama gildir um
vinnumarkaðsafbrot og peningaþvætti. Vísi að öllu þessu má finna á Íslandi.

8

https://www.althingi.is/altext/146/s/0126.html
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Að öllu þessu virtu verður sú ályktun dregin að núverandi aðstæður séu, að öllu óbreyttu, ekki
til þess fallnar að hamla gegn skipulagðri brotastarfsemi í landinu. Með þessum orðum er
ætlunin ekki sú að draga úr mikilvægi þeirra úrbóta sem gerðar hafa verið á rannsóknum
skipulagðrar brotastarfsemi frá skýrslunni 2015. Hins vegar sýnist núverandi staða og líkleg
framtíðarþróun kalla á að rannsóknardeildir verði styrktar enn frekar.
Samkvæmt

skýrslu

innanríkisráðherra

til

Alþingis

um

störf

nefndar

um

grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland frá árinu
2013 kemur fram að í febrúar 2007 voru lögreglumenn 712. Samkvæmt skýrslunni er lagt til að
lögreglumönnum verði fjölgað í 860 lögreglumenn á árunum 2014-2017. 9 Samkvæmt bréfi
ríkislögreglustjóra til fjárlaganefndar Alþingis hinn 27. apríl 2017 kemur fram að lögreglumenn
í landinu eru um 660.10
Umfjöllunin hér að ofan bregður nokkru ljósi á þann vanda sem lögreglan stendur frammi fyrir
varðandi skipulagða brotastarfsemi. Að framangreindu má ljóst vera að dregið hafi úr getu
lögreglu til að sinna mörgum þeirra málaflokka sem falla undir hugtakið „skipulögð
glæpastarfsemi“.
Verkefnum lögreglu hefur fjölgað af ýmsum sökum. Landsmönnum fjölgar; íslenskum
ríkisborgurum hefur fjölgað um 25 þúsund frá 2007. Að auki eru mikilsverðir áhrifaþættir:
stóraukin umsvif í ferðaþjónustu, aukin öryggisgæsla vegna alþjóðlegrar hryðjuverkaógnar,
fjölgun aðfluttra, aukin umsvif starfsmannaleigna, mikil fjölgun þeirra sem sækjast eftir
alþjóðlegri vernd á Íslandi auk nýrra verkefna á borð við tölvuglæpi.
Á undanliðnum árum hafa stjórnendur lögreglu, samtök lögreglumanna, greiningardeild
ríkislögreglustjóra og margir fleiri vakið máls á nauðsyn þess að lögreglan verði efld. Um það
ber vitni fjöldi skýrslna um efnið. Ekki þykir ástæða til að fjalla hér nánar um þetta efni, svo
kunnugt er það öllum sem að koma. Afstaða stjórnvalda liggur fyrir og endurspeglast m.a. í
ríkisfjármálaáætlun.

9

http://www.althingi.is/altext/pdf/141/s/1277.pdf

10

https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-990.pdf

Bls. 12

SKIPULÖGÐ GLÆPASTARFSEMI 2017

Smygl á fólki/Mansal
Þrýstingur á Evrópu vegna fólksflutninga er enn mikill þó að verulega hafi dregið úr fjölda
flóttamanna á árinu 2016 miðað við 2015. Flóttamenn frá hinu stríðshrjáða Sýrlandi eru
fjölmennastir þegar litið er til þeirra sem fara yfir landamæri Evrópu með ólögmætum hætti
eða um 17% af þeim ríflega 511.371 sem Landamærastofnun Evrópu skráði árið 2016. Annar
stærsti hópurinn er Afganir um 11%, þar á eftir Nígeríumenn um 7%, Írakar 6%, Erítreumenn
og Pakistanir 4% frá hvorri þjóð og loks Afríkuþjóðirnar Gínea, Fílabeinsströndin og Gambía
með um 3% hver. Í um 20% tilvika er þjóðerni ekki tilgreint og 22% eru allar aðrar þjóðir.
Samkvæmt upplýsingum erlendra lögregluliða kaupa flestir flóttamenn sem til Evrópu koma
sér aðstoð smyglara annað hvort á hluta ferðar eða ferðina alla. Samkvæmt skýrslu
Evrópulögreglunnar frá árinu 2015 um viðskiptamódel þeirra sem stunda mansal og smygl á
fólki var hagnaður slíkra viðskipta á heimsvísu árið 2015 metinn á um 39.4 milljarða evra 11 (
um 488 milljarðar ISK).
Í skýrslu Evrópulögreglunnar frá árinu 2017 um skipulagða glæpastarfsemi kemur fram það mat
að vinnumanasal fari vaxandi og skipulögð glæpasamtök muni hagnýta þann mikla fjölda fólks
sem er í viðkvæmri stöðu innan álfunnar12. Samkvæmt upplýsingum Evrópulögreglunnar voru
allt að 30 þúsund einstaklingar sem tengdust smygli á fólki árið 201513. Á þeim tveimur árum
sem liðin eru frá því mati hafa aðstæður í Evrópu breyst til hins verra meðal annars vegna hins
mikla fjölda flóttamanna sem Evrópa hefur tekið á móti 14 og er nú svo komið að mati
Evrópulögreglunnar að um 65% þeirra skipulögðu glæpahópa sem leggja stund á
fíkniefnaviðskipti eru samhliða virkir á öðrum sviðum glæpa svo sem í viðskiptum með falsaða
vöru, mansali og smygli á flóttafólki15.

11

europol_thb_finacial_business_model_2015

12

SOCTA 2017 Report

13

http://news.sky.com/story/30000-suspected-people-traffickers-in-eu-10347524
SOCTA 2017 Report “The migration crisis has resulted in an increase in the number of potential victims of THB. A growing
number of vulnerable adults and unaccompanied minors in the EU are likely to be targeted by traffickers.“
15 Ibid ; ~ 65% of OCGs involved in the drug trade are simultaneously involved in other criminal activities such as the trade in
counterfeit goods, THB and migrant smuggling.
14
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Grunur leikur á að erlendir smyglhringir hafi Ísland sem áfangastað. Þeir sem stunda smygl á
fólki eru fljótir að laga starfsemi sína að aðstæðum hverju sinni. Öryggi flóttamanna er oft á
tíðum fórnað fyrir aukinn hagnað og til að minnka hættuna á uppljóstrun.
Í hluta tilfella sem upp hafa komið í Evrópu er vitað til þess flóttafólk hafi verið þvingað til
afbrota eða í „svarta atvinnustarfsemi“ til þess að borga skuld sína við smyglarana. Þetta rímar
við upplýsingar stofnana Sameinuðu þjóðanna sem segja í skýrslu frá september 2017 að ungt
fólk sé krafið um 800 - 4.000 evrur (100.000 - 500.000 ÍSK) fyrir flutning yfir Miðjarðarhaf
til Evrópu. Fólkið skuldi því iðulega smyglurum þegar það kemst á áfangastað. Þær skuldir
innheimti smyglarar af fullri hörku 16.
Lögregla telur að Ísland sé áfangastaður fyrir mansal og horfir einkum til vinnumansals innan
byggingariðnaðar, veitingareksturs og ferðaþjónustu. Fáar kærur berast í þessum málaflokki og
er það í samræmi við eðli brotanna en hefur lítið forspárgildi fyrir umfang starfseminnar.
Reynsla erlendis frá sýnir að fátítt er að fórnarlömb leiti til lögreglu. Byggir mat lögreglu því að
mestu á upplýsingum og ábendingum en ekki kærum. Frá 2015 hefur um tugur mála komið á
borð lögreglu þar sem grunsemdir hafa beinlínis vaknað um mansal. Sjá töflu 1.
Ár
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Tafla 1. Fjöldi skráðra mansalsbrota hjá lögreglu, árin 2010-2016.

Í meirihluta mála hefur rannsókn ýmist verið hætt eftir að framburður var dreginn til baka eða
grunur reyndist ekki á rökum reistur. Útlendingastofnun og Vinnumálastofnun hafa einnig
upplýst lögreglu um grunsemdir sínar um mansal. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur
brugðist við þeim öru breytingum sem orðið hafa með því að leggja aukna áherslu á
málaflokkinn meðal annars með skipulagsbreytingum og myndun sérstaks mansalsteymis. Fyrir
liggja verklagsreglur ríkislögreglustjóra varðandi mansalsbrot.

16https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/Harrowing_Journeys_Children_and_youth_on_the_move_acros

s_the_Mediterranean.pdf
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Ólöglegir fólksflutningar og smygl á fólki eru liður í umsvifum skipulagðra glæpasamtaka.
Mafíur sem starfa yfir landamæri og hafa komið sér fyrir í mörgum ríkjum Evrópu eru
umsvifamiklar á þessu sviði. Lögregla hefur vitneskju um að erlendir ríkisborgarar hafi verið
fluttir til landsins með skipulögðum hætti. Sem dæmi má nefna að árið 2016 komu fjórir
laumufarþegar með Norrænu og sóttu um alþjóðlega vernd. Þeir kváðust hafa greitt ónefndum
aðilum í Danmörku 2.000 evrur fyrir að smygla þeim um borð í ferjuna í Hirtshals. Umfang
ólöglegra fólksflutninga og smygls á fólki telst þó óþekkt. Aukin frumkvæðislöggæsla er til þess
fallin að bregða ljósi á þann fjölda einstaklinga sem smyglað er til landsins ár hvert.
Þekkt er á Norðurlöndum og víðar í Evrópu að glæpasamtök nýti sér lögleg/opinber kerfi fyrir
starfsemi sína. Þetta getur átt við um bótakerfi, vinnumiðlanir og móttöku flóttafólks og
umsækjenda um alþjóðlega vernd. Í ágústmánuði 2017 var upplýst um mál sem fellur ágætlega
til að bregða ljósi á slíka starfsemi og hvernig hún er skipulögð. Þá upplýsti Evrópulögreglan
(Europol) að lögreglan á Spáni hefði, í samstarfi við finnsku lögregluna, handtekið 25 manns og
bjargað 16 konum sem neyddar höfðu verið í vændi. Skipulögð glæpasamtök höfðu neytt
konurnar, sem flestar komu frá Nígeríu og hafði verið smyglað til Spánar í gegnum Ítalíu, til að
stunda vændi í nokkrum spænskum borgum. Starfseminni var stjórnað frá Finnlandi og byggði
á tengslum við einstaklinga í upprunaríkjum kvennanna. Konurnar voru einnig látnar skrá sig
hjá yfirvöldum sem umsækjendur um alþjóðlega vernd með fölskum pappírum sem
glæpasamtökin útveguðu þeim, ef svo færi að lögregla hefði afskipti af þeim við iðju sína.
Glæpasamtökin skipulögðu þannig alla þætti starfseminnar; fundu fórnarlömbin í Nígeríu,
smygluðu þeim til Ítalíu í gegnum Níger og Líbýu, fölsuðu skjöl til að gera fórnarlömbunum kleift
að sækja um alþjóðlega vernd og fluttu þau loks til Spánar þar sem þau voru neydd í vændi17.
Á undanförnum árum hafa leitað verndar hér á landi konur frá Nígeríu sem vitað er að hafa
stundað vændi í Evrópu og grunur leikur á að séu fórnarlömb mansals. Tengsl nígerískra
glæpahópa við Ítalíu eru alþekkt og konur þessar höfðu sömuleiðis tengingu við Spán. Í

17

Fréttatilkynning Europol frá 24. ágúst 2017: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/25-arrests-and-16-victimssafeguarded-in-operation-against-sexual-exploitation-of-women
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viðtölum við lögreglu hafa konur frá Afríku sem leituðu hér alþjóðlegrar verndar upplýst að þær
hafi verið neyddar í vændisstarfsemi á meginlandi Evrópu áður en þær komu til Íslands.
Vísbendingar eru um að misnotkun á opinberum kerfum eigi sér stað hér á landi þótt umfangið
sé óþekkt. Samkvæmt upplýsingum lögreglu eru tengiliðir hér á landi sem þekkja staðhætti og
móttökukerfi og veita einstaklingum og jafnvel hópum aðstoð. Í tilfellum þeirra sem sækja um
alþjóðlega vernd þekkir lögregla þess dæmi að tengiliðir setji sig í samband við þá við komu til
landsins, leiðbeini þeim í umsóknarferlinu, aðstoði þá við að koma sér fyrir og hafi jafnvel
milligöngu um atvinnu. Í þessu efni er mikilvægt að hafa í huga að misnotkun kann að eiga sér
stað þar sem aðkomumaðurinn á allt sitt undir tengiliðnum sem getur krafið viðkomandi um fé
fyrir veitta þjónustu og jafnvel tekið hluta launa hans sem greiðslu.

SVIPMYND –

STÖRF LÖGREGLU VARÐANDI SMYGL Á FÓLKI

Í janúarmánuði 2017 vaknaði grunur hjá lögreglunni í Flugstöð Leifs Eiríkssonar um að verið
væri að smygla fólki um Ísland áleiðis til Bandaríkjanna. Upplýsingum um meintan geranda
auk annarra gagna var miðlað til finnsku landamæralögreglunnar. Voru þetta fyrstu
upplýsingar sem bárust Finnum varðandi meintan geranda. Finnska landamæralögreglan
rannsakaði málið í samstarfi við Evrópulögregluna, lögregluna á Íslandi og bandaríska
landamæraeftirlitið, U.S. Border Patrol (USBP) og bandaríska heimavarnareftirlitið, U.S.
Homeland Security Investigation (HSI).
Grunur landamæralögreglunnar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar reyndist réttur og þann 10.
október 2017 var skipulagður glæpahópur sem lagði stund á smygl á fólki upprættur. Húsleitir
fóru fram á fjórum stöðum í Finnlandi (Helsinki, Vantaa og Tampere og voru fjórir meðlimir
hópsins handteknir og ákærðir fyrir að greiða fyrir ólöglegum innflutningi flóttafólks frá
Suður-Evrópu til Finnlands og áfram til Bandaríkjanna í gegnum Ísland og Mexíkó. Við
húsleitirnar fundust m.a. þúsundir evra í reiðufé.
Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum gefa afskipti lögreglu til kynna að í einhverjum tilvikum
hafi hópar sem sækja um alþjóðlega vernd samræmt frásagnir sínar og viðbrögð gagnvart
yfirvöldum. Ljóst er að þessir einstaklingar hafa fengið upplýsingar eða þjálfun í því hvernig
bregðast eigi við þegar komið er til Íslands. Dæmi eru um að viðkomandi framvísi einvörðungu
ljósmynd af vegabréfi eða alls engum skilríkjum og leyni þar með hugsanlega
persónuupplýsingum og réttu vegabréfi. Þannig halda viðkomandi ferðafrelsi og geta farið af
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landi brott þegar þeir kjósa á meðan umsókn þeirra um alþjóðlega vernd er til meðferðar. Slík
mál um samræmdar frásagnir í því skyni að svindla á móttökukerfinu hafa einnig komið upp á
Norðurlöndum svo sem í Danmörku18.
Tölur útlendingastofnunar um niðurstöður allra afgreiddra mála gefa til kynna að algengt sé að
lagðar séu fram tilhæfulausar umsóknir um alþjóðlega vernd. Þannig hafa 82 umsækjendur af
731 hlotið vernd og viðbótarvernd á Íslandi á tímabilinu janúar – júlí 2017. Í svonefndum
forgangsmálum er hlutfall þeirra sem hljóta vernd og viðbótarvernd um 10%. Sem fyrr er mikill
meirihluti þeirra sem hljóta synjun frá Albaníu og Makedóníu sem teljast „örugg ríki“
samkvæmt skilgreiningu útlendingastofnunar 19 . Því má ætla að umsækjendum frá þessum
ríkjum sé vel kunnugt um að umsóknum þeirra um vernd verði að öllum líkindum hafnað.
Umsóknir þeirra eru ákvarðaðar tilhæfulausar.
Álag á landamærum helst m.a. í hendur við þá stefnu sem stjórnvöld móta og fylgja hverju
sinni. Þeir þættir sem hvetja farandfólk til að halda til Evrópu kallast í þessari skýrslu
„aðdráttarafl“ (e. Pull factor). Meðal slíkra þátta eru atvinnutækifæri, frelsi, skipulag
velferðarmála og almennar væntingar um betri möguleika í nýjum heimkynnum auk þess sem
vel er þekkt að reynsla og velgengni þeirra sem á undan hafa farið skiptir miklu.
Framkvæmd stefnu íslenskra stjórnvalda hefur á undanliðnum misserum verið fallin til að auka
„aðdráttarafl“ (e. Pull factor) Íslands sem áfangastaðar fyrir farandfólk frá Evrópu í leit að betri
lífskjörum. Þessu til rökstuðnings má nefna að á hinum Norðurlöndunum eru fjölmennustu
hópar hælisleitenda frá átakasvæðum (Sýrlandi, Írak og Afganistan) en ekki frá öruggum ríkjum
Evrópu.
Hins vegar voru stigin skref til þess nálgast lagaumhverfið sem ríkir á hinum Norðurlöndunum
með reglugerð um útlendinga, nr. 540/201720 frá 29. maí 2017 og reglugerð um breytingu á

18

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9932664/udlaendingestyrelsen-hundredvis-af-asylsoegere-har-snydt-med-deresidentitet/
19 Sjá tölfræði útlendingastofnunar og lista yfir “örugg ríki”.
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/toelfraedhi
http://utl.is/index.php/listi-yfir-oerugg-riki
20

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/dmr/nr/20605
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reglugerð um útlendinga 775/2017 21 . Frá gildistöku þessara breytinga hefur orðið veruleg
breyting á fjölda þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd frá öruggum ríkjum og þeim fækkað
verulega og má segja að breytingar þessar hafi verið til þess fallnar að draga úr fyrrnefndu
„aðdráttarafli“. Eftir gildistöku þessara reglna hefur útlendingastofnun lagt áherslu á að ljúka
afgreiðslu mála eins fljótt og kostur er og miðar afgreiðslu við þrjá til fjórtán daga.
Hælisleitendum frá átaka- og spennusvæðum fjölgaði einnig verulega á Íslandi árið 2016.
Líklegt er að sú þróun haldi áfram en þó ber að hafa í huga þá miklu fækkun flóttamanna sem
til Evrópu leituðu árið 2016. Á móti kunna að koma hertar reglur um hælisleitendur í Evrópu
og aukin áhersla á brottflutning farandfólks sem gætu leitt til frekara álags á landamærum
Íslands. Er það dæmi um ytri þrýsting (e. Push factor).
Skipulögð glæpastarfsemi er ein mesta ógnin sem stafar að landamæravörslu og reyndar að
öryggi samfélagsins í heild. Líta má á landamæravörslu sem fyrstu varnir samfélagsins gegn
skipulagðri glæpastarfsemi en hér ber þó einnig að nefna alþjóðlegt samstarf lögreglu og
tollgæslu við erlendar systurstofnanir. Mikilvægi þeirrar samvinnu hefur sannað sig á
undanförnum árum.
Dæmi eru um að þeir sem sótt hafa um alþjóðlega vernd frá þessum ríkjum haldi strax aftur til
Íslands eftir að hafa verið synjað um vernd og hlotið lögreglufylgd úr landi. Verður því ekki
annað séð en að í einhverjum tilvikum, hið minnsta, fari fram skipulögð misnotkun á
móttökukerfi alþjóðlegrar verndar á Íslandi. Þess þekkjast dæmi að viðkomandi stundi „svarta
atvinnu“ eða brotastarfsemi á meðan umsókn hans er til meðferðar. Eftir höfnun snýr
viðkomandi aftur á réttum skilríkjum og án þess að sækja um hæli og tekur aftur upp fyrri iðju.
Skipulagðir glæpahópar geta með þessu móti nýtt sér móttökukerfi alþjóðlegrar verndar hér á
landi.
Auk ofangreinds er þess að geta að samsetning þess hóps sem sækir um alþjóðlega vernd á
Íslandi er frábrugðin því sem þekkist í nágrannaríkjum að því leyti að stærsti hluti umsækjenda
kemur frá ríkjum Balkanskaga og öðrum svonefndum „öruggum ríkjum“ Evrópu. Á öðrum

21

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/dmr/nr/0775-2017
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Norðurlöndum er stærsti hluti umsækjenda frá átakasvæðum Mið-Austurlanda. Þetta kann að
breytast og athygli vekur nokkur fjölgun umsækjenda hér á landi frá Mið-Austurlöndum og
Suðaustur-Asíu. Ljóst er að slíkt ferðalag til Norðurlanda krefst skipulagningar og talsverðra
fjármuna. Lögregla hefur vitneskju um skipulagða flutninga hingað til lands frá þessum svæðum
og grunsemdir hafa vaknað um mansal eða smygl á fólki.
Breytingar á lagaumhverfi Schengen-svæðisins hvað áritunarskyldu varðar kunna að hafa í för
með sér fjölgun umsókna ríkisborgara frá Úkraínu og Georgíu um alþjóðlega vernd. Hvað
Georgíu varðar hefur umsækjendum um alþjóðlega vernd fjölgað snögglega frá því að
áritunarskylda Schengen var afnumin. Georgía telst „öruggt ríki“ samkvæmt lista
útlendingastofnunar og það sama á við um Úkraínu að undanskildum tilteknum héruðum í
austurhluta landsins. Þess ber þó að geta að í samningi Georgíu við Schengen-ríkin er tekið
fram að áritunarfrelsi geti fallið úr gildi fjölgi umsóknum um alþjóðlega vernd úr hófi fram.
Á undanliðnum árum hefur skilríkjamálum í Flugstöð Leifs Eiríkssonar (FLE) fjölgað verulega.
Árið 2016 komu 62 einstaklingar við sögu í skilríkjamálum í FLE og hefur fjöldinn aldrei verið
meiri. Til viðbótar þessum 62 einstaklingum tókst 28 einstaklingum að ferðast um landamærin
á fölsuðum skilríkjum, eða skilríkjum annars manns til landa utan Schengen-svæðisins.
Heildarfjöldi skilríkjamála jókst á fyrri hluta árs 2017 og þegar sú tölfræði er skoðuð má sjá að
hún er birtingarmynd þeirrar skipulagningar sem býr að baki. Flestir þeirra sem framvísa
ólögmætum skilríkjum í FLE eru í gegnumferð á Íslandi (e. Transit) en hefja ferðalag sitt í öðrum
Schengen-ríkjum.
Komi upp veikleikar í skilríkjaskoðun og eftirliti á landamærum er þess ekki lengi að bíða að
skipulagðir brotahópar nýti sér þá við óregulega flutninga og smygl á fólki. Sams konar mynstur
í óreglulegum fólksflutningum endurtekur sig þegar árangur næst. Við skoðun á tiltækri
tölfræði ársins 2017 kom í ljós ákveðinn veikleiki varðandi tiltekna gerð vegabréfa sem nýtt
voru til ferðalaga um Ísland til landa utan Schengen-svæðisins. Þegar brugðist var við þessum
vanda í Flugstöðinni með þeim árangri að tókst að stöðva slík ferðalög tók að bera á fölsuðum
vegabréfum af annarri og nýrri gerð. Þannig má sjá hvernig skipulögð glæpasamtök bregðast
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við breyttum aðstæðum og reyna jafnan að nýta hvern þann veikleika sem greina má. Vitað er
að albönsk glæpasamtök standa að baki a.m.k. hluta þessara mála.
Það er mat lögreglu að hluti þeirra einstaklinga sem koma við sögu í skilríkjamálum í Flugstöð
Leifs Eiríkssonar tengist mansali eða smygli á fólki, þá einkum, en ekki einvörðungu, sem
þolendur í slíkum málum.
Að baki ólögmætri notkun skilríkja liggur glæpsamlegur iðnaður sem vex ásmegin þegar hann
fær að starfa óáreittur. Algengt verð á ólögmætum skilríkjum er um 2.000 evrur (um 250
þúsund ÍSK) og augljóslega eykst kostnaðurinn ef jafnframt er greitt fyrir flugfargjöld og aðra
aðstoð. Í sumum tilfellum er ekki greitt fyrirfram og í þeim tilfellum tekur viðkomandi á sig
kostnaðinn sem skuld sem leiðir til nauðungar á áfangastað og þar með mansals. Nánar er
fjallað um mansal og vinnumarkaðinn í kafla um vinnumarkaðsafbrot á bls. 40.

Aðstoð við skipulagða glæpastarfsemi
Aðstoðarmenn (e. Facilitators) skipulagðrar glæpastarfsemi eru þeir sem með markvissum
hætti veita aðstoð vegna komu, dvalar eða starfsemi glæpamanna á Íslandi. Slík aðstoð getur
m.a. verið fólgin í að útvega dvalarstað, velja staði þar sem afbrot er framið, útvega búnað,
vera tengiliður við hérlenda glæpamenn/hópa og aðstoða við flutning á þýfi úr landi eða
koma því í verð á annan veg. Þetta á sérstaklega við um þá sem tilheyra þjóðarbrotum frá
löndum með mörgum virkum glæpamönnum á Íslandi og þá einstaklinga innan þess hóps
sem hafa að aðgang að eða tengjast fyrirtækjum í lögmætum rekstri.
Skipulögð glæpastarfsemi fær ekki þrifist án aðstoðarmanna. Brotastarfsemi yfir landamæri
krefst oftar en ekki staðbundinnar þekkingar og þjónustu.
Í þessari skýrslu ársins 2017 er sjónum í fyrsta skipti beint að aðstoð við skipulagða
glæpastarfsemi á Íslandi. Lögregluliðin voru sérstaklega spurð um þennan þátt og var það ekki
síst gert með það í huga að auka vitund lögreglu um þennan mikilvæga lið skipulagðrar
glæpastarfsemi.
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Nokkur fjöldi mála hefur komið upp þar sem grunur hefur vaknað um að aðstoðarmenn hafi
komið við sögu óreglulegra fólksflutninga til landsins. Ljóst er að þessi starfsemi er viðvarandi
og fer ef til vill vaxandi með auknu framboði flugsæta til og frá landinu. Einnig er ljóst að
Keflavíkurflugvöllur er notaður í auknum mæli sem gegnumferðarflugvöllur fyrir smygl á fólki
einkum til Bretlands, Írlands og Kanada (þ.e. ríkja utan Schengen-samstarfsins). Þetta mynstur
hefur orðið greinilegra á undanförnu misserum og kann að fela í sér aðkomu aðstoðarmanna
hérlendis.
Grunur er um að erlendir farandbrotahópar sem hafa stutta viðdvöl hér á landi og stunda
þjófnaði og önnur afbrot hafi tengiliði sem aðstoði við dvöl þeirra og athafnir. Dæmi eru um
slíka hópa frá Austur-Evrópu sem stundað hafa skipulögð innbrot og þjófnaði og einbeitt sér
að sumarhúsum, verslunum og vinnusvæðum.
Samkvæmt lögreglu birtast tengsl skipulagðrar brotastarfsemi við rekstur lögmætra fyrirtækja
með sífellt ljósari hætti. Ávinningur brotastarfsemi er falinn með því að þvætta hann í gegnum
rekstur fyrirtækja. Fyrirtækjarekstur felur í sér aðkomu sérfræðinga á ýmsum sviðum og vaknar
því sú spurning hvort brotatenging fyrirtækjanna sé á þeirra vitorði og jafnvel með þeirra
stuðningi í einhverjum tilvikum.

Vændi
Í stærstu borgum Evrópu eru glæpahópar tengdir ákveðnum þjóðarbrotum áberandi í
skipulagðri vændisstarfsemi. Rúmenskir og albanskir hópar eru þar umsvifamiklir en
götuvændi er að stórum hluta í höndum nígerískra glæpamanna. Þeir hópar sem skipuleggja
vændi tengjast margs konar annarri glæpastarfsemi í Evrópu s.s. sölu eiturlyfja,
peningaþvætti og skipulögðum þjófnaði. Með því að þvinga flóttafólk til afbrota geta þeir
sem í raun standa að baki skipulagðri glæpastarfsemi minnkað eigin áhættu.
Fyrirliggjandi upplýsingar benda til þess að skipulagt vændi hafi aukist stórlega frá 2015. Líkt
og sagði í skýrslu greiningardeildar það ár er sýnt að þessi þróun helst í hendur við fjölgun
ferðamanna og uppgang í efnahagslífi þjóðannar. Lögreglan telur að hluti þessarar starfsemi,
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hið minnsta, tengist erlendum skipulögðum glæpahópum sem aftur kunni að reiða sig á aðstoð
fólks og aðstöðu hér á landi.
Götuvændi er lítt sjáanlegt á Íslandi en sala vændis fer m.a. fram innan lokaðra hópa á
samfélagsmiðlum, líkt og sala fíkniefna. Síðustu tvö ár hefur fjölgað mjög vændisauglýsingum
á netsíðum og samfélagsmiðlum sem beint er að Íslandi. Meginþorri þeirra kvenna sem þar
auglýsa/eru auglýstar er af erlendu bergi brotinn og eru stúlkur frá Ungverjalandi og Rúmeníu
um þessar mundir (sumarið 2017) áberandi þótt vissulega sé þar einnig íslenskar konur að
finna.
Lögregla telur engan vafa leika á því að réttnefnd „sprenging“ hafi orðið í framboði vændis hér
á landi á síðustu 18 mánuðum. Ekki hafa verið til rannsóknar mörg mál á tímabilinu m.a. sökum
manneklu og afleiddrar nauðsynlegrar forgangsröðunar lögreglu. Sjá mynd 1.
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Mynd 1. Fjöldi skráðra vændisbrota hjá lögreglu, árin 2006-2016.22
Erlendis er þekkt að vændisstarfsemi fari fram í næturklúbbum, einkaklúbbum og svonefndum
„súludansstöðum“ þar sem nektardans fer fram. Viðskiptin fara fram á stöðunum en
kaupendum er síðan vísað á húsnæði annars staðar þar sem vændið fer fram. Er þá einkum um
að ræða gistiheimili eða íbúðir sem eru leigðar til starfseminnar.
Þrír þekktir næturklúbbar eru starfræktir á höfuðborgarsvæðinu þar sem svokallaður „listrænn
dans“ fer fram. Íslenskar stúlkur eru þar í miklum minnihluta meðal dansaranna.
Líklegt er að sumar þeirra erlendu kvenna sem stunda vændi séu sendar um lengri eða skemmri
tíma til landsins og að baki búi nauðung, líkt og þekkt er erlendis t.a.m. í Danmörku. Telur

22

Heimild: Afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra, http://www.logreglan.is/utgafa/tolfraedi/stadfestar-tolur/
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lögreglan að hluti þessarar vændisstarfsemi tengist án vafa skipulögðum glæpasamtökum.
Starfsemin ber merki mansals í mörgum tilvikum. Grunur leikur á að í einhverjum tilvikum fylgi
erlendir karlmenn konunum og hafi hugsanlega með þeim eftirlit á meðan þær dveljast hér á
landi. Konurnar búa yfir íslenskum símanúmerum við komuna til landsins og hafa aðstöðu í
leigugistingu. Vísbendingar eru um að einhverjar kvennanna njóti aðstoðar og milligöngu fólks
sem búsett er hér á landi.
Vændi virðist því að stærstum hluta borið uppi af einstaklingum af erlendum uppruna sem
koma til landsins sem ferðamenn, oft í skamman tíma. Virkt lögreglueftirlit með
ferðamönnum/útlendingum á Íslandi í samræmi við inntak Schengen-samstarfsins er
takmarkað einkum sökum manneklu.
Tollgæslan hefur eftirlit í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og reglulega koma upp tilvik þar sem grunur
leikur á að tilgangur með komu til landsins sé að stunda vændi. Í einhverjum tilvikum hefur
vaknað grunur um að þeir einstaklingar kunni að vera fórnarlömb mansals.
Ríkislögreglustjóri hefur gefið út verklagsreglur þar sem meðal annars er að finna leiðbeiningar
fyrir lögreglumenn til að auðvelda þeim eftirlit með mansali. Við frumathugun eða fyrstu kynni
lögreglumanns af hugsanlegu fórnarlambi mansals getur hann leitast við að afla staðreynda
sem gefa vísbendingu um stöðu viðkomandi m.a. með spurningum á borð við hvort viðkomandi
hafi tiltæk skilríki eða ferðaskjöl eða hvort þau séu í vörslu annarra, hvort viðkomandi hafi lykil
að dvalarstað sínum, hvort hann hafi aðgang að pósti eða interneti, hvort viðkomandi geti
yfirgefið vinnustað sinn eða dvalarstað að eigin ósk og vilja, hvort viðkomandi þarf að sækja
um leyfi ef hann hyggst leita læknis, fara í klippingu, verslunarferð o.s.frv., hvort laun séu
borguð inn á reikning sem viðkomandi hafi einn aðgang að, hvort viðkomandi hafi sjálfur keypt
SIM-kort í farsíma sinn, hvort viðkomandi geti skipt um SIM-kort eða símanúmer að vild23.
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Mansal - upplýsingar og leiðbeiningar um verklag fyrir lögreglu; Ríkislögreglustjórinn 31. ágúst 2010.
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Fíkniefni
Á Íslandi hefur fíkniefnaneysla að mestu haldist í svipuðum farvegi hin síðari ár; mest hefur
borið á örvandi efnum og kannabis sem framleitt er hér á landi. Svo er enn. Á hinn bóginn
liggja fyrir upplýsingar um tilvik þess að neytt sé dýrari og sterkari fíkniefna og verkjalyfja.
Neyslumynstur kann því að taka breytingum. Neysla á nýjum verksmiðjuframleiddum vímuog ofskynjunarlyfjum hefur aukist verulega á Norðurlöndum á síðustu árum og ástæða er til
að ætla að sú þróun haldi áfram. Einnig hefur styrkur og hreinleiki margra algengra fíkniefna
aukist m.a. kannabis, amfetamíns og MDMA. Áhrif internetsins á fíkniefnamarkaðinn fara
stöðugt vaxandi bæði hvað varðar framboð og markaðssetningu, sölu og dreifingu.
Sömuleiðis stuðlar internetið að hraðari útbreiðslu nýrra strauma og tísku og veitir
afbrotamönnum aukna færni og þekkingu hvað varðar ræktun og framleiðslu. Á
Norðurlöndum eru það auk heimamanna helst albanskir, pólskir og litháískir glæpahópar
sem koma að innflutningi fíkniefna.
Fjöldi fíkniefnamála kemur á ári hverju upp í öllum lögregluumdæmum landsins. Flest eru þau
minniháttar og varða vörslu fíkniefna en jafnframt er ljóst að ákveðinn hluti þeirra tengist á
einn veg eða annan skipulögðum innflutningi, framleiðslu, sölu eða dreifingu. Sjá fjölda
fíkniefnabrota sem falla undir framleiðslu, innflutning eða sölu/dreifingu á mynd 2.
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Mynd 2. Fjöldi fíkniefnabrota sem falla undir framleiðslu, innflutning eða sölu/dreifingu á Íslandi árin
2006-2016.24
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Skipulögð brotastarfsemi er hvað greinilegust í innflutningi, framleiðslu, sölu og dreifingu
fíkniefna á Íslandi. Ljóst er að þessi markaður veltir gífurlegum fjármunum og starfsemin er
þaulskipulögð hjá mörgum þeirra afbrotahópa sem nærri koma. Fyrirliggjandi upplýsingar eru
á þann veg að hópum hafi fjölgað frá síðustu skýrslu árið 2015 og að meðaltali hafi á síðustu
tveimur árum komið upp eitt fíkniefnamál í hverjum mánuði þar sem umfangs málsins og fjöldi
þeirra sem við sögu koma eru vísbendingar um skipulagða brotastarfsemi.
Samkvæmt upplýsingum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hafa á annað hundrað manns á
síðustu tveimur árum tengst fíkniefnamálum sem flokkast undir skipulagða brotastarfsemi,
innflutning, framleiðslu og sölu. Íslenskir karlmenn eru í meirihluta gerenda en hlutur erlendra
ríkisborgara er umtalsverður. Í rúmlega þriðjungi mála eru sakborningar útlendingar.
Meðalaldur sakborninga er 35 ár, þeir yngstu eru 21 árs og sá elsti 68 ára.
Kannabismarkaðurinn á Íslandi hefur verið sjálfbær í tæpan áratug. Ræktun á kannabisefnum
hefur augljóslega stóraukist og framboð er stöðugt og mikið. Sala og dreifing fíkniefna í
lokuðum hópum á samfélagsmiðlum hefur viðgengist um hríð en takmarkað eftirlit er af hálfu
lögreglu vegna manneklu.
Fullyrða má að fíkniefnaneysla hafi aldrei verið meiri í Íslandssögunni. Augljóslega er fjölgun
ferðamanna þáttur í því hversu hratt fíkniefnamarkaðurinn hefur stækkað hér á landi;
ferðamenn neyta fíkniefna rétt eins og heimamenn. Landsmönnum fjölgar og innflytjendum
einnig. Sagan kennir einnig að efnahagsástand hefur mótandi áhrif á fíkniefnamarkaði. Dýrari
efni fylgja efnahagslegri uppsveiflu.
Fleiri þættir hafa mótandi áhrif á markað og neyslu fíkniefna. Þannig getur t.d. jákvæð umræða
um neyslu fíkniefna haft þau áhrif að neysla aukist. Menningarlegir og félagslegir þættir sem
móta tíðarandann hverju sinni hafa áhrif á neyslu fíkniefna. Það er verkefni alls samfélagsins
að bregðast við þeirri vá sem af fíkniefnum stafar.
Innan lögreglu og meðal stjórnenda hennar er sú skoðun ríkjandi að lögleiðing fíkniefna sé
óforsvaranleg. Lögreglan verður nær daglega vitni að hörmulegum afleiðingum fíkniefnaneyslu
og er sérstaklega erfitt þegar ungmenni eiga hlut að máli.

Bls. 25

SKIPULÖGÐ GLÆPASTARFSEMI 2017
Á Íslandi hefur þróunin í ræktun kannabis verið í þá átt að þeir umsvifamestu standa samtímis
að nokkrum ræktunum í stað þess að binda alla framleiðsluna við eina stóra „verksmiðju“.
Ræktanir finnast reglulega bæði eftir ábendingar frá almenningi og eftir frumkvæðisvinnu
lögreglu. Stærri ræktanir finnast almennt ekki nema með frumkvæðisrannsókn lögreglu.
Framleiðsla kannabis er í mörgum tilvikum skipulögð af hópum afbrotamanna. Algengt er að
einum geranda sé falið að „leppa“ leigu á húsnæði eða taka á sig sök ef upp kemst um
ræktunina. Oftast verður fyrir valinu einhver sem ekki hefur áður komist í kast við lögin. Þeir
sem taldir eru umfangsmestir á sviði slíkrar ræktunar hérlendis koma yfirleitt ekki með beinum
hætti nálægt daglegu vafstri vegna starfseminnar. Þó eru undantekningar á þessu. Í einu
athyglisverðasta málinu á tímabilinu var stöðvuð umfangsmikil ræktun sem íslensk fjölskylda
hafði staðið að um skeið.
Greiningardeild hefur áður vakið á því athygli að dreifbýli kunni að henta afbrotahópum vel
við ræktun kannabis og framleiðslu fíkniefna.25
Stórfelld og skipulögð ræktun á kannabis skapar mikinn hagnað með lítilli fyrirhöfn og lítilli
áhættu m.a. sökum vægra refsinga. Reynsla lögreglu er sú að Íslendingar komi einkum við
sögu í ræktun kannabis hérlendis. Oft eru gerendur ungir karlmenn sem fá skjótfenginn gróða
af ræktun og sölu. Þess þekkjast dæmi að ræktanir séu liður í fjármögnun húsbygginga og fari
fram í húsnæðinu þegar það er fokhelt.
Hass er horfið af íslenska fíkniefnamarkaðnum og hefur einungis fundist í flutningum til
Grænlands. Einnig eru dæmi um að marijúana hafi verið flutt þangað.
Neysla kókaíns virðist aukast ört líkt og á síðasta hagvaxtarskeiði. Frá 2015 hafa mörg
„burðardýr“ verið tekin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar með kókaín, oft á leið frá Hollandi. Þessi
þróun sýnir engin merki þess að ganga til baka; á árinu 2017 hefur lögregla orðið vör við mikla
aukningu í innflutningi á fíkniefnum til landsins í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Þar ræður
mestu mikil aukning í innflutningi á kókaíni og er þetta eitt skýrasta dæmið um aukin umsvif
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skipulagðra brotahópa á Íslandi og alþjóðlegar tengingar þeirra. Hluti þessa innflutnings tengist
erlendum glæpahópum á Íslandi.
Einnig hefur lögregla á undanförum tveimur árum orðið vör við innflutning á hráefnum til
framleiðslu fíkniefna. Nefna má fljótandi amfetamínbasa og fljótandi kókaín. Hugviti
glæpamanna við innflutning fíkniefna eru lítil takmörk sett. Þannig var í einu tilviki efni sem
unnt var að vinna kókaín úr mótað í ferðatösku. Slík starfsemi krefst þekkingar og fjármagns.
Framboð á amfetamíni er mikið og stöðugt og þróunin virðist í þá átt að styrkleiki efnanna sé
meiri en áður hefur þekkst. Vitað er að erlendir glæpahópar stunda innflutning og framleiðslu
amfetamíns og amfetamínbasa hér á landi. Telur lögregla að hlutur þeirra á amfetamínmarkaði
sé ráðandi. Upplýsingar liggja fyrir um að í landinu starfi erlendir glæpahópar sem hagnast hafi
gífurlega af innflutningi og framleiðslu sterkra fíkniefna.
Kristallað metamfetamín (e. Crystal Meth), sem er afar sterkt og ávanabindandi fíkniefni, hefur
í fyrsta skipti sést auglýst hér á landi. Samkvæmt þeirri auglýsingu er markaðsverð efnisins afar
hátt, rúmar 80 þúsund krónur grammið. Verð á þessu efni er mjög breytilegt á Vesturlöndum.
Afleiðingar af neyslu metamfetamíns eru mjög alvarlegar og algengt er að hún leiði til dauða.
Þá hefur á síðustu misserum borið nokkuð á því að MDMA-töflur eða -duft innihaldi mun meira
af virka efninu en áður. Þetta er í samræmi við þróun á meginlandi Evrópu og almennt má segja
að styrkur virkra efna í fíkniefnum á Íslandi fari vaxandi.
Borið hefur á miklu framboði á sterkum verkjalyfjum á síðustu misserum. Í lokuðum hópum á
Facebook viðgengst sem fyrr blómleg sala á fíkniefnum og lyfseðilsskyldum lyfjum. Sterk
verkjalyf hafa fundist í póstsendingum. Fíkniefni og verkjalyf ganga kaupum og sölum – í
sumum tilvikum er þá skipst á kókaíni og sterkum verkjalyfjum.
Morfínplástrar eru misnotaðir og þekkt eru dæmi um alvarlegar afleiðingar af þeirri misnotkun,
jafnvel dauðsföll. Verkjalyfin eru mjög ávanabindandi og sala þeirra ábatasöm. Þessi
málaflokkur er lögreglu erfiður, hann fellur undir lyfjalöggjöf og lítil áhætta fylgir ólöglegri sölu
og dreifingu sterkra verkjalyfja.
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Það er mat lögreglu að hér á landi starfi skipulagðir hópar brotamanna sem búi margir hverjir
yfir umtalsverðum styrk og fjármagni. Eftir því sem hópar þessir eflast verður örðugra fyrir
lögreglu að sporna gegn starfsemi þeirra. Þeir eiga auðveldara með að fela slóð sína og
fjárhagslegur styrkur gerir þeim kleift að kaupa sérfræðiþekkingu og fela ágóða starfseminnar
í löglegum rekstri. Slíkt peningaþvætti getur haft bein áhrif á markaði t.d. vegna betri
samkeppnisstöðu sem ólöglegur ábati tryggir. Hlutafélagaeign, fjárfestingar, fasteignaviðskipti
og lánastarfsemi eru dæmi um hvernig illa fengnu fé er ráðstafað í því skyni að fela uppruna
þess.
Sem dæmi um fjárhæðir sem við sögu koma í fíkniefnamálum skal nefnt að í tveimur málum
sem upp komu innan tiltekins lögregluembættis var söluverðmæti þeirra fíkniefna sem hald
var lagt á um 90 milljónir króna. Að auki var lagt hald á milljónir í reiðufé og starfsemin fór fram
í íbúðum sem leigðar höfðu verið gagngert í þessu skyni.
Ljóst er að geta til frumkvæðisrannsókna er lögreglu sérlega mikilvæg þegar tekist er á við
fíkniefnamál. Skaðinn sem innflutningur, framleiðsla, sala og neysla fíkniefna veldur er
ómælanlegur. Fíkniefni tengjast í mörgum tilvikum öðrum brotaflokkum og annarri ólöglegri
iðju. Innan þessa málaflokks eru jafnan sterk tengsl við ofbeldi og auðgunarbrot.
Drifkraftar svo sem fólksfjölgun (ferðamenn, erlent vinnuafl, aðfluttir auk lýðfræðilegrar
fjölgunar þjóðarinnar), alþjóðavæðing, nettækni, aukning póstsendinga/netverslunar, aukin
notkun samskiptamiðla o.fl. eru flestir einnig fallnir til að auka umfang og alvarleika
fíkniefnavandans á Íslandi; framboð er stöðugt og mikið. Með tilkomu samkiptamiðla og
internets hefur sala og dreifing fíkniefna orðið auðveldari og áhættuminni auk þess sem
styrkleiki efna er almennt meiri en áður.
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Sterar
Á síðustu mánuðum og misserum hefur orðið vitundarvakning á Íslandi gagnvart þeirri
heilbrigðisógn sem er fólgin í steranotkun. Heilbrigðisráðherra hefur lagt fram frumvarp um
bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum (432. mál, lagafrumvarp
146. löggjafarþing 2016–2017). Lögreglan hefur farið fram á að leitað verði leiða til að sporna
við aukinni neyslu vefjaaukandi efna, stera, en samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hefur
þeim skiptum fjölgað sem lagt er hald á slík efni og magnið er meira en áður. Grunur leikur á
að ofbeldisbrot séu oft tengd steranotkun. Margt bendir til að slíkum frammistöðubætandi
efnum sé smyglað til landsins á skipulagðan hátt.
Eftirlit með innflutningi á sterum heyrir að mestu leyti undir embætti tollstjóra. Lögregla er
upplýst í þeim tilvikum sem mikið magn ólöglegra stera er haldlagt. Lögregla byggir mat sitt
fyrst og fremst á upplýsingum fremur en málum.
Að mati lögreglu er steranotkun á Íslandi mikil og stöðug. Þeir sem innflutning og sölu stunda
eru taldir hagnast verulega. Líkt og við á um fíkniefni er á samfélagsmiðlum að finna lokaða
hópa sem stunda viðskipti með stera. Sala á sterum tengist iðulega innflutningi og sölu
fíkniefna. Lítil áhætta fylgir viðskiptum með ólöglega stera þar sem þeir heyra undir lyfjalög.
Greiningardeild hefur í fyrri skýrslum (2013 og 2015) fjallað um stera og varað við
stóraukinni notkun þeirra. Í skýrslu árins 2015 segir að neysla stera geti talist „falinn
heilbrigðisvandi”. Notendur séu oft ungir að aldri og sá skaði sem neyslan valdi komi fram
síðar á lífsleiðinni. „Steranotkun getur valdið notandanum óbætanlegum skaða; margvíslegum
geðtruflunum, alvarlegu líkamstjóni og jafnvel dauða. Þá geta steranotendur verið hættulegir
öðrum þar sem neyslunni fylgir iðulega stóraukin árásargirni sérstaklega í tengslum við neyslu
áfengis … Greiningardeild telur líklegt að umræða muni magnast í samfélaginu um að breyta
beri þeim ákvæðum laga sem lúta [að] refsingum vegna ólöglegrar sölu og dreifingar á
sterum.“26
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Auðgunarbrot
Í skipulögðum auðgunarbrotum svo sem innbrotum og þjófnuðum á Íslandi er hlutur
erlendra afbrotamanna umtalsverður. Fjöldi erlendra ríkisborgara í auðgunarbrotum náði
hámarki árið 2008 og voru fleiri árin 2008-2012 en 2013-2016 skv. málaskrárkerfi lögreglu.
Verði þróun með svipuðu sniði og á síðasta hagvaxtarskeiði telst líklegt að hlutur erlendra
ríkisborgara í auðgunarbrotum fari vaxandi á ný.
Aukin öryggisgæsla og myndavélakerfi geta breytt hegðun afbrotamanna. Á Norðurlöndum
hefur færst í aukana að eldra fólk verði fyrir barðinu á afbrotamönnum sem gagngert leita
uppi eldri borgara með það að markmiði að hafa af þeim fé eða verðmæti undir ýmsu
yfirskini annaðhvort á heimili viðkomandi, gegnum netið eða í öðru opinberu rými.
Fjölmörg auðgunarbrot koma til kasta lögreglu á ári hverju. Skipulagðir þjófnaðir og innbrot eru
einungis hluti þeirra. Er þá iðulega um erlenda afbrotahópa að ræða. Farandbrotahópar frá
Austur-Evrópu hafa komið til landsins á síðustu tveimur árum í þeim tilgangi að stela. Lögregla
hefur grunsemdir um að hópar þessir njóti leiðsagnar aðstoðarmanna búsettra hér á landi.
Skipulagi þessara farandbrotahópa má líkja við „vinnuhópa“ sem hafa með sér vaktaskipti, einn
hópur leysir annan af hólmi, e.t.v. með einhverri skörun á dvöl.
Dregið hefur úr innbrotum á Íslandi ef miðað er við fjölda brota síðasta áratuginn 27 .
Sambærilega þróun má sjá víða á Vesturlöndum og eru áhrifaþættir margbreytilegir. Í
ársskýrslu Evrópulögreglunnar fyrir árið 2017 kemur hins vegar fram að í sumum
aðildarlöndum fari innbrotum fjölgandi á nýjan leik og tengir Evrópulögreglan það við aukna
starfsemi skipulagðra brotahópa28. Nefna má að glæpavettvangurinn breytist í samræmi við
tækniþróun þannig að innbrotum fækki m.a. vegna öflugri öryggis- og eftirlitskerfa og

Sjá t.d. umfjöllun bresku heilbrigðisstofnunarinnar um anabólíska stera: http://www.nhs.uk/conditions/anabolic-steroidabuse/Pages/Introduction.aspx
27

Heimild: Afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra http://www.logreglan.is/utgafa/tolfraedi/stadfestar-tolur/

28

Skýrsla Evrópulögreglunnar um skipulagða brotastarfsemi 2017: SOCTA 2017 Report
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almennrar farsímaeignar. Með sama hætti kunna vissar tegundir auðgunarbrota að færast yfir
á stafrænt form. Enn einn áhrifaþáttur gæti verið breytt aldurssamsetning vestræns samfélags.
Reglulega ganga yfir hrinur innbrota og þjófnaða svo sem úr verslunum, vinnuskúrum,
nýbyggingum og sumarbústöðum. Innbrotahrina átti sér stað um liðin jól og áramót sem
trúlega má rekja til erlends farandbrotahóps. Afbrotabylgjurnar lægir þegar lögregla nær að
stöðva starfsemina eða viðkomandi afbrotahópar fara af landi brott. Á síðustu misserum hafa
erlendir þjófahópar ítrekað stolið miklum verðmætum úr skartgripaverslunum á
höfuðborgarsvæðinu.
Erlendir afbrotahópar sem til landsins koma eru sumir hverjir afar sérhæfðir. Þannig hefur
borið á þjófnuðum úr nýlegum BMW-bifreiðum af tiltekinni gerð þar sem stýri og annað er
fjarlægt af fagmennsku. Sams konar brot eru vel þekkt erlendis. Talið er að íhlutir bifreiðanna
séu sendir úr landi. Sömuleiðis hafa stórfelldir dekkja- og felguþjófnaðir verið kærðir til
lögreglu. Í umdæmum á landsbyggðinni ganga reglulega yfir hrinur innbrota í sumarhús.
Brugðist hefur verið við þessu á mörgum stöðum með aukinni notkun myndavéla, sjálfvirkum
hliðum og annars konar öryggisbúnaði.
Við það sem að ofan greinir má bæta handahófskenndum þjófnuðum sem kunna að tengjast
skipulagðri glæpastarfsemi að því leyti að gerendur fremji afbrot til að fjármagna
fíkniefnaneyslu eða greiða fíkniefnaskuldir.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur verið tengiliður Íslands við Europol vegna Focal Point
Terminal-verkefnisins sem er einn af áhersluþáttum í starfsemi Evrópulögreglunnar (Europol)
nú um stundir. Þetta verkefni beinist sérstaklega að greiðslukortasvikum við farmiðakaup með
flugi, kaupum á tollfrjálsum varningi og annarri brotastarfsemi sem tengist flugvöllum og flugi.
Fjöldi flugvalla í Evrópu og víðar hefur tekið þátt í fjölþjóðlegum aðgerðum á þessu sviði árlega.
Ætla má að þessi brotastarfsemi sé skipulögð að miklu leyti.

Lögreglan hefur til rannsóknar mál þar sem koma við sögu hátt á þriðja tug einstaklinga sem
óskað hafa alþjóðlegrar verndar hér á landi frá öruggum ríkjum sem stunda hér stórfellda
þjófnaði úr verslunum og fyrirtækjum. Þýfið er síðan sent úr landi.
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Árið 2015 komu sex mál til rannsóknar vegna greiðslukortasvika við farmiðakaup o.þ.h. og einn
var stöðvaður með afritunarbúnað fyrir hraðbanka. Manninum með afritunarbúnaðinn var
frávísað frá landinu án frekari eftirmála en sakborningar í fjórum af hinum málunum hlutu
dóma. Hlut að þessum málum áttu stórtækir og þekktir aðilar á þessu sviði. Einn þessara manna
varð einnig uppvís að kynferðisbrotum, þjófnuðum o.fl. brotum og tók til við fjölþætta
brotastarfsemi hér á landi strax og hann var látinn laus á meðan mál hans voru til meðferðar í
ákæru- og dómskerfinu.

SVIPMYND AF STARFSEMI FARANDGLÆPAHÓPA
Hópur fólks frá tilteknu Evrópuríki sótti um alþjóðlega vernd á Íslandi og gaf upp rangar
persónuupplýsingar. Vegabréfum var ekki framvísað en þau falin undir dýnum á dvalarstað
hópsins.
Þann mánuð sem hópurinn dvaldi hér var hann stórtækur í þjófnuðum í miðborg Reykjavíkur.
Þjófnaðirnir voru þaulskipulagðir og fundust listar yfir vörur sem stela átti. Þýfið sendi
hópurinn úr landi með pósti til heimalandsins og nágrannaríkja, allt eftir kostnaði við
sendingar. Vörurnar stóð til að selja á þarlendum sölusíðum á internetinu. Meðal varnings
voru t.d. rakvélablöð sem algengt er að stolið sé í miklu magni og send úr landi.
Allir meðlimir hópsins höfðu atvinnu í heimalandinu en komu hingað til lands í sumarleyfi sínu
til að stunda skipulagða þjófnaði. Stóran hluta þýfisins náðist að endurheimta. Fólkinu var
brottvísað og fékk það endurkomubann til Norðurlandanna í fimm ár. Eftir að upp komst um
starfsemina varð nokkurra mánaða hlé á umsóknum um alþjóðlega vernd frá ríkisborgurum
viðkomandi lands.
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Tölvu- og netglæpir
Net- og tölvubrot sem framin hafa verið á Íslandi hin síðustu ár hafa m.a. snúið að misnotkun
aðgangs að tölvukerfum, „heimabanka-svindli“ (t.d. „netveiðum“) auk þess sem gíslataka
gagna færist í vöxt. Í afbrotum þar sem samskiptamiðlar og internetið koma við sögu eru
helstu áskoranir á sviði fíkniefna- og kynferðisbrota en jafnframt fjölgar tilvikum þar sem
fyrirtæki og einstaklingar eru blekkt til að láta af hendi fjármuni.
Tölvuglæpir og nettengd afbrot af margvíslegu tagi eru í vaxandi mæli hluti af viðfangsefnum
lögreglu. Stjórnendasvindl (e. CEO Fraud ) hefur verið viðvarandi síðustu misserin og veldur
mestum fjárhagslegum skaða af þeim netglæpum sem koma á borð lögreglu.
Lögreglan á samstarf við erlend lögreglulið um tölvu- og nettengd brot á vettvangi
Norðurlandanna, Evrópulögreglunnar (Europol) og Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI).
Ábendingar í gegnum Facebook-síðu lögreglu eru mjög gagnlegar þar sem lögregla fær án tafar
upplýsingar um netglæpi í rauntíma. Að sama skapi nýtast samfélagsmiðlar lögreglu vel til að
miðla upplýsingum, forvarnarfræðslu og viðvörunum um yfirstandandi netafbrot til
almennings.
Gíslataka gagna er vel þekkt erlendis og dæmi eru um að Íslendingar og íslensk fyrirtæki hafi
orðið fyrir slíkum árásum. „Business E-mail Compromise“ eru svik þar sem fjármálastjóri
fyrirtækis eða gjaldkeri er með tölvupósti blekktur til að millifæra greiðslu fyrir vöru eða
þjónustu á tiltekinn reikning og viðtakandi telur að um fyrirmæli forstjóra eða viðskiptavinar sé
að ræða. Þar er oftast tilgreint í tölvupóstinum „sent from my iPhone”. Með samvinnu lögreglu
og fjármálaeftirlits (FME) hefur tekist að stöðva greiðslur sem hafa átt að fara á reikninga
erlendis.
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Svonefnd „PBX-Scams“ hafa átt sér stað hér á landi. Brotist er inn í símkerfi fyrirtækja utan
skrifstofutíma þegar það er ekki í notkun og símar látnir hringja í erlend gjaldskyld númer.
Þau mál sem valdið hafa einstaklingum mestum skaða frá því að skýrsla greiningardeildar um
tölvu- og netglæpi 29 kom út í marsmánuði 2016 varða skipulagða blekkingavefi (e. Social
Engineering eða Romance Scam). Fórnarlambið, karl eða kona, kynnist á samfélagsmiðlum
svikurum sem spinna lygasögu í þeim tilgangi að vinna trúnað og skapa væntingar þess áður en
óskað er eftir peningagreiðslum/fjárhagsaðstoð til að koma á nánara sambandi sem aldrei
verður af. Dæmi eru um að einstaklingar hafi verið tældir til að bera sig frammi fyrir
vefmyndavél og hafi í kjölfarið sætt fjárkúgun.
Leigusvindl í gegnum auglýsingar á vefsíðum er reglulega tilkynnt til lögreglu. Þá er t.d. auglýst
til leigu íbúð án nokkurrar aðkomu eiganda í þeim tilgangi að blekkja fólk til að inna af hendi
fyrirframgreiðslur. Aðaláhættuhópurinn eru útlendingar/ferðamenn á Íslandi.
Kortanúmeraveiðar eða „Phishing“ á ensku eru ein útbreiddasta tegund tölvu- og netglæpa
sem berast lögreglu. Dæmi um slíkar „veiðar“ er þegar einstaklingar gefa upp kortaupplýsingar
á vefsíðu í von um endurgreiðslu á þjónustu sem viðkomandi hefur verið tilkynnt í tölvupósti
að hafi verið ofgreidd. Fjöldi Íslendinga hefur fallið í þá gildru síðustu ár. Dæmi er um tölvupóst
af þessu tagi þar sem stofnað hefur verið falskt lén til að láta líta út fyrir að sendandi sé fyrirtæki
eða lögaðili. Vitað er að árás af þessu tagi hefur valdið miklu tjóni.
Samkvæmt upplýsingum úr ársskýrslu Netöryggissveitarinnar CERT-ÍS fyrir árið 201630 var fjöldi
atvika árið 2016 sem skráð voru og meðhöndluð hjá CERT-ÍS samtals 147 sjá töflu 2 hér að
neðan. En heildarfjöldi atvikatilkynninga frá innlendum og erlendum aðilum var 208
tilkynningar. Samkvæmt upplýsingum CERT-ÍS er tölfræði áranna 2016 og 2017 afar áþekk ef
undanskildar eru tvær stórar bylgjur af gíslatöku gagna (e. Ransomware) sem reyndust ekki
hafa mikil áhrif hér á landi.

29
30

http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2016/04/lokask%C3%BDrsla-cyber-2016.pdf
https://www.cert.is/files/CERT-IS_arsskyrsla_fyrir_arid_2016.pdf
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Flokkar atvika
Álagsárásir
Árásir á endanotendur og spillibúnaður
Ólöglegar þjónustur
Vefveiðar og svikapóstar
Spilltir þjónar
Skönn og könnunaraðgerðir
Hótanir og tilraunir til fjárkúgunar

Fjöldi 2016
12
13
2
53
42
20
5

Tafla 2. Yfirlit um flokka tilvika sem skráð voru og meðhöndluð hjá CERT árið 2016
Umfang tölvu- og netglæpa er að stórum hluta óþekkt m.a. vegna skorts á frumkvæðislöggæslu
á þessu sviði. Ljóst er að því fer fjarri að öll tölvubrot séu kærð til lögreglu. Fólk telur fé vera
glatað og sér ekki tilgang með kæru auk þess sem einstaklingar kunna að upplifa skömm tengda
slíkum blekkingum t.a.m. svokölluðum „Nígeríubréfum“. Þess verður á hinn bóginn vart að
fyrirtæki sýni aukna árvekni og tilkynni í meira mæli en áður tölvubrot til lögreglu. Algengt er
að tölvuglæpamenn beini spjótum sínum að eldra fólki sem tilkynnir síður en aðrir hópar um
brot. Mörg þessara brota beinast að mörgum einstaklingum á sama tíma og þótt fjárhæðin sé
ef til vill ekki há í hverju tilviki getur samanlagður afrakstur orðið mikill.
Í ofangreindum tegundum brota benda tiltækar upplýsingar til þess að gerendur séu nánast án
undantekninga erlendir og ekki er vafi á að í einhverjum tilvikum eru skipulagðir brotahópar að
verki. Að hinu ber að hyggja að afbrotavettvangurinn í slíkum brotum er heimurinn allur og
með lágmarkskunnáttu og peningum geta gerendur dulið slóð sína án teljandi vandkvæða.
Tölvu- og netglæpir geta tengst öðrum brotaflokkum og koma iðulega við sögu í rannsóknum
á auðgunar- og/eða kynferðisbrotum.

Afbrotagengi
Skipulögð gengi afbrotamanna byggja á gagnkvæmu trausti meðlima. Innan gengjanna er
áhersla m.a. lögð á ýmis stöðutákn og/eða merki sem gefa til kynna hlutverk og afbrotaferil
viðkomandi. Átök innan eða milli gengja eru algeng. Á Íslandi er það oft á tíðum persónuleg
óvild eða deilur á milli einstaklinga sem setja mark sitt á átökin. Skipulögð gengi taka þátt í
margskonar afbrotum þ.m.t. fíkniefnabrotum, ofbeldi, hótunum og handrukkunum.
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Eins og fjallað hefur verið um áður í þessari skýrslu eru á Íslandi starfandi skipulagðir hópar
íslenskra og erlendra brotamanna. Áður hefur verið gerð grein fyrir hópum og samtökum sem
gefa sig að fíkniefnum, smygli, framleiðslu, dreifingu og sölu. Lögreglu er kunnugt um
glæpahópa sem stunda umfangsmikil fíkniefnaviðskipti og peningaþvætti sem m.a. fer fram
með rekstri fyrirtækja. Hópar þessir fjárfesta í fasteignum og fyrirtækjum fyrir ágóða af
fíkniefnasölu og búa yfir verulegum fjárhagslegum styrk. Undir yfirskini löglegrar starfsemi geta
þessir hópar nálgast ýmsa sérfræðiaðstoð til að fela ólöglegan ávinning. Hóparnir beita iðulega
ofbeldi við innheimtu fíkniefnaskulda.
Í köflum hér að framan var einnig rakið hvernig hópar afbrotamanna, einkum erlendra, stunda
skipulagða þjófnaði og innbrot hér á landi.
Með hugtakinu „afbrotagengi“ er átt við flokka manna þar sem félagarnir kenna sig, iðulega
opinberlega, við tiltekna klúbba eða ákveðin svæði t.a.m. í hverfum stærri borga. Félagar bera
iðulega merki, jafnvel eins konar „einkennisbúninga“ og önnur tákn og rík áhersla er lögð á
„bræðralag“ meðlimanna. Slík gengi eru þekkt erlendis og iðulega eru fluttar fréttir af átökum
þeirra í nágrannaríkjum Íslendinga.
Hér á landi hafa vélhjólagengi sem tengjast alþjóðlegri, skipulagðri brotastarfsemi ítrekað reynt
að hasla sér völl á undanliðnum árum. Þar eru á ferð svonefnd „útlagagengi“ (e. Outlaw
Motorcycle Gangs) eða „1% - gengi“ sem sagt hafa sig úr lögum við samfélagið og fjármagna
gjarnan lífsstíl og starfsemi klúbba með afbrotum.
Þekktustu útlagagengi vélhjólamanna eru Hells Angels, Vítisenglar, sem tengjast umfangsmikilli
glæpastarfsemi um allan heim. Gengi vélhjólamanna eru hins vegar mun fleiri þótt ekki hafi
þau öll náð sömu útbreiðslu og Hells Angels. Öll hafa vélhjólagengi þessi sett sér afdráttarlausar
reglur um starfsemina og þann aga sem félagar verða að gangast undir. Þær reglur varða m.a.
inntökuskilyrði og rétt einstaklinga eða hópa til að kenna sig við móðursamtökin t.a.m. Hells
Angels, Bandidos og Outlaws. Þannig var inngönguferli íslensks vélhjólagengis í Hells Angels
stjórnað í stóru sem smáu frá Noregi fyrir nokkrum árum.
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Alþjóðleg vélhjólagengi eiga sér „stuðningsklúbba“ sem lýsa yfir hollustu við móðursamtökin
og leitast í hvívetna við að uppfylla kröfur þeirra í von um fulla viðurkenningu.
Íslenska lögreglan hefur náð árangri í viðleitni sinni að koma í veg fyrir að útlagagengi nái að
skjóta rótum hér á landi. Fylgt hefur verið þeirri stefnu að neita erlendum félögum í gengjum
um leyfi til að koma inn í landið þegar viðkomandi hafa verið stöðvaðir í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar. Fyrir liggur dómur Hæstaréttar um réttmæti aðgerða lögreglu til að koma í veg fyrir
að menn tengdir alþjóðlegum glæpasamtökum komist inn í landið. Árangur lögreglunnar á
þessu sviði hefur vakið athygli utan landsteina.
Greiningardeild hefur jafnan varað við því að menn telji baráttunni lokið þótt lítt beri á
starfsemi vélhjólagengja. Reynsla erlendis frá kennir að vélhjólagengi ganga iðulega í
endurnýjun lífdaga og að einbeittir einstaklingar með foringjahæfileika geti ráðið miklu um
endurkomu, vöxt og viðgang þess konar hópa.
Þau varnaðarorð verða hér endurtekin. Þess sjást merki að vélhjólagengi reyni að nýju að hasla
sér völl hér á landi. Hið sama á við um stuðningsklúbba útlagagengja sem stefna að fullri aðild
að þekktum alþjóðlegum glæpasamtökum. Lögreglu er kunnugt þrjú útlagagengi
vélhjólamanna hið minnsta sem hafa alþjóðlegar tengingar og virðast hafa eflst nokkuð á
undanförnum misserum.
Þekkt er að skerist í odda með félögum í ólíkum gengjum og má í því efni nefna átök gengja á
Norðurlöndum síðustu ár. Komið hefur til átaka milli útlagagengja vélhjólamanna hér á landi.
Sumum þeirra tengjast menn með langan og alvarlegan brotaferil.
Fyrirliggjandi upplýsingar benda til vaxandi umsvifa vélhjólagengja hér á landi. Félagar í þeim
tengjast margir fíkniefnasölu, handrukkunum og peningaþvætti auk þess sem vopnaburður
skapar almenna samfélagsógn.
Greiningardeild er ekki kunnugt um staðbundin afbrotagengi t.a.m. í tilteknum hverfum
Reykjavíkur. Reynsla erlendis frá er sú að ónóg „félagsleg blöndun“ í hverfum eða jafnvel
stórborgum geti skapað mikinn vanda og stuðlað að gengjamyndun. Slík hverfagengi eru t.a.m.
þekkt og alræmd í Danmörku og Svíþjóð þar sem félagsleg einsleitni hefur stuðlað að
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jaðarsetningu innflytjenda og annarra samfélagshópa. Ekki verður annað séð en að sú skoðun
njóti fylgis í Danmörku og Svíþjóð að stjórnvöld hafi brugðist seint og illa við gengjamyndun í
tilteknum hverfum stærri borga. Mótmæli almennings í Kaupmannahöfn í ágústmánuði 2017
má hafa til marks um vaxandi ólgu vegna ofbeldisverka glæpagengja. Í Nörrebro-hverfi
Kaupmannahafnar hefur ítrekað komið til skotbardaga milli gengja og hafa óbreyttir borgarar
með öllu ótengdir glæpahópum særst alvarlega í þeim. Frá miðjum júní 2017 og fram í miðjan
ágúst voru tæplega 30 skotárásir skráðar í hverfinu.

Kynferðisbrot
Kynferðisbrot eru bæði fólgin í líkamlegu og stafrænu ofbeldi þ.e.a.s. þar sem internet og
samfélagsmiðlar

eru

notaðir

s.s.

til

myndbirtingar

og

jafnvel

útsendinga.

Kynferðisafbrotamenn nýta internetið til að leita fórnarlamba á skipulegan máta. Þeir setja
upp huldunet þar sem upplýsingum og myndefni er dreift eða þar sem árásir eru skipulagðar
bæði í heimalandi viðkomandi eða erlendis.

Aukning varð í þessum flokki brota hérlendis árið 2016 miðað við síðustu tvö ár á undan. Sjá
mynd 4.
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Mynd 4. Fjöldi kynferðisbrota árin 2006-2016.31

Á Norðurlöndum er almennt talið að einungis hluti kynferðisbrota sé tilkynntur lögreglu.
Sérstakar áhyggjur vekja afbrot þar sem kaupandi „pantar“ kynferðisafbrot í beinni útsendingu

31

Heimild: Afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra http://www.logreglan.is/utgafa/tolfraedi/stadfestar-tolur/
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(e. Live streaming) og kúgun (t.d. fjárkúgun) með hótun um myndbirtingu. Vitað er um slíkar
„pantanir“ á Norðurlöndum og óttast lögregla að þessi brotastarfsemi sé að stórum hluta
ótilkynnt.
Ekki liggja fyrir upplýsingar um tengsl skipulagðrar brotastarfsemi í kynferðisbrotum á Íslandi.
Lögreglan telur að erlendir aðilar kunni að hafa nýtt sér internetið til að fremja stafræn
kynferðisbrot

32

með skipulögðum hætti. Lögregla hefur upplýsingar um margvísleg

blygðunarsemisbrot en ekki er að sjá skipulagða brotastarfsemi í þeim.
Í einu umdæmi lögreglu voru á árunum 2015 – 2017 kærð 18 kynferðisbrot og vekur athygli að
ekkert þeirra tengist interneti eða tölvutækni á nokkurn hátt.
Kynferðisbrot, stafræn sem ekki, eru viðkvæmur málaflokkur og alkunna er að kæruhlutfall er
lægra á þessu sviði afbrota en flestum öðrum. Í rannsókn sem embætti ríkislögreglustjóra og
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu framkvæmir árlega er spurt hvort fólk hafi orðið fyrir
kynferðisbroti árið á undan og ef svo er, hvort þau hafi tilkynnt brotið. Aðeins lítill hluti fólks
tilkynnir kynferðisbrot til lögreglu, sjá mynd 5.

10,3%
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4,2%

2013

3,3%

2014

2015

2016

Mynd 5. Hlutfall þeirra sem höfðu orðið fyrir kynferðisbroti árið á undan sem tilkynntu brotið til lögreglu. 33

Lögreglu hafa þó borist tilkynningar frá fólki sem birt hefur nektarmyndir af sér á
internetinu/samfélagsmiðlum og síðar borist hótanir um fjárkúgun þ.e. að viðkomandi myndir
verði birtar opinberlega, sendar ættingjum, mökum o.s.frv.

32

Með hugtakinu stafrænt kynferðisbrot er átt við það sem einnig er nefnt hefndarklám eða hrelliklám og felur í sér dreifingu

kynferðislegs efnis í óþökk þess einstaklings sem þar birtist.
33

Heimild: Ríkislögreglustjórinn; Reynsla almennings af afbrotum og viðhorf til lögreglu. http://www.logreglan.is/utgafa/tolfraedi/fraedilegarrannsoknir/reynsla-almennings-af-afbrotum-og-vidhorf-til-logreglu/
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Brot þessarar tegundar eru sérlega erfið viðfangs m.a. vegna þess að hýsing gagna er oftar en
ekki utan landsteina, umræður/birtingar eru á lokuðum svæðum og lagaumhverfið flókið.
Lögreglu er kunnugt um tilfelli þess að í ákveðnum aldurshópum og innan ákveðinna
samfélagsmiðla tíðkist að dreifa viðkvæmum myndum sem í upphafi voru teknar án vitundar
eða með samþykki þolanda sem síðan er fenginn/þvingaður til að senda fleiri myndir sem
ganga áfram innan hópsins. Þarna kann því að vera fyrir hendi skipulag og sameiginleg
framkvæmd á broti/-um. Miðlun slíks efnis kann að fela í sér skipulagða brotastarfsemi sem og
hótanir og þvinganir gagnvart fórnarlambi.
Varnir gegn stafrænu kynferðisofbeldi eiga það sameiginlegt með vörnum gegn tölvubrotum
að vitundarvakning meðal almennings, og þá ekki síst ungmenna, er ein áhrifaríkasta leiðin til
að auka öryggi notenda og fyrirbyggja afbrot. Einnig er frumkvæðislöggæsla lögreglu talin
mikilvæg á þessu sviði. Á hinum Norðurlöndunum hefur verið farin sú leið að stofna sérstakar
deildir sem annast rannsóknir og forvarnir á þessu sviði.

Vinnumarkaðsafbrot
Vinnumarkaðsafbrot er vítt hugtak sem nær yfir marga brotaflokka. Greiningardeild kynnir
þetta

hugtak

til

sögu

en

það

er

þekkt

og

notað

í

nágrannaríkjum

(n.

Arbeidsmarkedskriminalitet). Á Norðurlöndum hefur færst í vöxt að þekktir afbrotamenn
stofni fyrirtæki í því skyni að hylma yfir glæpastarfsemi. Að baki þeim standa innlendir
einstaklingar með góða þekkingu á velferðar-, skatt- og tryggingakerfi viðkomandi ríkis og
einnig erlendir einstaklingar sem hafa tengsl við glæpahópa í heimalandinu. Þeir „útvega"
einstaklinga sem standa höllum fæti og nýta sér neyð þeirra til að hneppa þá í þrældóm fjarri
heimahögum. Aukning hefur orðið á að skipulagðir glæpahópar sjái um flutninga fátækra
Austur-Evrópubúa til Norðurlanda þar sem þeir eru látnir vinna við slæman aðbúnað,
hættuleg skilyrði, á lágum launum og sæta jafnvel misnotkun af hálfu atvinnuveitanda.
Lögregla heldur uppi eftirliti vegna vinnumarkaðsafbrota og hefur sérstök áhersla verið lögð á
ferðaþjónustu og byggingariðnað þar sem starfsfólk er oft útlendingar með litla sem enga
þekkingu á réttindum sínum og skyldum. Samstarf er við ríkisskattstjóra, vinnumálastofnun og
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stéttarfélög. Þessir aðilar hafa gert athugasemdir við starfsemi nokkurra fyrirtækja og fylgt eftir
úrbótum.

SVIPMYND – DÆMI UM VINNUMARKAÐSAFRBOT
Grunur leikur á að forsvarsmenn tveggja verktakafélaga, A og B, hafi verið að gjaldfæra
rekstrarkostnað og telja fram innskatt á grundvelli tilhæfulausra sölureikninga frá fimm
félögum, C, D, E, F og G, í þeim tilgangi að lækka tekjuskattsstofn og virðisaukaskatt sinn.
Samkvæmt rannsókn lögreglu virðist enginn rekstur vera í þeim félögum sem gefa út hina
meintu tilhæfulausu reikninga. Rannsókn lögreglu á bankareikningum félaganna C, D, E, F og G
sýnir fram á að sama hegðun á sér stað í öllum félögunum eftir að greiðslur berast frá
verktakafélögunum A og B. Greiðslurnar eru nær undantekningarlaust teknar út í reiðufé stuttu
eftir að þær berast inn á bankareikninga félaganna fimm og hafa samtals 716 milljónir verið
teknar út úr félögunum með framangreindum hætti.
Eins og að ofan greinir þá beinist rannsókn lögreglu m.a. að því hvort verktakafélögin tvö hafi
verið að gjaldfæra rekstrarkostnað og telja fram innskatt á grundvelli tilhæfulausra
sölureikninga í þeim tilgangi að lækka tekjuskattsstofn og virðisaukaskatt sinn. Rannsóknin
hefur einnig beinst að aðbúnaði og hollustuháttum varðandi það erlenda vinnuafl sem starfað
hefur hjá verktakafélögunum, aðkomu erlendrar vinnumiðlunar að ráðningu þeirra, hvernig
erlendu verkamönnunum var greitt fyrir vinnuna og hvort þeir hafi búið við einhverja nauðung
eða þvingun til starfa.
Sakarefnið snýr að grun um meint brot gegn lögum um tekjuskatt, lögum um virðisaukaskatt,
lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum bókhald og ársreikninga, eftir atvikum gegn
almennum hegningarlögum, einkum peningaþvætti og fjárdrátt.

Bls. 41

SKIPULÖGÐ GLÆPASTARFSEMI 2017
Lögreglu hafa borist mál þar sem starfsmenn hafa verið án atvinnuleyfis, brotið hefur verið á
atvinnuréttindum útlendinga og í einhverjum tilvikum hafa vaknað grunsemdir um
vinnumansal.
Að sögn talsmanna Alþýðusambands Íslands, ASÍ, færist í vöxt að fólk af erlendum uppruna
sæti misnotkun á vinnumarkaði. Í sumum tilvikum flokkist meðferð á vinnuafli undir
glæpastarfsemi. Starfsfólk búi við félagslega einangrun á mjög lágum launum og upplýsingum
um lögbundin lágmarksréttindi á Íslandi sé vísvitandi haldið frá því. Þess þekkjast dæmi að
innflutt vinnuafl sé látið borga fyrir að fá að vinna á Íslandi og getur það fallið undir
brotastarfsemi.34
Tíðni vinnumarkaðsafbrota helst að mestu í hendur við þann fjölda útlendinga sem er við störf
hér á landi. Sumarið 2017 hafa útlendingar við störf á Íslandi aldrei verið fleiri. Undanfarin
misseri hefur ríkt viðvarandi skortur á vinnuafli í landinu og því fylgja auknar kröfur gagnvart
lögreglu og öðrum eftirlitsstofnunum á vinnumarkaði. Greiningardeild telur sýnt að skortur á
eftirliti á þessu sviði sé beinlínis til þess fallinn að auka umfang „svartrar atvinnustarfsemi“ og
vinnumarkaðsafbrota gagnvart aðfluttum. Á hinn bóginn er þessi málaflokkur um margt flókinn
og erfiður ekki síst sökum menningarmunar, tungumálaörðugleika, sjálfboðavinnu og
regluverks m.a. um svonefndar „starfsmannaleigur“ sem sífellt verða umsvifameiri á íslenskum
vinnumarkaði.
Lögreglu er kunnugt um að umsækjendur um alþjóðlega vernd á Íslandi stundi í einhverjum
tilvikum „svarta atvinnu“ hér á landi. Í þessum tilvikum geta viðkomandi verið þolendur
vinnumarkaðsafbrota og jafnvel sætt alvarlegri misnotkun. Þá eru einnig vísbendingar um að
einstaka atvinnurekandi sjái ódýrt vinnuafl í umsækjendum um alþjóðlega vernd. Í sumum
tilvikum eru þeir umsækjendur um alþjóðlega vernd ekki með atvinnuleyfi.
Þá eru lögreglu einnig kunnug dæmi þess að umsækjendur um alþjóðlega vernd misnoti
móttökukerfi hér á landi með því að leggja fram tilhæfulausar umsóknir og stunda „svarta
atvinnu“ á meðan mál þeirra eru til umfjöllunar. Þess þekkjast dæmi að þeir sem leggja fram
34

http://www.ruv.is/frett/utlendingar-misnotadir-a-islandi
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tilhæfulausar umsóknir dragi þær til baka áður en þær hljóta afgreiðslu. Dæmi eru um að
viðkomandi fari af landi brott en snúi strax aftur til að stunda „svarta atvinnu“. Ljóst er að í
tilvikum sem þessum er hætta á misnotkun talsverð þar sem félagsleg staða viðkomandi er
mjög veik. Jafnframt eru dæmi þessi til marks um skipulagða misnotkun á móttökukerfi vegna
alþjóðlegrar verndar. Á hinn bóginn er ekki öruggt að viðkomandi einstaklingar beri ábyrgð á
þeirri misnotkun í öllum tilvikum. Vera kann að skipulögð glæpstarfsemi á Íslandi og í Evrópu
misnoti markvisst þessa einstaklinga á þennan veg.

Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Hvað skipulagða afbrotastarfsemi varðar hefur Flugstöð Leifs Eiríkssonar sérstöðu. Segja má
að lögregla þar myndi eins konar „framlínu“ íslenskrar löggæslu. Um flugstöðina fara nær
allir þeir sem til landsins koma. Í þeim hópi eru þeir sem tengjast á einn eða annan veg
skipulagðri brotastarfsemi. Vitað er að töluverðu magni fíkniefna er smyglað um flugstöðina.
Í þeim tilvikum sem fórnarlömb mansals eru á ferð fara þau undantekningarlítið um
flugvöllinn. Í stuttu máli má segja að öll alþjóðleg glæpastarfsemi sem nær yfir landamæri sé
á verkefnaskrá lögreglunnar í Leifsstöð.
Lögreglan í Flugstöð Leifs Eiríkssonar (FLE) stöðvar á ári hverju fjölda fólks sem gerir tilraun til
að fara með ólögmætum hætti um ytri landamæri Íslands. Í flestum tilvikum er um að ræða
fólk sem framvísar fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum annarra. Ljóst er að lögreglan í FLE
stendur frammi fyrir vaxandi áskorunum á þessu sviði bæði hvað varðar verkefni og umfang.
Mikilvægir þjóðarhagsmunir tengjast rekstri flugstöðvarinnar og því eftirliti sem þar er haldið
uppi. Takist einstaklingum með ófullnægjandi skilríki að komast um flugstöðina spyrst það út
og í húfi eru þættir á borð við orðspor flugvallarins og rekstrarleyfi flugfélaga að ógleymdri
þeirri hættu sem viðkomandi einstaklingar eða hópar kunna að skapa.
Flestir þeirra sem framvísa ólögmætum skilríkjum í FLE eru í gegnumferð á Íslandi en hefja
ferðalag sitt í öðrum Schengen-ríkjum. Af þeim 34 einstaklingum sem framvísuðu ólögmætum
skilríkjum í FLE fyrri hluta árs 2017 ferðaðist 21 frá norrænu ríki, þar af 11 frá Svíþjóð.
Samskonar mynstur gildir um árið 2016 en þá ferðaðist 31 af 62 frá norrænu ríki til Íslands, þar
Bls. 43

SKIPULÖGÐ GLÆPASTARFSEMI 2017
af flestir, eða 12, frá Svíþjóð. Í 18 tilfellum af 62 er hins vegar ekki þekkt hvaðan einstaklingarnir
ferðuðust.
Þeim einstaklingum sem koma við sögu hjá flugstöðvardeild lögreglunnar í FLE án skilríkja eftir
flugferð frá öðrum Schengen-ríkjum fer einnig hratt fjölgandi. Talið er að margir þessara
einstaklinga hafi skilríki á upphafsstað en losi sig við þau á leiðinni til Íslands.
Umsækjendur um alþjóðlega vernd eru almennt í viðkvæmri stöðu. Oft eru þeir háðir
smyglurum í tekjuöflun sinni. Þeir hafa enga hagsmuni af því að vitna gegn smyglurunum meðal
annars vegna þess að aðrir fjölskyldumeðlimir gætu átt eftir að nýta þjónustu þeirra. Önnur
ástæða gæti verið ótti vegna ógnana smyglhringja. Þetta gerir rannsóknir mála flóknari en ella
þar sem ekki er unnt að byggja á vitnisburðum þolenda.
Fjölgun ferðamanna í landinu og fjölgun farþega sem fara um landið hefur verið gífurleg á
undanförnum árum, líkt og alkunna er. Langstærsti hluti ferðamanna að og frá landinu fer um
Keflavíkurflugvöll. Árið 2015 var farþegafjöldinn um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 4,8 milljónir og
nam aukningin frá fyrra ári 25,5%. Árið 2016 var farþegafjöldinn í flugstöðinni 6,8 milljónir og
hafði vaxið frá fyrra ári um 40,4%. Aukningin milli áranna 2016 og 2017 er tæp 47% á tímabilinu
janúar til og með maí.
Áætlað er að farþegafjöldinn á árinu 2017 verði um 8,75 milljónir sem yrði tæplega 29%
aukning milli ára. Samkvæmt upplýsingum frá Isavia er gert ráð fyrir 20% fjölgun farþega árið
2018. Áformuð fjölgun áfangastaða t.d. í Mið-Austurlöndum og Asíu mun auka álag á
landamæragæslu m.a. með fleiri verkefnum er varða óreglulega fólksflutninga. Almennt er litið
svo á að fjöldi farþega og áfangastaða tengist röklega fjölda glæpa sem ná yfir landamæri (e.
Cross Border Crime). Það samband er þó ekki algilt þótt það kunni að eiga við um suma
brotaflokka.
Eftirfarandi tafla sýnir fjölgun farþega um Keflavíkurflugvöll og þróun í mannafla löggæslunnar.
Á henni má sjá að síðustu tvö ár hafa stjórnvöld brugðist við fjölgun farþega með auknu
fjármagni sem gert hefur löggæslu kleift að fjölga stöðugildum þótt enn fari fjarri að fjöldi
starfsmanna hafi haldist í hendur við tölu farþega.
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Ár
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (*1)

Heildarfjöldi
1.832.944
2.065.188
2.474.806
2.764.026
3.209.848
3.865.722
4.856.605
6.802.609
8.870.000

Aukning
(%)
12,67%
19,83%
11,69%
16,13%
20,13%
25,60%
40,10%
30,39%

Fjöldi farþega
Non-Schengen
(Entry/Exit)
620.367
789.875
987.557
1.128.636
1.421.494
1.774.233
2.323.480
3.433.449
4.568.050

Aukning
(%)
27,32%
25,03%
14,29%
25,95%
24,81%
30,96%
47,77%
33,05%

Fjöldi
starfsm.
22,5
22,4
24,3
26,4
29,6
32,1
36,5
45
63

Aukning
(%)
-0,44%
8,48%
8,64%
12,12%
8,45%
13,71%
23,29%
40,00%

Farþegar/starfsm.
(Non-Schengen)
27.572
35.262
40.640
42.751
48.023
55.272
63.657
76.299
72.509

Aukning (%) farþegaflæði um FLE frá 2009 til 2017
Aukning (%) farþegaflæði um ytri landamærin frá 2009 til 2017
Aukning (%) í starfsmannafjölda frá 2009 til 2017

383,92%
636,35%
180,00%

Tafla 3. Fjölgun farþega um Keflavíkurflugvöll og þróun í mannafla löggæslunnar.

Fjölgun farþega og áfangastaða á síðustu árum, hefur nú fært Keflavíkurflugvöll í fimmta sæti
yfir flugvelli í Evrópu hvað varðar heildarfarþegafjölda í flugi á milli Evrópu og Norður-Ameríku.
(upplýsingar frá Isavia dags. 18.07.2017). Árið 2018 er gert ráð fyrir því að Keflavíkurflugvöllur
verði í öðru sæti á Norðurlöndum ásamt Arlanda-flugvelli í heildarfarþegafjölda um ytri
landamæri (sjá töflu 4).
Ár
2015
2016
2017
2018

Gardermoen
3.400.000
3.570.000
3.748.500
3.935.925

Arlanda
5.160.000
5.418.000
5.688.900
5.973.345

Helsinki
4.375.840
4.586.680
4.816.014
5.056.815

Kastrup
6.892.127
7.236.733
7.598.570
7.978.499

Keflavík
2.323.319
3.433.449
4.568.050
5.407.000

*1
*2
*3

*1 eru staðfestar tölur frá yfirvöldum
*2 gert ráð fyrir 5% aukningu en í Keflavík 33%
*3 gert ráð fyrir 5% aukningu en í Keflavík 19%
Tafla 4. Áætlaður heildarfarþegafjöldi um ytri landamæri flugvalla á Norðurlöndum í flugi á milli Evrópu
og Norður-Ameríku .

Farþegalistagreining er eitt öflugasta tæki lögreglu við landamæraeftirlit og það sem best er
fallið til fyrirbyggjandi löggæslu. Vegna skorts á mannafla og ófullnægjandi tækjabúnaði er
þessu verkefni lítið sinnt sem telst verulegur veikleiki.
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Þann 21. apríl 2016 samþykkti Evrópuráðið tilskipun varðandi söfnun, notkun og miðlun
upplýsinga um flugfarþega (e. Passenger Name Record, PNR) í því skyni að koma í veg fyrir,
uppgötva, rannsaka og saksækja fyrir brot á lögum um hryðjuverk og alvarlega glæpi35.
Með tilskipuninni eru flugfélög skylduð að miðla upplýsingum til viðkomandi aðildarríkis um
flugfarþega sem eru á leið til eða frá ESB. Enn fremur heimilar tilskipunin aðildarríkjunum að
safna slíkum farþegaupplýsingum á flugleiðum innan ESB. Tilskipunin gerir hverju aðildarríki
ESB einnig skylt að stofna sérstaka farþegaupplýsingadeild (e. Passenger Information Unit) sem
er réttmætur viðtakandi þeirra farþegaupplýsinga sem flugfélögin miðla.
Íslenskum

tollalögum 88/2005

var

breytt árið

2015

með tilliti til ákvæða

í

bráðabirgðasamkomulagi Evrópuþings og Evrópuráðs sem síðar varð að framangreindri
evróputilskipun. Tollstjóra, lögreglu og öðrum handhöfum lögregluvalds er heimilt að skiptast
á upplýsingum um farþega og áhöfn í þágu eftirlits, greiningarstarfs eða vegna rannsókna á
ætluðum brotum gegn ákvæðum laga.
Í greinargerð með íslensku lögunum er nánar fjallað um þær upplýsingar sem lögin ná yfir og
skyldu til að afhenda upplýsingar um farþega og áhöfn. Í greinargerðinni36 segir:
„Fjölgun hryðjuverka og alvarlegra glæpa sem teygja sig yfir landamæri, t.d. mansal og
fíkniefnaviðskipti, hefur m.a. leitt til aukinnar áherslu á öflun og notkun farþegaupplýsinga við
eftirlit á alþjóðlegum vettvangi.
Í ljósi mikilvægis farþegaupplýsinga við eftirlit, vísbendinga um vilja löggjafans við setningu
tollalaga og þróunar við notkun á upplýsingum til að koma í veg fyrir alvarlega glæpi er mjög
brýnt að tekið verði upp skilvirkt kerfi við farþegalistagreiningu.

35

Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the use of passenger name
record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
36

http://www.althingi.is/altext/145/s/0506.html
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Áhættumat
Líkt og fram kemur í þessari skýrslu þá hefur skipulögð glæpastarfsemi skotið föstum rótum
á Íslandi. Að baki henni standa bæði íslenskir og erlendir glæpamenn. Ljóst er að lögreglan
þarf að vera undir það búin að skipulögð glæpastarfsemi muni færast í aukana á næstu árum.
Því er brýnt að hún haldi árvekni sinni og öðlist þann styrk sem nauðsynlegur er til þess að
takast á við þennan málaflokk.
Eins og fram kemur í skýrslunni þá er það mat lögregluliðanna í landinu að lögregluna skorti
bæði fjámagn og mannafla til þess að sinna frumkvæðislöggæslu með fullnægjandi hætti sem
er einn mikilvægasti þátturinn í baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi.
Skýrsla þessi er ekki tæmandi hvað varðar öll brot er tengjast skipulagðri glæpastarfsemi. Má
þar nefna t.d. stórfelld efnhagsbrot, spillingu og vopnalagabrot. Útköllum sérsveitar
ríkislögreglustjóra vegna vopnamála hefur fjölgað frá skýrslu greiningardeildar árið 2015.
Sömuleiðis veldur þróun mála í kynferðisbrotum og fíkniefnamálum áhyggjum.
Í því umhverfi sem lögreglan býr við í dag þar sem glæpir teygja sig yfir landamæri og alþjóðlegir
glæpahópar sýna Íslandi áhuga er alþjóðleg samvinna lögregluliða forsenda þess að lögreglan
geti tekist á við skipulagða glæpahópa og spornað gegn starfsemi þeirra.
Við mat á öryggisstigi vegna öryggis almennings gagnvart ógn af mannavöldum er stuðst við
áhættuskoðun þar sem metnar eru líkur á tilteknum atburðum, hversu alvarlegar afleiðingar
þeirra geta orðið og greiningu á veikleikum til að takast á við slíka atburði og lágmarka
afleiðingarnar. Áhætta er þannig metin með áhættuskoðun og skilgreint er hvað teljist
ásættanleg áhætta.
Áhættustig fyrir hverja ógn er metið út frá líkum og afleiðingum að teknu tilliti til veikleika og
aðgerðir skilgreindar til að takast á við áhættuna. Stuðst er við svokallað SOCTA-líkan
Sameinuðu þjóðanna37 þar sem líkur á margvíslegum atburðum eða afbrotum eru metnar með

37

https://www.un.org/ruleoflaw/files/SOCTA_Manual_2010.pdf
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því að greina getu og ásetning. Einnig eru veikleikar og/eða geta samfélagsins metin til að mæta
slíkri ógn.

Áhætta

Í samræmi við SOCTA-líkanið hér að ofan má sjá að ekki er til staðar ógn nema til staðar sé

ásetningur og geta til þess að framkvæma ógnina. Ásetningur er metinn út frá því hvort löngun
sé til staðar til þess að fremja verknaðinn og hvort viðkomandi hafi væntingar til þess að geta
framkvæmt hann.
Geta er metin út frá því hvort til staðar sé þekking á því hvernig framkvæma megi verknaðinn
og viðkomandi hafi nægilegar bjargir til þess. Ef allir fjórir þættirnir eru til staðar; löngun,
væntingar um árangur, þekking og aðföng, er komin fram skýr ógn. Líkurnar á því að
viðkomandi framkvæmi verknaðinn ráðast af því hversu einbeittur ásetningurinn er og því
hversu mikil getan er til þess að framkvæma hann.
Ógn vegna skipulagðrar glæpastarfsemi á Íslandi er talin mikil.
 Talið er að á bilinu 70 – 90 einstaklingar tengist skipulagðri glæpastarfsemi á Íslandi
með beinum hætti að auki eru um 50 einstaklingar laustengdir þeim skipulögðu hópum
sem lögregla hefur kortlagt.
 Samanlögð velta skipulagðrar glæpastarfsemi er óþekkt eðli málsins samkvæmt en það
er mat lögreglu að hún hlaupi á hundruðum milljóna ár hvert.
 Skipulagðir glæpahópar á Íslandi hafa fjölþjóðleg tengsl.
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 Skipulögðum brotahópum hefur vaxið ásmegin.
 Nýir brotahópar hafa myndast.
 Framboð sterkra fíkniefna er mikið.
 Framboð kannabisefna er mikið.
 Framboð vændis hefur aukist mjög mikið og það kann, í einhverjum tilvikum hið
minnsta, að tengjast mansali og skipulagðri glæpastarfsemi.
 Sterkur grunur er á vinnumansali.
Þegar ofangreind atriði eru sett inn í líkan Sameinuðu þjóðanna um áhættu vegna skipulagðrar
glæpastarfsemi má sjá að bæði ásetningur og geta er til staðar. Fjölgun þeirra einstaklinga og
hópa sem stunda skipulagða glæpastarfsemi á Íslandi og hinn meinti mikli ólöglegi ávinningur
starfseminnar sýnir mikinn og vaxandi ásetning og aukna getu. Eins og rakið er framar í
skýrslunni er þekking og búnaður til staðar t.d. til að vinna og framleiða sterk fíkniefni jafnvel
þó að um flókin ferli sé að ræða svo sem vinnslu sterkra fíkniefna úr fljótandi kókaíni og
amfetamínbasa. Miklar væntingar eru um að árangur náist og löngun til fremja afbrotin er
einnig umtalsverð.
Þó líkurnar séu mjög miklar ræðst áhættan einnig af veikleikum þess sem ógnað er. Veikleikar
eru metnir út frá því hversu alvarlegar afleiðingarnar geta orðið ef verknaðurinn er
framkvæmdur og því hversu miklar áættuminnkandi ráðstafanir eru fyrir hendi.
Veikleikar vegna skipulagðrar glæpastarfsemi á Íslandi eru taldir miklir.
 Sá samfélagslegi skaði sem skipulögð glæpastarfsemi veldur t.d. með innflutningi, sölu
og dreifingu fíkniefna verður ekki metinn til fjár.
 Skekkt samkeppnisstaða og „svört atvinnustarfsemi“ veldur fyrirtækjum og hinu
opinbera fjárhagslegu tjóni.
 Skortur á lögreglumönnum þ.m.t. rannsóknarlögreglumönnum.
 Ekki fer fram nægileg frumkvæðisvinna vegna manneklu og fjárskorts.
 Víða á landsbyggðinni verður þess ekki vart að skipulagðir hópar afbrotamanna hafi
myndast en tengingar við slíka hópa eru til staðar.
 Verulega skortir á fullnægjandi farþegalistagreiningu.
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 Verkefnum lögreglu hefur fjölgað.
 Lögreglan glímir við aukið álag.
 Fjarvist vegna veikinda og slysa hefur aukist.
Áhætta vegna skipulagðrar glæpastarfsemi á Íslandi telst mikil. Aukin skipulögð glæpastarfsemi
hefur í för með sér margháttaðar breytingar og eykur álag á ýmsum sviðum löggæslunnar um
leið og hún felur í sér ógn við öryggi samfélags og einstaklinga.
Lágmarkskrafa varðandi öryggisstig í landinu samkvæmt drögum að löggæsluáætlun fyrir Ísland
byggir á að áhættustig varðandi skipulagða brotastarfsemi fari ekki upp fyrir mögulega áhættu
(gult) á áhættumatslíkani almannavarna að teknu tilliti til mótvægisaðgerða. Þannig verði
viðbúnaður bættur til þess að ná því markmiði.

Áhættustig vegna skipulagðrar glæpastarfsemi á Íslandi er „mikil áhætta“ (rautt).

Niðurlag
Samfélagsbreytingar síðustu áratuga eru víðtækar og fela í sér að störf lögreglu eru um flest
erfiðari og margslungnar en áður var. Þar veldur alþjóðavæðing miklu. Greiningardeild
ríkislögreglustjóra hefur leitast við að bregða ljósi á þessa þróun og varað við auknum
umsvifum skipulagðra glæpahópa, þ. á m. alþjóðlegri glæpastarfsemi, mansali, vændi
o.fl. Deildin telur engin teikn á lofti um að breytinga til hins betra sé að vænta í þessu efni.
Þvert á móti er niðurstaða deildarinnar sú að skipulagðri glæpastarfsemi vaxi ásmegin.
Við greiningu á mannaflaþörf lögreglu verður að líta til lágmarks þjónustu- og öryggisstigs.
Horfa verður til þess hlutverks lögreglunnar að tryggja öryggi almennings og ríkisins. Í því efni
verður að byggja á gildandi áhættumati hvers tíma og þróun í nágrannaríkjum sem eru líkust
okkar samfélagi. Þróun skipulagðrar glæpastarfsemi á hinum Norðurlöndunum hefur að
einhverju leyti verið rakin í þessari skýrslu. Stjórnvöld á Norðurlöndum hafi á þessu ári beint
sjónum sínum að hinu mikla umfangi og neikvæðu félagslegu áhrifum sem skipulögð
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glæpastarfsemi hefur haft í norrænum samfélögum og í kjölfarið hafa verið teknar ákvarðanir
um að efla lögreglu til muna svo hún fái spornað gegn þessari vá.
Lögreglan er ein af grunnstoðum lýðræðisskipulagsins og verður að búa yfir þeim styrk sem
nauðsynlegur er til að hún fái sinnt því hlutverki. Veikburða lögregla veldur áhættu hvað öryggi
ríkisins varðar. Brýnt er að styrkja lögregluna þannig að hún sé þess megnug að tryggja
réttaröryggi borgaranna og vernda grundvallarhagsmuni ríkisins.

Bls. 51

