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Inngangur: 

Eitt af hlutverkum greiningardeildar ríkislögreglustjóra, sem tók til starfa 1. janúar 2007, er að vinna 
stefnumiðaða greiningu (e. „strategic analysis“) varðandi ógn af hryðjuverkum og skipulagðri 
glæpastarfsemi til lengri tíma. Greiningardeild er og falið að vinna áhættumat á viðtækum grunni, 
sem taki mið af þróun mála hérlendis og erlendis og segja til um líklega framtíðarþróun þeirra. 

Greiningardeild hefur lokið við gerð ítarlegrar skýrslu samkvæmt þessari forskrift fyrir árið 2008. 
Skýrslan er trúnaðarmál en hér fer á eftir stytt og opinber útgáfa hennar.  

Aðferðafræði og skilgreiningar:  

Við gerð þessa mats voru einkum nýttar skýrslur úr gagnabönkum lögreglu og upplýsingar, sem 
greiningardeild hefur aflað.  Upplýsingar frá erlendum samstarfsaðilum greiningardeildar komu einnig 
að notum. Leitað var til sérfræðinga innan lögreglu auk þess sem nýttar voru opnar heimildir. Stuðst 
var við skilgreiningar og aðferðafræði Evrópulögreglunnar, Europol.  

Skipulögð glæpastarfsemi: 

Viðtekin er sú skilgreining að skipulögð glæpastarfsemi feli í sér samvinnu tveggja eða fleiri manna, í 
langan eða óskilgreindan tíma í formi alvarlegra brota með það að markmiði að hagnast fjárhagslega 
eða skapa sér völd. Á Íslandi hafa íslenskir ríkisborgarar nánast einir haldið uppi skipulagðri 
glæpastarfsemi fram til þessa og hún hefur að miklu leyti verið bundin við smygl og sölu á fíkniefnum, 
tóbaki og áfengi.   

Á þessu hefur nú orðið grundvallarbreyting.  

Lögregla á Íslandi stendur frammi fyrir breyttum veruleika. Þar ræður mestu aukin aðkoma erlendra 
ríkisborgara að skipulagðri glæpastarfsemi á Íslandi. Um leið hefur starfsemi þessi tekið til áður 
óþekktra sviða.  

Þetta á við um erlenda glæpamenn, sem búsettir eru á Íslandi og erlendis. Taka ber fram að því fer 
víðsfjarri að erlendir ríkisborgarar, búsettir hér á landi eða erlendis, séu ábyrgir fyrir allri þeirri 
skipulögðu glæpastarfsemi, sem haldið er uppi á Íslandi. Íslenskir glæpahópar, þ.e.a.s. hópar sem 
íslenskir ríkisborgarar mynda, eru ekki síður fyrirferðarmiklir á þessu sviði. Fyrir liggur, að íslenskir 
hópar og hópar, sem erlendir ríkisborgarar mynda, starfa í sumum tilfellum saman hér landi.  
Greiningardeild telur að sú samvinna muni eflast og verða víðtækari.  

Skipulögð glæpastarfsemi er varðar innflutning og sölu fíkniefna, sem og önnur brot sem slíku fylgir, 
er einn helsti vandi löggæslunnar í nútíð og framtíð. Fíkniefnasmygl getur oftar en ekki af sér annars 
konar skipulagða glæpastarfsemi. Má þar nefna peningaþvætti, skjalafals, vændi og ógnanir. 

Allar upplýsingar og vísbendingar greiningardeildar ríkislögreglustjóra benda til þess að skipulögð 
glæpastarfsemi færist í vöxt á Íslandi og gerist sífellt fjölbreytilegri. Þetta á ekki síst við um þá 
starfsemi,  sem erlendir glæpahópar er rætur eiga að rekja til Austur-Evrópu, halda uppi hér á landi. 
Fyrir liggur að austur-evrópskir ríkisborgarar eru „fluttir inn“ hingað til lands ýmist til skemmri dvalar 
eða lengri í þeim tilgangi einum að fremja afbrot. Vísbendingar eru um að þessi starfsemi sé mun 
umfangsmeiri en flestir höfðu ætlað.   

Breytt samfélag – ný verkefni: 

Helsta skýring þessarar þróunar er fjölþjóðlegra samfélag. Hnattvæðingu, Evrópusamruna og 
stækkun Schengen-svæðisins hafa fylgt miklar samfélagsbreytingar á Íslandi sem víða annars staðar. 
Ný tækifæri hafa skapast á sviði verslunar og viðskipta. Það á við um ólöglega starfsemi sem löglega. 
Athafnasvæði glæpahópa renna saman og stækka með sama hætti og landamæri og höft takmarka 
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ekki sem áður lögleg umsvif fyrirtækja og einstaklinga.  Hindrunarlítil för fólks á milli landa í Evrópu 
hefur skapað nýja möguleika á sviði skipulagðrar glæpastarfsemi í álfunni og sama á við um byltingu á 
vettvangi verslunar, viðskipta, fjármagnsflutninga og tölvutækni.   

Þær breytingar sem hér hefur verið fjallað um fela í sér ný verkefni fyrir lögreglu á Íslandi. Um flest 
eru þau vandasamari en áður. Fjölgun útlendinga hér á landi felur í sér breytingu, sem lögregla þarf 
að laga sig að. Samskipti við erlenda afbrotamenn eru önnur en þegar íslenskumælandi fólk á hlut að 
máli. Í mörgum tilfellum er tungumálakunnátta þeirra sem afbrotin fremja afar takmörkuð og 
móðurtunga þeirra Íslendingum framandi.  Reynsla lögreglu er að erfitt getur reynst að fá upplýsingar 
úr samfélagi útlendinga og tefur það oft rannsókn mála. 

Innan austur-evrópskra glæpahópa, sem einkum láta til sín taka á íslenskum fíkniefnamarkaði en 
tengjast jafnframt annarri starfsemi, er að finna harðsvíraða glæpamenn. Aukin harka setur mark sitt 
á skipulagða glæpastarfsemi hér á landi, líkt og árás erlendra ofbeldismanna á lögreglumenn í 
miðborg Reykjavíkur í janúarmánuði 2008 er til vitnis um.  Full ástæða er til að óttast að enn aukin 
harka, þar með talinn vopnaburður, verði viðtekin í íslenskum undirheimum.  

Íslenskir glæpamenn eiga í ákveðnum tilfellum samstarf við erlenda afbrotahópa, sem starfræktir eru 
hér á landi. Í öðrum tilfellum er um beina samkeppni að ræða. Hætta á aukinni hörku á þessu sviði er 
því ekki bundin við erlenda glæpahópa þótt hennar hafi fram til þessa einkum orðið vart af þeirra 
hálfu.           

Ekki verður framhjá þeirri hættu horft, að til átaka komi á milli glæpahópa á Íslandi.     

Hafa ber í huga, að möguleikar lögreglu til að bregðast við þeirri  þróun, sem rakin hefur verið hér að 
ofan,  eru minni en ella þar eð forvirkar rannsóknarheimildir skortir.  

Hætta á aukinni spennu:  

Tilkoma erlendra glæpahópa á Íslandi hefur margvísleg áhrif í för með sér. Þau má greina á mörgum 
grunnsviðum samfélagsins; hinu félagslega, efnahagslega og jafnvel hinu pólitíska. Þessari þróun 
fylgir m.a. sú hætta að aukinnar andúðar gæti í garð útlendinga almennt og Austur-Evrópubúa 
sérstaklega.  Slíku fylgir augljóslega aukin félagsleg spenna og hætta á að umburðarlyndi fari 
minnkandi í samfélaginu.   

Þessi þróun kann einnig að geta af sér öfgahópa, sem ala á andúð og jafnvel hatri í garð útlendinga.  
Þeirrar þróunar hefur þegar orðið vart. Um leið skapast hætta á átökum, pólitískum og 
raunverulegum, hópa og einstaklinga, sem eru á öndverðum meiði í þessu efni.  

Skaðinn getur því reynst mikill og margþættur.  

Vélhjólagengi:    

Hells Angels-vélhjólasamtökin hafa um langt skeið haft áhuga  á að ná fótfestu á Íslandi. Sá áhugi 
hefur reynst gagnkvæmur; leiðtogar vélhjólasamtakanna Fafner MC-Iceland hafa á síðustu árum sótt 
fast að fá aðild að Hells Angels-samtökunum. Fyrsta skref í átt til fullrar aðildar felst í því að fá 
viðurkenningu sem „stuðningsklúbbur“ einnar deildar Hells Angels á Norðurlöndum.    

Stór vélhjólagengi  á borð við Hells Angels og Bandidos, sem halda uppi skipulagðri glæpastarfsemi, 
eru alþjóðlegt vandamál. Þau leitast stöðugt við að auka umsvif sín og stækka markaðssvæði. Gengi 
þessi stunda fjölbreytta og skipulagða glæpastarfsemi. Þau hafa löngum verið umsvifamikil á sviði 
fjárkúgana, ofbeldis og fíkniefnaviðskipta. Fyrir liggur að mörg þessara samtaka tengjast einnig 
vopnasmygli, skipulagningu vændis og mansali. Í nágrannalöndunum hefur ítrekað komið til blóðugra 
uppgjöra þessara hópa. Á árunum 1994 – 1997 týndu 11 manns lífi í átökum Hells Angels og Bandidos 
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á Norðurlöndum og þar hefur meirihluti meðlimanna hlotið refsidóma fyrir afbrot. Nokkrir þeirra hafa 
verið fundnir sekir um morð.  

Lögregla hefur ítrekað skipulagt aðgerðir vegna komu félaga í Hells Angels-samtökunum hingað til 
lands. Fjölmiðlum hafa verið veittar ítarlegar upplýsingar um aðgerðir þessar og markmið þeirra.  
 
Íslenski vélhjólaklúbburinn Fafner MC-Iceland hefur nú gerst stuðningsklúbbur Hells Angels. Þar með 
hefur hópur manna, sem ítrekað hefur komist  í kast við lögin hér á landi, stofnað til formlegra 
tengsla við skipulögð, alþjóðleg glæpasamtök. 
 

Vændi, mansal og smygl á fólki:  

Vísbendingar eru um að erlendir aðilar komi í auknum mæli að skipulögðu vændi á Íslandi. Grunur 
leikur á að sú starfsemi tengist mansalshringjum, einkum í Austur-Evrópu. Víst þykir að íslenskir 
ríkisborgarar búsettir hér á landi, eigi samstarf við erlenda aðila á þessu sviði skipulagðrar 
glæpastarfsemi. Möguleikar á samstarfi glæpahópa á þessum vettvangi eru miklir. Verslun með fólk 
og smygl er ábatasöm starfsemi. Mat glæpahópa er almennt það, að slík starfsemi feli ekki í sér mikla 
áhættu og má ætla að þessi tegund glæpastarfsemi verði umfangsmeiri hér á landi.  

Mansal eða verslun með fólk er þekkt fyrirbæri um allan heim og er talin vera sú glæpastarfsemi, sem 
er í hvað örustum vexti nú um stundir.  Grunur um mansal á Íslandi hefur löngum verið tengdur 
nektardansstöðum og vændi. Ísland virðist einkum vera gegnumstreymisland hvað varðar smygl á 
fólki. Verslun með konur er ekki talin sérlega áhættusöm. Fyrir liggur að hún skilar miklum hagnaði.  
Þessi starfsemi tengist oftar en ekki fíkniefnaverslun og skjalafalsi.  

Líkur eru á að innlendir aðilar munu koma í auknum mæli að mansali og í einhverjum tilvikum í 
samstarfi við þá útlendinga, sem senda stúlkur hingað til lands til að leggja stund á vændi. Nauðsyn 
ber til þess, að lögregla átti sig vel á þessari þróun og áhersla sé lögð á rannsóknir á mansali og smygli 
á fólki af hennar hálfu í samvinnu við þá aðila aðra, sem að þessum málum koma, en nú er m. a. 
unnið að gerð sérstakrar aðgerðaráætlunar gegn mansali af nefnd á vegum félagsmálaráðuneytis. Þá 
hefur embætti ríkislögreglustjóra nýlega efnt til málþings um málið með þátttöku sérfróðra manna 
frá Noregi 
 

Barnaklám:  

Árið 2005 komu upp 25 mál vegna vörslu á barnaklámi hér á landi. Að þeim áttu aðild 19 Íslendingar 
og tveir Bandaríkjamenn.  Árið 2006 komu upp 18 mál vegna vörslu á barnaklámi og voru allir þeir 
sem áttu þar aðild með íslenskt ríkisfang. Í desember 2007 höfðu lögreglunni borist á fimmta tug 
ábendinga frá Barnaheillum, sem alþjóðadeild ríkislögreglustjóra á náið samstarf við.  

Barnaklám er landamæralaus birtingarmynd skipulagðrar glæpastarfsemi.  Við henni verður aðeins 
brugðist með traustu alþjóðlegu samstarfi.  
 
Barnaklám telst viðvarandi hér á landi, aðallega er um ræða dreifingu og vörslu í gegnum internetið 
en mjög takmarkaða framleiðslu. Mikilvægt er að skilvirku samstarfi verði komið á við 
netþjónustufyrirtæki og höfðað til ábyrgðar og þjónustuvitundar slíkra aðila þegar að rannsókn þess 
háttar mála kemur 
 
 
Fjársvik og peningaþvætti:  
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Hætta á peningaþvætti og misnotkun fjármálakerfisins hefur aukist mjög á síðustu árum hérlendis. 
Þessi þróun helst í hendur við alþjóðavæðingu og vaxandi umsvif og mikilvægi fjármálamarkaðarins á 
Íslandi. Peningaþvætti tengist öðrum tegundum skipulagðrar glæpastarfsemi en tengsl við 
fíkniefnaheiminn eru vel þekkt.  

Umsvif skipulagðra glæpahópa munu aukast á Íslandi, sem mun leiða af sér aukið peningaþvætti og 
aðra skylda starfsemi. 
 

Möguleg hryðjuverkaógn og starfsemi henni tengd:  

Aukin alþjóðleg hryðjuverkastarfsemi og greiðari för fólks milli landa hefur í för með sér aukna hættu 
á að hérlendis verði framin hryðjuverk eða fram fari undirbúningur hryðjuverkaárása í öðrum 
löndum. Ísland og íslenskir hagsmunir gætu orðið fyrir alvarlegum skaða ef hérlendis færi fram 
undirbúningur að hryðjuverki í öðru landi eða rekja mætti árásir til þess að íslensk stjórnvöld hefðu 
ekki sinnt alþjóðlegum skuldbindingum um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi.  

Á  alþjóðavísu: 

Hryðjuverkastarfsemi er skipulögð alþjóðleg glæpastarfsemi og hryðjuverkaárásir eru framkvæmdar 
með margvíslegum hætti.  Frá árásinni í New York þann 11. september 2001 hafa verið framin mörg 
stórfelld hryðjuverk víða um heim.  Nefna má árásir í Pakistan, Túnis, Marokkó, Qatar, Jórdaníu, 
Tyrklandi, Indlandi, Egyptalandi, Sádi-Arabíu, Jemen og Indónesíu sem og árás á næturklúbb á Balí í 
október 2002. Hvað varðar hryðjuverk á Vesturlöndum eru stærstar árásirnar í Madríd 2004 og 
Bretlandi 2005. Þá hefur verið komið í veg fyrir fjölda hryðjuverka á undanförnum árum svo sem í 
Bretlandi, Danmörku og Þýskalandi. Ljóst er að hryðjuverk geta átt sér stað á Íslandi og einnig 
undirbúningur og skipulag hryðjuverka gagnvart öðrum löndum.  

Á Vesturlöndum: 

Á Vesturlöndum er meginhryðjuverkaógnin talin stafa af róttækum einstaklingum, sem tengja 
brenglaða hugmyndafræði íslamskri trú til að réttlæta hryðjuverk. Íslamskir hryðjuverkamenn eru lítill 
minnihlutahópur innan múslimasamfélaga og rétt að árétta að ekki er talin stafa ógn af 
múslimasamfélögum sem slíkum innan vestrænna ríkja. Víða vinna lögregluyfirvöld með leiðtogum 
slíkra samfélaga við að glíma við hryðjuverkavandann.  

Reynslan erlendis hefur sýnt að árásir eða tilraunir til árása eiga sér stað á ólíklegum stöðum.  
Nauðsynlegt er að leggja áherslu á viðbúnað, sem miðar að því að fyrirbyggja hryðjuverkatengda 
starfsemi hérlendis í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslendinga. 

Margt bendir á hinn bóginn til þess að þessi mynd verði sífellt flóknari. Í Danmörku, Þýskalandi og 
Bretlandi hafa á síðustu tveimur árum komið upp tilvik þar sem um er að ræða öfgamenn, sem 
fæddir eru í þessum löndum og alist hafa þar upp. Viðkomandi hafa síðan snúist til íslamskrar trúar og 
gerst róttækir mjög.  

 

Möguleg skotmörk hryðjuverkamanna á Íslandi: 

Þekkt er erlendis frá að hryðjuverkahópar láti til skarar skríða gegn ferðamönnum. Hryðjuverkamenn, 
innlendir sem erlendir, gætu einnig talið sendiráð erlendra ríkja á Íslandi álitleg skotmörk. Árás á 
erlend fyrirtæki á Íslandi gæti í huga hryðjuverkamanna falið í sér vel heppnaða atlögu að 
hagsmunum einhvers þess ríkis, sem þeir hatast við.  
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Unnt er að valda mjög alvarlegum áföllum með árásum á tölvukerfi t.d veitustofnana, 
fjármálafyrirtækja og stjórnarráðsins. 
 

Ógnarmat byggir á fyrirliggjandi áhættumati vegna ógnar, sem talin er vera vegna hættu af 
mannavöldum og er til samræmis við stigskiptingu vástiga, sem segja fyrir um umfang viðbúnaðar 
lögreglu.   

 

Hættustig er lágt: Ekki eru fyrirliggjandi sérstakar upplýsingar um hættu á 
hryðjuverkum né almennt talin sérstök ástæða til að auka viðbúnað 
lögreglu. 

Hættustig er í meðallagi: Almennt er talið að ekki sé hægt að útiloka hættu á hryðjuverkum 
vegna ástands innanlands eða í heimsmálum. 

Hættustig er hátt: Talið er að hætta á hryðjuverkum geti verið fyrir hendi í ljósi ástands 
innanlands eða í heimsmálum. 

Hættustig er hæst: Upplýsingar eru fyrirliggjandi um að hryðjuverk sé í undirbúningi eða 
að talin er mikil hætta á því. 

Niðurstaða ógnarmats er að hættustigið hér á landi í byrjun júnímánaðar 2008 er metið lágt. Mat 
þetta byggist á því að ekki eru fyrirliggjandi ákveðnar upplýsingar af neinu tagi um að verið sé að 
skipuleggja eða undirbúa hryðjuverkaaðgerðir gegn skotmörkum eða viðburðum hérlendis.   

Við hættumat vegna hugsanlegra aðgerða hryðjuverkamanna á Íslandi ber að taka fram að lögreglan 
býr ekki yfir forvirkum rannsóknarheimildum innan þessa málaflokks og má því ekki safna 
upplýsingum um einstaklinga eða lögaðila liggi ekki fyrir rökstuddur grunur um tiltekið afbrot.  
Möguleikar lögreglunnar á Íslandi til þess að fyrirbyggja hryðjuverk eru því ekki þeir sömu og á hinum 
Norðurlöndunum.  Þessu fylgir einnig að lögreglan hérlendis hefur mun takmarkaðri upplýsingar um 
mögulega ógn eða hættulega einstaklinga, sem kunna að fremja hryðjuverk.  

Lokaorð:  

Í mati þessu er að finna þunga áherslu á aukin umsvif skipulagðra erlendra glæpahópa á Íslandi. 
Ítrekað skal að því fer fjarri, að erlendir ríkisborgarar búsettir hér á landi eða erlendis beri einir slíka 
starfsemi uppi á Íslandi.  Íslenskir afbrotamenn eru ekki síður stórtækir á því sviði.  

Á hinn bóginn er nauðsynlegt að greint sé frá þessari þróun eins hispurslaust og frekast er kostur.  
Þetta er  ekki síst mikilvægt til þess að almenningi öllum og stjórnvöldum sé ljóst að lögreglan á 
Íslandi stendur frammi fyrir veruleika, sem tekið hefur grundvallarbreytingum á skömmum tíma. 
Aukinn hlutur erlendra ríkisborgara, einkum frá Austur-Evrópu, á vettvangi glæpastarfsemi, sem 
stöðugt verður skipulegri og víðtækari, felur í sér mikla áskorun fyrir lögregluna á Íslandi.  

Jafnframt er ljóst að þörfin fyrir alþjóðlega samvinnu á sviði löggæslu hefur aldrei verið meiri. 
Mikilvægi þess samstarfs á enn eftir að fara vaxandi.  

Engin ástæða er til að ætla annað en lögreglan á Íslandi verði hér eftir sem hingað til fær um að 
bregðast við nýjum og erfiðari verkefnum. Þekking á aðstæðum lögreglu og skilningur á eðli og 
margþættum afleiðingum þess nýja og vaxandi vanda, sem við er að glíma, eru hins vegar tvær af 
forsendum þess að árangur náist í baráttu við þessa samfélagsógn.         
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