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Ágrip 

Í ritgerðinni er fjallað um orðræðuna um „stríðið gegn hryðjuverkum“ á Íslandi og hvernig hún 

breyttist á tímabilinu 2001–2011. Sjónum er beint að mismunandi afstöðu stjórnar og 

stjórnarandstöðu til viðfangsefnisins og opinberri umræðu um hryðjuverkastríðið. Frá árinu 2001 til 

2007 var ágreiningurinn hvað mestur milli ríkisstjórnarflokkanna tveggja, Framsóknarflokks og 

Sjálfstæðisflokks annars vegar og eins stjórnarandstöðuflokksins, Vinstrihreyfingarinnar – græns 

framboðs, hins vegar. Þingmenn stærsta stjórnarandstöðuflokksins, Samfylkingarinnar, voru ekki jafn 

afgerandi í afstöðu sinni og virtust eiga nokkra samleið með ríkisstjórnarflokkunum, en þó ekki í öllu. 

Færð eru rök fyrir því að orðræðan um „stríðið gegn hryðjuverkum“ hafi gengið í gegnum tvö skeið.  

Fyrra skeiðið hófst nánast strax eftir að flugvélarnar brotlentu á Tvíburaturnunum í New York.  

Bandaríkjamenn töldu innrásina í Afganistan vera mikilvægan lið í baráttunni gegn hryðjuverkum.  

Íslensk stjórnvöld létu sitt ekki eftir liggja og studdu stríðsaðgerðirnar í Afganistan með heilum hug.  

Orðræðan náði svo hámarki um og í kringum innrásina í Írak árið 2003. Eftir það fór orðræðunni að 

fatast flugið og sífellt bar minna á henni eftir því sem leið á áratuginn. Bandaríkjamenn höfðu ekki 

aðeins farið frjálslega með sannanir um gereyðingarvopn Íraka heldur einnig mistekist að tengja 

innrásina við baráttuna gegn hryðjuverkum. Einnig má nefna óvinsældir Íraksstríðsins og aukinn 

þrýsting á Bandaríkjastjórn um að binda enda á hernaðinn í Afganistan. Loks skiptu forsetaskiptin í 

Bandaríkjunum árið 2008 máli. Svipuð þróun átti sér stað hér á landi. Þótt talsverður stuðningur hafi 

verið við stríðsrekstur í Afganistan drógu íslensk stjórnvöld jafnt og þétt úr framlagi sínu til 

friðargæslu og „baráttunni gegn hryðjuverkum“. Íraksstríðið var einnig mjög umdeilt hér og varð til 

þess að draga almennt úr stuðningi við stríðsrekstur Bandaríkjamanna. Brottför Bandaríkjahers árið 

2006 gerði það svo að verkum að íslensk stjórnvöld voru ekki jafn bundin stuðningi sínum við 

utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Loks urðu nokkrar áherslubreytingar á utanríkisstefnunni þegar vinstri 

stjórn Samfylkingar og Vinstri grænna var mynduð 2009 í kjölfar bankahrunsins. Eftir að Barack 

Obama tók við forsetaembættinu í Bandaríkjunum lauk stríðinu gegn hryðjuverkum opinberlega, þótt 

ennþá séu átök bæði í Í Afganistan og Írak. Ísland fór ekki varhluta af þessum breytingum en lítið 

hefur verið minnst á „stríðið gegn hryðjuverkum“ frá árinu 2009. Eitt af fyrstu verkum nýju 

ríkisstjórnarinnar var að biðjast opinberlega afsökunar á því að hafa stutt innrásina í Írak árið 2003.  

10 árum eftir hryðjuverkin 11. september 2001 var því orðin afgerandi breyting á afstöðu ríkisstjórnar 

Íslands gagnvart stríðsátökum; orðræðan um hryðjuverkastríð var hofin úr sölum Alþingis sem og í 

dagblöðum.  
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1. Inngangur 

Hinn 11. september 2001 vöknuðu Bandaríkjamenn upp við slæman draum. Með 17 mínútna 

millibili, snemma morguns, flugu tvær farþegaþotur á svonefnda Tvíburaturna í World Trade 

Center, sem eyðilagði algjörlega hæðir 93 til 99. Samstundis létust hundruðir óbreyttra 

borgara og álíka fjöldi varð innlyksa á hæðunum fyrir ofan. Rúmum klukkutíma síðar hrundu 

turnarnir tveir1, sem leiddi til dauða allra þeirra sem voru eftir inn í byggingunum tveimur, 

auk fjölda annarra við og í kringum svæðið. Tveimur öðrum flugvélum var rænt, en 

flugræningjarnir náðu ekki að valda jafn mikilli eyðileggingu og þeir höfðu ætlað sér. Önnur 

brotlenti á varnarmálaráðuneytinu Pentagon, í Washington og hin brotlenti á akri í 

Pennsylvaníu, eftir að flugræningjarnir sáu að farþegarnir voru að ná yfirhöndinni.2 Nánast 

samstundis eftir árásirnar fóru böndin að berast að Osama Bin Laden og samtökum hans, Al-

Kaída3, en það var ekki fyrr en þremur árum síðar sem hann viðurkenndi að hafa staðið á bak 

við árásirnar.4   

Aðeins degi eftir árásirnar samþykkti NATO að virkja 5. grein stofnsáttmála bandalagsins, 

sem segir að árás á eitt ríki bandalagsins jafngildi árás á þau öll. Mikil samstaða myndaðist í 

„alþjóðasamfélaginu“ með Bandaríkjunum. Bandaríkjamenn voru hvattir til þess að gæta 

meðalhófs, en jafnframt var viðurkennt að þeir ættu rétt á því að svara fyrir sig. Ráðamenn í 

Bandaríkjunum, undir forystu George W. Bush, fóru mikinn í framhaldinu. Notuð voru hugtök 

eins og „krossferð“, „stríð gegn hryðjuverkum og síðar hið „langa stríð“ til þess að lýsa 

viðbrögðum þeirra. Heimurinn þurfti ekki að bíða lengi eftir fyrstu beinu 

hefndarráðstöfunum vegna hryðjuverkanna. Í lok árs 2001 réðust Bandaríkjamenn inn í 

Afganistan og síðan inn í Írak snemma árs 2003. Íraksstríðið var réttlæt með því  að Írakar 

hefðu komið sér upp gereyðingarvopnum og ættu í tengslum við Al-Kaída. Innrásin í 

Afganistan tók stuttan tíma og hersveitir Talíbana voru fljótt gersigraðar. Það sama má segja 

um Írak með falli Saddam Hussein. En þótt fyrstu átökin hafi tekið fljótt af, þá tók við áralöng 

barátta gegn hryðjuverkum og hryðjuverkahópum, þar sem tugir ef ekki hundruðir þúsunda 

manna misstu lífið. Ótalinn er þá sá fjöldi sem missti heimili sín og lífsviðurværi. 

                                                           
1 The 9/11 Commission Report, bls. 285. 
2 Sama heimild, bls. 14. 
3 Morgunblaðið 12. september 2001, forsíða. 
4 CBCnews. Bin Laden claims responsibility for 9/11.  
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Í ritgerðinni verður fjallað um áhrif „stríðsins gegn hryðjuverkum“ á  íslenska utanríkisstefnu 

2001–2011 . Markmiðið er að sýna fram á að orðræðan um hryðjuverkastríðið hafi gengið í 

gegnum tvö skeið: ris og hnignun. Það fyrra hófst eftir hryðjuverkin 11. september og náð 

hámarki í stríðinu í Afganistan.  Eftir það dró mjög úr umfjölluninni hryðjuverk og hún vék 

fyrir öðrum alþjóðamálum. Skoðað verður hvernig fjallað var um „stríðið gegn 

hryðjuverkum“ bæði á Alþingi og í dagblöðum. Tvö stærstu blöð landsins, Morgunblaðið og 

Fréttablaðið, gerðu því ítarleg skil. Greinilegur munur var þó á afstöðu þeirra. Fréttablaðið 

var mun gagnrýnna á stefnu stjórnvalda, en Morgunblaðið, sem löngum hefur verið þekkt 

sem málsvari Sjálfstæðisflokksins og studdi stefnu flokksins í hryðjuverkastríðinu. Til þess að 

varpa skýrara ljósi á viðfangsefnið verður stuðst við fræðilegar greinar í Foreign Affairs, Asian 

Survey, International Security, Third World Quarterly og International Affairs. Auk þess 

verður vísað í bækur sem fjalla um „stríðið gegn hryðjuverkum“ og utanríkisstefnu 

Bandaríkjanna. Þessar heimildir verða notaðar til þess að varpa ljósi á ástæður þess að 

Bandaríkin gripu til svona harkalegra aðgerða, hvernig viðbrögðin urðu í alþjóðasamfélaginu 

sem og hugleiðingar um það hvernig hryðjuverkastríðið muni enda. Loks er ritgerðin reist á 

ýmsum öðrum íslenskum heimildum eins og skýrslum utanríkisráðherra um utanríkismál og 

skýrslum um hættumat Íslands til að fylla upp í myndina af orðræðunni hér heima fyrir og 

hvernig hún þróaðist, breyttist og á endanum nánast þagnaði. 

Hér er um frumrannsókn að ræða, en þátttaka Íslands í „stríðinu gegn hryðjuverkum“ hefur 

ekki verið rannsökuð sérstaklega. Þó hefur verið fjallað um efnið á óbeinan hátt eða í 

framhjáhlaupi í nokkrum íslenskum fræðigreinum og bókum. Hér má t.d. nefna bókina 

Alþjóðastjórnmál við upphaf 21. Aldar, en þar er fjallað alþjóðamál og tengsl þeirra við 

íslenskt samfélag. Auk þess má nefna grein eftir Þorvarð Atla Þórsson, er ber titilinn 

„Hryðjuverk og íslensk utanríkisstefna: Hvaða áhrif höfðu hryðjuverkin 11. september 2001 á 

íslenska utanríkisstefnu?“5  Valur Ingimundarson hefur vikið að þætti í hryðjuverkastríðinu í 

skrifum sínum um utanríkisstefnu Íslands og samskipti Íslands og Bandaríkjanna eftir að kalda 

stríðinu lauk.6 Hann hefur þó ekki rannsakað ítarlega orðræðuna á bak við stríðið gegn 

                                                           
5 Þorvarður Atli Þórsson. Hryðjuverk og íslensk utanríkisstefna. 
6 Sjá meðal annars Valur Ingimundarson. Frá óvissu til upplausnar. Bls. 1 - 66 
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hryðjuverkum. Björg Thorarensen hefur haldið fyrirlestur um skilgreiningar á hryðjuverkum 

og verður meðal annars stuðst við þann fyrirlestur.7 

Ritgerðinni er skipt í sjö kafla auk undirkafla. Í upphafi verður leitast við að skilgreina 

hugtakið „hryðjuverk“, þótt það sé nokkrum vandkvæðum bundið. Það sem eitt ríki flokkar 

sem hryðjuverk, getur annað litið á sem alvarlegan glæp. Því næst koma fimm meginkaflar, 

þar sem teknir verða fyrir þeir þættir sem hafa haft hvað mest áhrif á orðræðuna um „stríðið 

gegn hryðjuverkum“.  Síðasti kaflinn verður tileinkaður orðræðunni um hryðjuverk eins og 

hún kemur nú fyrir sjónir. Að lokum verða niðurstöðurnar reifaðar í lokaorðum, þar sem lýst 

verður hvaða breytingum hryðjuverkastríðið tók á því 10 ára tímabili sem rannsóknin fjallar 

um. „Stríðið gegn hryðjuverkum“ var eitt af stærri málum er varða utanríkisstefnu Íslands frá 

lokum kalda stríðsins enda hafa fá mál hafa vakið jafn öflugar og harðar deilur í íslensku 

samfélagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Björg Thorarensen. Viðbrögð alþjóðasamfélagsins við hryðjuverkum, 27. febrúar 2002. 
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2. Skilgreining á hryðjuverkum 

Áður en árásirnar á Bandaríkin voru gerðar, höfðu Bandaríkjamenn þá reynslu af 

hryðjuverkum að þau væru framin í fjarlægum löndum og með tiltölulega litlu mannfalli. Þó 

má ekki gleyma sprengingunni í Oklahómaborg í apríl 1995, sem fram að 11. september 2011 

var mannskæðasta hermdarverk í sögu Bandaríkjanna.8 Þá má nefna árásirnar á bandaríska 

herskipið USS Cole í október 2000 og sendiráð Bandaríkjanna í Keníu og Tansaníu í ágúst 

1998. Ýmsar þjóðir höfðu mun meiri reynslu af hryðjuverkum, eins og blóðugar skærur á 

Norður-Írlandi og átök ETA fyrir sjálfstæði Baskahéraðsins á Spáni sýna. Allt voru þetta 

sorgleg átök, en þóttu ekki ógna heimsfriði. Eftir 11. september fór „alþjóðasamfélagið“ þó 

að líta á hryðjuverk sem alvarlega ógn. Það sem flækti málin var að Sameinuðu þjóðirnar 

voru ekki með heildræna skilgreiningu á hugtakinu „hryðjuverk“. Það sem ein þjóð telur vera 

hryðjuverk, getur önnur þjóð talið vera frelsisbaráttu.9 Til þess að geta greint hvernig 

þátttaka Íslands í stríðinu gegn hryðjuverkum var háttað, þarf fyrst að skilgreina  

hryðjuverkahugtakið. 

Í málstofu lagadeildar Háskóla Íslands, sem haldin var 27. febrúar 2002, ræddi Björg 

Thorarensen um viðbrögð alþjóðasamfélagsins við hryðjuverkum. Þar vék hún að 

skilgreiningu á hugtakinu hryðjuverk. Í samningum Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1997 og 

árinu 1999 er reynt að setja fram almennar skilgreiningar á hryðjuverkum … „í stað þess að 

miðast við þá hagsmuni sem hryðjuverk hafa beinst að, s.s. flugrán eða truflun á 

flugsamgöngum“.10 Markmið samninganna var að gera það refsivert að fremja hryðjuverk 

með sprengingum eða öðrum lífshættulegum aðferðum. Skilgreining á ákveðnu hugtaki 

dugar skammt þegar ekki næst algjör samstaða um hana. Björg orðaði það svo: „Og þótt 

skilgreiningar á hugtakinu hryðjuverk, séu góðra gjalda verðar, er engan veginn hægt að líta  

fram hjá því að skoðanir eru afar skiptar um hvenær tiltekin félagasamtök geti talist 

hryðjuverkasamtök“.11 

Til þess að koma í veg fyrir þetta lagalega tómarúm gaf Evrópusambandið út heildræna 

skilgreiningu á hryðjuverkum í júní 2002 til þess að auðvelda aðildarríkjum að koma lögum 

                                                           
8 Morgunblaðið 20. apríl 1995, forsíða. 
9 Fréttablaðið 03. október 2001, bls. 12.  
10 Björg Thorarensen. Viðbrögð alþjóðasamfélagsins við hryðjuverkum, 27. febrúar 2002.  
11 Sama heimild. 
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yfir hryðjuverkamenn. Samkvæmt regluverkinu eru hryðjuverk árásir á fólk, hóp fólks, 

mikilvægar ríkisstofnanir og/eða stefna lífi saklausra borgara í hættu, hvort sem það er gert 

með hefðbundnum vopnum, farartækjum eða efna-,sýkla- og kjarnorkuvopnum.12 

Lögfræðingurinn Charles L. Ruby setti fram heildræna skilgreiningu á hryðjuverkum. Ein 

þeirra spurninga sem hann glímdi við var sú, hvers vegna hryðjuverk vektu eins mikið umtal 

og geðshræringu og raun ber vitni. Hann taldi að ein ástæðan kynni að vera sú að hryðjuverk 

færðu átökin af vígvellinum yfir í umhverfi sem fólk hefði áður talið öruggt. Samkvæmt 

bandaríska utanríkisráðuneytinu eru hryðjuverk skilgreind á þrjá vegu. Fyrst er það pólitíski 

þátturinn, en litið er á hryðjuverk á einn eða annan hátt sem pólitískar aðgerðir sem beinast 

gegn pólitískum skotmörkum. Næst er það almennir borgarar, en hryðjuverkaárásum er oft 

beint að fólki sem er ekki þátttakendur í stríði. Síðasti þátturinn, og sá veigamesti, er hverjir 

framkvæma hryðjuverk. Samkvæmt utanríkisráðuneytinu eru árásir af hálfu þjóðríkis ekki 

hryðjuverk. Það eru svæðisbundnir hópar eða leynilegir fulltrúar13 sem fremja hryðjuverk: 

Skilgreining á að ákveðin aðgerð eða framkvæmd sé hryðjuverk fer eftir því hvaða 
ríkisstjórn sér um að skilgreina. Augljóslega hafa ekki allar þjóðir sömu skilgreiningu á 
því hvað er löglegt. Tvær ólíkar ríkisstjórnir geta þess vegna séð sama atburðinn 
ólíkt.14 

Á 60. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem hófst 2005 var þessi deila rædd.  Þar var reynt 

að komast að niðurstöðu um það hver skilgreiningin á „hryðjuverki“ ætti að vera, því án þess 

að hafa heildstæða skilgreiningu væri ekki hægt að sameinast í baráttunni gegn henni.  

Fulltrúi Malasíu ítrekaði nauðsyn þess að leiða þetta mál til lykta, en á meðan ekki væri 

samstaða hjá SÞ ... „þá væru alltaf smugur fyrir þessa glæpamenn að sleppa undan lög og 

reglu“.  Hjálmar Hannesson, fastafulltrúi Íslands hjá SÞ sagði að hryðjuverk ættu aldrei rétt á 

sér og engin ástæða réttlæti þau. Engu skipti hvernig hryðjuverkin væru framkvæmd, í nafni 

hvaða málstaðar eða hverjir fremdu þau, hryðjuverk skyldi ávallt fordæma .15  Helstu 

mistökin sem alþjóðasamfélagið gæti gert væri að tengja hryðjuverk við eina ákveðna trú. 

                                                           
12 Evrópusambandið. Council Framework decicion on combating terrorism.  
13 Subnational groups or clandestine agents. 
14„The determination that an act is tettorism under this perspective depends on which government is doing the 
interpeting. Obviously, not all nations will have the same defenition of what is legal. Two governments, therefore, 
may view the same incident diffrently.“ Charles L. Ruby, The Definition of Terrorism, bls, 9–14. 
15 Sameinuðu þjóðirnar. Sixtieth General Assembly. 
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Fulltrúi Bangladesh, Iftekhar Ahmed Chowdhury, þótti það miður að hryðjuverk hefðu verið 

tengd við Íslam, því þau væru gegn kenningum Íslams.16       

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, staðgengill utanríkisráðherra, fundaði með ráðamönnum 

Indlands í upphafi árs 2006. Auk þess að ræða um stöðu efnahagsmála, hélt hún ræðu hjá 

Indian Council for World Affairs.  Þar minnist hún meðal annars á hryðjuverk og flokkun 

þeirra: 

Við vitum öll hvað „hryðjuverk“ þýða fyrir flesta. Það er ofbeldi sem beinist gegn 
varnarlausum borgurum og eignum þeirra, til þess að ógna. Hryðjuverkin eru oftast 
skipulögð og framkvæmd af þeim sem skortir lýðræðislegt umboð, afneita því í laumi 
eða trúa ekki á það. Hryðjuverk er alvarleg öryggisógn fyrir lýðræðislega opin 
samfélög [...]. Engin samviskusöm ríkisstjórn getur verið hlutlaust í baráttunni gegn 
hryðjuverkum.17 

Það er þetta sem stendur í mönnum, hvernig skilgreina eigi hryðjuverk og hver eigi að 

skilgreina þau.  Í bókinni Terrorism: A Critical Introduction er farið ofan í saumana á 

hugtakinu „hryðjuverk“.  Þar kemur fram að „stríðið gegn hryðjuverkum“ hafi stuðlað að 

víðtækum lagabreytingum er snéru að hryðjuverkum, auk alþjóðlegra reglugerða sem 

miðuðu að því að hefta fjölþjóðlega hryðjuverkastarfsemi.18 Ísland var ekki undanskilið 

þessari bylgju lagabreytinga. Hér á Íslandi voru almenn hegningarlög sett árið 1949 sem 

gerðu hryðjuverk að refsiverðu athæfi. Þau voru þó ekki uppfærð fyrr en árið 2009 og í 

leiðinni var ákvæðið um hryðjuverk endurnýjað. Samkvæmt 100. grein laganna skal refsa 

fyrir hryðjuverk „með allt að ævilöngu fangelsi hverjum sem í þeim tilgangi að valda 

almenningi verulegum ótta eða þvinga með ólögmætum hætti íslensk eða erlend stjórnvöld 

eða alþjóðastofnun til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert eða í því skyni að veikja eða 

skaða stjórnskipun eða stjórnmálalegar, efnahagslegar eða þjóðfélagslegar undirstöður ríkis 

eða alþjóðastofnunar [...].“19  Með lagabreytingunum var verknaðarlýsing á hryðjuverkum 

gerð skýrari. Horft var til lagafrumvarps danska dómsmálaráðuneytisins um sama efni þegar 

þær voru gerðar.  Verknaðurinn hryðjuverk var skilgreindur í refsilögum og látinn ná til 

                                                           
16 Sama heimild. 
17 Utanríkisráðuneytið. Ávarp, Indland. 
18 Richard Jackson, Lee Jarvis. Terrorism: A Critical Introduction, bls. 254. 
19 Lög frá 1940, nr. 19, 12. febrúar. Almenn hegningarlög, 100. grein.  
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alvarlegustu afbrota gegn hegningarlögum auk þess sem fjárhagslegur stuðningur við 

hryðjuverk var gerður að sjálfstæðu broti. 20 

Þótt erfitt geti reynst að skilgreina hryðjuverk nákvæmlega, þá er staðreyndin sú að þegar 

þarf að grípa til aðgerða gegn þeim, þá eru þau skilgreind í samræmi við mat á aðstæðum 

hverju sinni.  Í framhaldinu á síðan að grípa til þeirra aðgerða sem þykja hæfa stað og 

stund.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, Athugasemdir um einstakar greinar 
frumvarpsins, um 4. gr.  
21 Paul R. Pillar. Terrorism and U.S. Foreign Policy. Bls. 17  
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3. Fyrstu viðbrögð eftir árásirnar: Upphaf orðræðunnar 

 

Eins og búast mátti við eftir hryðjuverkin 11. september, urðu viðbrögðin í 

„alþjóðasamfélaginu“ hörð. Flestir þjóðarleiðtogar lýstu yfir samúð með 

Bandaríkjamönnum22 og kröfðust þess að komið yrði í veg fyrir að slík ódæði endurtækju sig. 

Ísland var þar engin undantekning.  Íslenskir ráðamenn litu málið alvarlegum augum og urðu 

virkir þátttakendur í umræðum á alþjóðavettvangi, eins og hjá Sameinuðu þjóðunum og í 

Norðurlandaráði.  Aðgerðir Íslands á næstu árum voru í takt við það sem Bush forseti sagði í 

ræðu sinni 20. September:  „Annað hvort ertu með okkur eða þú ert í liði 

hryðjuverkamanna.“23 

Daginn eftir árásirnar á Tvíburaturnana birtust í Morgunblaðinu viðtöl við þáverandi 

forsætisráðherra og utanríkisráðherra, þar sem þeir fóru hörðum orðum um þær.  Davíð 

Oddsson forsætisráðherra sagði meðal annars: „Við fordæmum þennan viðbjóðslega 

voðaverknað“ … „það mun taka langan tíma að skapa öryggiskennd með þjóðum vestrænna 

ríkja þegar menn sjá að þetta er hægt í Bandaríkjunum þá er hætt við því annars staðar, til að 

mynda í Vestur-Evrópu.“ Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra tók í sama streng: „Nú blasir 

þetta við og þá er manni ljóst að heimurinn verður ekki sá sami á morgun og var í dag. Það 

mun margt breytast. Viðhorf fólks til öryggismála og eigin öryggis verður annað og menn 

munu átta sig á því að þessi ógn, sem hryðjuverk og glæpastarfsemi er, er raunveruleg og 

það verður að takast á við hana af öllu afli.“24 Þessi orð Halldórs eru lýsandi fyrir þær 

aðgerðir sem fylgdu á næstu árum. Öllu afli var beitt til þess að koma lögum yfir þá sem 

stóðu á bak við árásirnar sem leiddi af sér tvö stríð, annað í Afganistan og hitt í Írak. 

Sama dag og viðtölin við Davíð og Halldór birtust, var ákveðið á fundi utanríkisráðherra og 

varnarmálaráðherra NATO að virkja 5. greinina í stofnsáttmála NATO, en samkvæmt henni 

jafngildir árás á eitt ríki innan NATO árás á þau öll.  Með þessari ákvörðun fordæmdu 

aðildarríki NATO þá sem stóðu á bak við árásirnar í Bandaríkjunum.25  Þetta var í fyrsta 

                                                           
22 Saddam Hussein er þó undantekning, en fyrstu viðbrögð hans voru þau að Bandaríkin hefðu átt þetta skilið. 
Hann baðst þó afsökunar stuttu síðar. 
23 The Washington Post. President Bush Adresses the Nation. 
24 Morgunblaðið 12. september 2001, bls, 25. 
25 Nato. What is Article 5? 
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skiptið í 52 ára sögu bandalagsins sem þessu ákvæði var beitt.26  Í framhaldinu komu 

varnarmálaráðherrar Atlantshafsbandalagsins saman í Brussel, þar sem afleiðingar 

hryðjuverkanna voru ræddar.  Paul Wofowitz, aðstoðarvarnarmálaráðherra Bandaríkjanna, 

gerði grein fyrir þeim aðgerðum sem Bandaríkjamenn hefðu gripið til, meðal annars 

pólitískra, diplómatískra og efnahagslegra. Á sama fundi lýsti Halldór Ásgrímsson „yfir 

stuðningi við það hvernig Bandaríkin hafa brugðist við í kjölfar þessara voðaverka“.  Hann 

sagði jafnframt að þau væru bein árás á gildi aðildarríkjanna og að þess vegna yrðu ríkin 19 

að standa saman. Ísland var tilbúið „til að leggja af mörkum eftir efnum og ástæðu“.27  Þótt 

það væri ekki komið fram á þessum tíma hver þessi aðstoð yrði, þá átti hún eftir að vekja 

umtal hér á landi. 

Björn Bjarnason menntamálaráðherra skrifaði á heimasíðu sína tveimur dögum eftir 

árásirnar að þeirra yrði minnst vegna hinnar … „fólskulegu árásar, sem gerð var á Bandaríkin 

og hinn frjálsa heim þann dag.“28 Þetta hugtak um hinn „frjálsa heim“ er ekki nýtt af nálinni. 

Á tímum kalda stríðsins var heitið notað yfir þær þjóðir sem ekki voru hluti af austurblokkinni 

svokölluðu. Í Morgunblaðinu 1950 birtist leiðari sem bar titilinn Vá fyrir dyrum, en í honum 

er komið inn á þær hættur sem steðja að heiminum eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk: 

„Hinn frjálsi heimur horfist nú í augu við nýjar ógnir. Fólkið vonar nú, eins og áður, í lengstu 

lög að voðanum verði afstýrt. En það getur ekki lokað augunum fyrir þeirri staðreynd, að 

hann er við dyr þess.“29 Rúmum 60 árum síðar á þetta ennþá við. Hinar nýju ógnir voru hins 

vegar ekki lengur Sovétríkin, heldur landlaus ógn sem fylgdi ekki ríkjum landa. Bandaríski 

sagnfræðingurinn John Fousek fjallar um hugtakið „hinn frjálsi heimur“ í bók sinni To Lead 

the Free World. Hann segir m.a.: „Hugmyndin að hlutverk Bandaríkjanna væri að „leiða hinn 

frjálsa heim“ kom á sjónarsviðið á tímabilinu 1947 til 1950. Frá 1950 og framvegis var 

hugmyndin orðin fínpússuð; ímynd Bandaríkjanna sem leiðtogar hins frjálsa heims var 

ríkjandi í orðræðu um utanríkisstefnu landsins þangað til að Sovétríkin féllu 1991.30 

Menntamálaráðherra var þarna að líkja hryðjuverkunum við átök kalda stríðsins, hinn frjálsi 

heimur undir stjórn Bandaríkjanna tæki saman höndum gegn sameiginlegum óvini.  Það varð 

                                                           
26 Morgunblaðið 13. september 2001, forsíða.  
27 Utanríkisráðuneytið. Varnarmálaráðherrafundur Atlantshafsbandalagsins í Brussel. 
28 Björn Bjarnason. Dapur septemberdagur - einstakur atburður - söguleg ákvörðun NATO - umboð frá 
utanríkismálanefnd. 
29 Morgunblaðið 30. nóvember 1950. Bls. 6.  
30 John Fousek. To Lead the Free World: American nationalism and the cultural roots of the Cold War. 
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og raunin aðeins nokkrum mánuðum síðar.  Bandaríkin fóru fyrir stríðinu gegn hryðjuverkum 

og vinveittar þjóðir fylgdu með. 

Donald Rumsfeld, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sat fyrir svörum tæpum tveimur vikum 

eftir árásirnar. Á meðal þess sem hann var spurður um var hvaða sannanir ríkisstjórn 

Bandaríkjanna hefði fyrir því að Talíbanar hefðu hjálpað Osama Bin Laden í undirbúningi 

hryðjuverkaárásanna og til hvaða aðgerða yrði gripið. Án þess að gefa upp hvaða sannanir 

Bandaríkin hefðu, þá sagði Rumsfeld að eina leiðin til þess að berjast gegn hryðjuverkum 

væri að færa átökin til þeirra og uppræta bæði þá sjálfa sem og þá sem styddu þá á einn eða 

annan hátt, m.ö.o. fara í stríð. „Það þýðir að við viljum að lönd hætti að haga sér á þann hátt 

[...] og að við ætlum okkur að grípa til aðgerða sem munu virka hvetjandi og ná yfir allt 

litrófið“.31 

Tæpum mánuði eftir hryðjuverkin flutti Halldór fyrstu munnlegu skýrslu sína um utanríkismál 

eftir árásirnar. Halldór hélt því fram að árásirnar væru árás á hinn „frjálsa heim“, bæði 

efnahagslega sem og mannlegar.32 Fljótlega bárust böndin að Osama Bin Laden og 

samtökum hans, Al-Kaída.  Þau höfðu fengið skjól í Afganistan undir verndarvæng Talíbana í 

Kabúl og fjármögnuðu starfsemi sína með smygli og sölu eiturlyfja.  Afganistan var stærsti 

framleiðandi ópíums í heiminum og því var baráttan gegn hryðjuverkum tengd með beinum 

hætti aðgerðum gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Halldór fagnaði því að samstaða hefði 

myndast um allan heim í baráttunni gegn hryðjuverkum og því bæri að fagna frumkvæði 

Bandaríkjastjórnar í þessu málefni. Hann lauk ræðu sinni með á því að segja: 

Baráttan gegn hryðjuverkum er barátta fyrir framtíð okkar, fyrir frelsi, menningu, 
réttlæti og öryggi fyrir okkur sjálf og kynslóðirnar sem á eftir koma. Sú barátta er 
jafnframt barátta fyrir bættum hag og framtíð þess fólks sem nú líður fyrir návist 
hryðjuverkamanna. Í þessu máli geta því allir sameinast.33 

Þingheimur var sammála um það að fordæma þessar árásir og að samstaða væri nauðsynleg.  

Bæði Össur Skarphéðinsson, formaður og þingmaður Samfylkingarinnar, og Tómas Ingi 

Olrich, menntamálaráðherra og þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hrósuðu Bandaríkjamönnum 

fyrir hófstilltar aðgerðir og væri það bæði NATO og ESB að þakka.34  Tómas Ingi sagði að 

                                                           
31 The Washington Post. Defence Secretary Donald Rumsfeld. 
32 Alþingistíðindi 2001-2002, 127. löggjafarþing. B: Umr.: 47. 
33 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 50. 
34 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 50. 
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óljóst væri hvernig Bandaríkjamenn myndu bregðast við í samræmi við rétt sinn til 

sjálfsvarnar, en … „afar mikilvægt er að þau ríki sem skotið hafa skjólshúsi yfir 

hryðjuverkamenn, veitt þeim aðstöðu til þjálfunar og fjármagnað athæfi þeirra, verði 

einangruð, aðþrengd og látin svara ábyrgð“.35  En ekki voru allir þingmenn sammála um það 

hvort ætti að styðja Bandaríkin í mögulegu stríði gegn Afganistan. Steingrímur J. Sigfússon, 

þingmaður Vinstri grænna, spurði hvort ríkisstjórn Íslands væri samþykk því að 

Bandaríkjamenn lýstu yfir stríði á hendur Afganistan.36  Össur Skarphéðinsson spurði hvort 

Ísland myndi styðja Bandaríkin og hvort sú ákvörðun yrði tekin í samráði við 

utanríkismálanefnd Alþingis.37  Halldór Ásgrímsson svaraði þessum spurningum með 

eftirfarandi hætti: 

Þá er þar um meiri háttar utanríkispólitíska ákvörðun að ræða. Og samkvæmt 
þingsköpum ber að hafa um það samráð við utanríkismálanefnd og að sjálfsögðu 
ríkisstjórn. Það hefur engin slík ákvörðun verið tekin. Það hefur engin beiðni um það 
komið fram og það hafa engar umræðu orðið um það má enn sem komið er. En að 
sjálfsögðu er ekki hægt að útiloka það, sérstaklega með tilliti til þess að 5. gr. 
Atlantshafssáttmálans er nú orðin virk í fyrsta skiptið síðan samningurinn var 
undirritaður.38 

Sama dag og umræðurnar fóru fram á Alþingi var því slegið upp á forsíðu Morgunblaðsins að 

bæði George W. Bush og Tony Blair hefðu sett stjórnvöldum í Kabúl úrslitakosti. Annað hvort 

myndu þau framselja Osama Bin Laden og samstarfsmenn hans eða „taka afleiðingunum“, 

eins og það var orðað.39 Enn fremur sagði Tony Blair í ræðu sinni, sem haldin var í Brighton á 

Englandi, að vitað væri með vissu hverjir stæði á bak við árásirnar. Bin Laden og fylgismenn 

hans í Afganistan hefðu skipulagt og framkvæmt aðgerðirnar undir verndarvæng Talíbana. 

„Hann mun ekki hika við að fremja önnur voðaverk. Þeir munu ekki hætta að hjálpa honum.  

Hver svo sem áhættan verður í aðgerðum okkar, þá er aðgerðarleysi mun hættulegra.“40  Í 

umfjöllun Morgunblaðsins er vikið að þeim upplýsingum sem Bandaríkjamenn höfðu látið 

NATO fá, sem sanna áttu sekt Bin Ladens og Al-Kaída.  Aðspurður sagði Robertson lávarður, 

framkvæmdarstjóri NATO, ekki ákveðið hver þáttur bandalagsins yrði í átökunum.  

Bandaríkjamenn væru ennþá að skipuleggja aðgerðir sínar, en myndu leita til NATO þegar 

                                                           
35 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 53. 
36 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 56. 
37 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 52.  
38 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 74. 
39 Morgunblaðið 03. október 2001, forsíða.  
40 The Washington Post. British Prime Minister Tony Blair. 
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niðurstaða væri komin.  „Bandaríkin geta reitt sig á fullan stuðning hinna 18 aðildarríkja í 

baráttunni gegn alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi.“41  Þar sem Ísland var aðili að NATO, og 

með dygga fylgismenn bandalagsins við stjórnvölinn, var ljóst að íslensk stjórnvöld mundu á 

einn eða annan hátt tengjast aðgerðum þess. 

Fréttaflutningur næstu daga eftir á var áþekkur á milli blaða. Ítrekað er sagt frá því að 

Bandaríkjamenn og Bretar séu að auka og efla mannskap sinn í kringum landamæri 

Afganistan. Tveimur dögum síðar birtist í Morgunblaðinu fréttaskýring, þar sem varpað er 

ljósi á aðgerðir Bandaríkjamanna dagana fyrir innrásina. Sérsveitir úr herafla 

Bandaríkjamanna, Breta og Ástrala væru nú þegar komnir inn í Afganistan, þar sem þær væru 

m.a. að leita eftir Osama Bin Laden og skilgreina hernaðarleg skotmörk í landinu. 

„Sérsveitunum er einnig ætlað að gera herfræðingum auðveldara að skipuleggja viðbrögð við 

fjöldamorðunum í Washington og New York 11. fyrri mánaðar.“42 Daginn áður en loftárásir á 

Kabúl hófust var því haldið fram í DV að mögulegar loftárásir væru til þess að tryggja öryggi 

flutningavéla sem áætlað væri að senda til landsins. Þær eigi að flytja til Afganistan matar- og 

lyfjabirgðir fyrir sveltandi íbúa landsins.  Þar segir enn fremur: „Forsendan fyrir því er að við 

getum tryggt algjört öryggi flugvélanna fyrir eldflaugaárásum og það þýðir að við verðum að 

hreinsa til áður en við fljúgum inn.“ Í framhaldinu er fjallað um nauðsyn þess að gera 

loftvarnir Talíbana óvirkar til þess að auðvelda mannúðaraðstoð Bandaríkjamanna.43  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Morgunblaðið 03. október 2001, bls. 22. 
42 Morgunblaðið 05. Október 2001, bls. 28.  
43 DV 6. Október 2001, bls. 6. 
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3.1 Hvað skal nefna stríð? 

 

Strax eftir árásirnar lýsti Colin Powell, utanríkisráðherra Bandaríkjanna því yfir að Bandaríkin 

væru komin í stríð gegn hryðjuverkum (war against terrorism). Það að lýsa yfir stríði gegn 

hryðjuverkum er skiljanlegt ef það er notað í svipuðu samhengi og í öðrum stríðum, eins og í 

stríði gegn eiturlyfum eða í stríði gegn glæpum.  Þannig á að notast við allan tiltækan 

mannskap til þess að berjast gegn vá sem þó er aldrei hægt að útrýma alveg, en hægt að 

halda í skefjum þannig að samfélagslegum stöðugleika sé ekki ógnað. Bretar hafa háð sín 

„stríð“ gegn hryðjuverkum, en hafa aldrei kallað þau „stríð“, heldur notast þeir við hugtakið 

„neyð“ (Emergencies). Með því að kalla þetta „neyð“ eru þeir að heyja baráttu með lögreglu 

og leyniþjónustunni, sem geta beðið um hernaðarlega aðstoð ef á. Bretar héldu þó áfram að 

vinna innan lagaramma friðartíma. En af því að Bandaríkjamenn lýstu yfir „stríði“, þá eru þeir 

að veita hryðjuverkamönnum ákveðna lagalega stöðu sem stríðsaðila (Belligerents) sem ættu 

að njóta lagalegrar verndar undir stríðslögum.44 En sú lagalega vernd sem 

hryðjuverkamennirnir eiga rétt á er umtalsvert minni á stríðstímum en friðartímum. Á 

friðartímum hefur lögreglan mun takmarkaðri leyfi til þess að beita banvænu valdi og hinn 

handtekni, í þessu tilfelli hryðjuverkamenn, þarf að vera ákærður og færður fyrir rétt. Þetta á 

hins vegar ekki við á stríðstímum, þar sem beita má banvænu valdi eftir hentisemi og „ef 

stríðsaðili er handsamaður, þá má halda honum eða henni föngnum þangað til að átökum er 

lokið, án réttarhalda.“45  Undir þessari skilgreiningu Bandaríkjanna, þá hefur bandaríska 

hernum verið veitt mun víðtækari tól í stríðinu gegn hryðjuverkum en áður hefur þekkst. 

George W. Bush, forseti Bandaríkjanna, notaði miður óheppilegt orðalag í ræðu sem hann 

hélt sunnudaginn eftir árásirnar. Þar talaði hann um að Bandaríkin væru að leggja af stað í 

krossferð gegn hryðjuverkum. Einnig ítrekaði forsetinn að Bandaríkjamenn ættu í stríði: 

„Þessi krossferð, þessi herför gegn hryðjuverkum mun taka langan tíma.“46 Í fréttaskýringu 

sem birtist í Morgunblaðinu 19. september er bent á að „krossferð“ hafi neikvæða merkingu 

sem gæti virkað eins og tvíeggja sverð. „Þjóðarhöfðingi Bandaríkjanna ætti einkum að vera á 

                                                           
44 Michael Howard. What‘s in a Name? How to fight Terrorism. Bls. 8-9. 
45Kenneth Roth. The Law of War in the War on Terror. Bls. 2-3. 
46 Morgunblaðið 18. september 2001, bls. 22.  
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varðbergi gagnvart því sem skírskotar til heilags stríðs, að áliti margra, vegna þess að slíkt 

kemur sér vel fyrir Osama Bin Laden, sem hefur sagt að hann vilji að heilög styrjöld, eða 

jihad, hefjist í heiminum milli íslams og kristnidómsins“. Það sé engum til framdráttar að líkja 

stríði gegn hryðjuverkum við trúarlega herför.47 21. september endurtók Bush, það sem hann 

hafði sagt viku áður, að Bandaríkjamenn þyrftu að búa sig undir langt stríð sem væri ólíkt 

öðrum stríðum. „Bandaríski herinn hefur kosið að kenna þessar aðgerðir við „óendanlegt 

réttlæti“. Með þessari nafngift er óneitanlega gefið í skyn að þær muni vart taka enda í 

bráð.“48 En það sem kemur hvað mest á óvart er kannski ekki nafngiftin á átökunum, heldur 

það að ríkisstjórnin í Bandaríkjunum reyndi lítið að draga úr þessum staðhæfingum sínum. 

Bandaríski fræðimaðurinn Walter R. Mead heldur því fram að Bush-stjórnin hafi viljandi ýtt 

undir þennan hræðsluáróður til þess að vekja óhug í hjarta mögulegra óvina. „Ef það þarf að 

hræða góðu náungana til þess að tryggja að vondu náungarnir verði hræddir, þá er það í 

lagi“.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Morgunblaðið 19. september 2001, bls. 20. 
48 Fréttablaðið 21. september 2001, bls. 2.  
49 Walter R. Mead. Power, Terror, Peace and War, bls. 115. 
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4. Ris orðræðunnar: Innrásin í Afganistan 

 

Stríðið gegn hryðjuverkum byrjaði opinberlega 7. október 2001 þegar Bandaríkjamenn hófu 

loftárásir á Kabúl, höfuðborg Afganistan. Bæði George W. Bush, forseti Bandaríkjanna og 

Tony Blair, forsætisráðherra Bretland voru sammála um nauðsyn þess að ganga á milli bols 

og höfuðs á Talíbanastjórninni til þess að koma í veg fyrir fleiri hryðjuverkaárásir. Tengslin á 

milli Al-Kaída og Talíbananna væru skýr og umfangsmikil.  Blair sagði meðal annars að 

líkurnar á annarri hryðjuverkaárás væru „100 prósent.“50  Davíð Oddsson sagði í viðtali 8. 

október að ríkisstjórnin hefði haft vitneskju um það að loftárásir væru yfirvofandi, en ekki 

vitað nákvæma dagsetningu. Auk þess sagði hann þessar aðgerðir hluta af því að koma 

lögum yfir hryðjuverkamenn og … „ég reikna með að þetta sé vísbending um það sem 

verður“.51 Bæði Davíð og Halldór Ásgrímsson voru sama sinnis varðandi innrásina. Þeir töldu 

að aðgerðirnar væru nauðsynlegar í baráttunni gegn hryðjuverkum sem „íslenska 

ríkisstjórnin styður [...].“ Báðir höfðu þeir orð á því að í ljósi nýlegra atburða þyrfti Ísland að 

endurskoða öryggis- og varnarstefnu landsins.52  Auk þess sagði Halldór að ekkert hefði verið 

rætt um það hvort Atlantshafsbandalagið tæki þátt í frekari hernaðaraðgerðum og því væri 

þáttur Íslands í áframhaldandi árásum óljós.53 

Í fyrirspurn Steingríms J. Sigfússonar á Alþingi, daginn eftir innrásina, spyr hann af hverju 

ríkisstjórn Íslands hafi lýst yfir stuðningi við árásirnar, án þess að hafa haft samráð við 

utanríkismálanefnd Alþingis.54 Davíð Oddsson forsætisráðherra telur að „þessi gjörð sé í 

samræmi við allt þetta, tvær ályktanir öryggisráðsins, umræður í allsherjarþinginu, samþykkt 

utanríkismálanefnd Alþingis og samþykkt ríkisstjórnar Íslands sem mönnum var kunnugt 

um.“55 Davíð neitaði að viðurkenna að eitthvað hefði verið rangt gert en áréttaði að 

Steingrímur hefði rétt á sínum skoðunum.  „Ég dreg ekkert úr því að [Steingrímur] hafi rétt til 

sinna skoðana en þær eru afskaplega, finnst mér óviðfelldnar um þessar mundir og ekki í 

                                                           
50 The Guardian. It‘s time for war, Bush and Blair tell Taliban. 
51 Morgunblaðið 08. október 2001, bls. 2.  
52 Morgunblaðið 09. október 2001, bls. 10. 
53 Fréttablaðið 09. október 2001, bls. 12. 
54 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 183. 
55 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 183. 



18 
 

neinum takt við það sem ríkir um allan hinn siðaða heim [...].“56  Varaformaður 

utanríkismálanefndar, Magnús Stefánsson, staðfesti að þessar árásir væru í fullu samræmi 

við stefnu íslenskra stjórnvalda og gagnrýndi umræðu Vinstri grænna í utanríkismálum. „Þeir 

vilja vera á móti í þessu máli, eins og öllum öðrum málum“.57  

Í skýrslu Halldórs Ásgrímssonar utanríkisráðherra á Alþingi 29. nóvember sama ár segir að 

hryðjuverkaárásirnar séu atburðir „sem hafa varanleg áhrif á gang sögunnar“ og að 

heimsbyggðin þyrfti að standa saman.58  En stríðið gegn hryðjuverkum myndi ekki vinnast á 

einu kvöldi, eða einu ári.  Eins og Össur Skarphéðinsson orðaði það: Framundan er löng 

barátta „sem vinnst endanlega á öðrum vettvangi en vígvellinum einum“.59  Tómas Ingi 

Olrich var sannfærður um að það gæti reynst erfitt að berjast við óvininn, þar sem hann væri 

ósýnilegur og … „nýtir sér alla þá farvegi sem frelsi og lýðræði hafa búið þegnum sínum“.60  

Árið 2002 markaði ákveðin þáttaskil í stríðinu gegn hryðjuverkum. Á innan við tveimur 

mánuðum hafði bandaríski herinn náð að gjörsigra hersveitir Talíbana og Al-Kaída átti ekki 

lengur öruggan stað til þess að vera á.61  En þrátt fyrir að Bandaríkin hefðu unnið bardagann, 

þá var stríðið ennþá óunnið.  Aðgerðin „Ævarandi frelsi“ (Operation Enduring Freedom) var 

ennþá í gangi og nú var farið að elta uppi þá hryðjuverkamenn, þar með talinn Osama Bin 

Laden, sem sluppu eftir innrásina. Ali A. Jalali, afganskur stjórnmálamaður í 

bráðabirgðastjórn landsins, taldi að nauðsyn væri á því að hafa fasta veru bandarísks herliðs í 

landinu.  „Viðvera þeirra hefur einnig spilað mikilvægt hlutverk í baráttunni gegn 

hryðjuverkum, veita öryggi, og athuga hvaða áhrif erlendar þjóðir höfðu á stríðandi fylkingar 

í landinu. Nýleg skýrsla Sameinuðu þjóðanna sem bendir til þess að Al-Kaída hafi komið sér 

upp nýjum þjálfunarbúðum í austurhluta landsins staðfestir þörfina á áframhaldandi dvöl 

herliðs í landinu.“62 

 

                                                           
56 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 184. 
57 Morgunblaðið 10. október 2001, bls. 11. 
58 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 1818. 
59 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 1825. 
60 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. B: Umr.: 1841. 
61Ali A. Jatali. Afghanistan in 2002: The Struggle to Win the Peace. bls. 174. 
62 Sama heimild. Bls. 182-183. 
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Ekki þarf að koma á óvart að í árlegri skýrslu utanríkisráðuneytisins um utanríkismál árið 

2002 var miklu rúmi varið í öryggis- og varnarmál, einkum og sér í lagi um hryðjuverk. Þar 

sagði að besta vörnin gegn hryðjuverkum væri að alþjóðasamfélagið stæði saman og efldi 

viðbúnað sinn til þess að bregðast við þeim sem og afleiðingum þeirra.  Samkvæmt 

skýrslunni hafði NATO gripið til margvíslegra aðgerða í stríðinu gegn hryðjuverkum.  Öll 

bandalagsríki NATO hefðu veitt bandarískum stjórnvöldum ótakmarkaðan aðgang flugvéla 

yfir eigin lofhelgi og aðgang að mikilvægum mannvirkjum. „Auk þess leiða Bretar, með 

þátttöku annarra aðildarþjóða bandalagsins, öryggislið til þess að viðhalda friði í Kabúl, 

höfuðborg Afganistan“.63  Í skýrslunni er einnig komið inn á viðbrögð á Ísland við 

atburðunum 11. september og því haldið haldið fram að … „sú barátta sem hafin var á 

heimsvísu gegn hryðjuverkum mundi standa í langan tíma“.64 Utanríkisráðuneytið setti 

saman samráðshóp sem átti að greina hvaða verkefni heyrðu undir hvaða ráðuneyti og 

stofnun. Hann taldi að utanríkisráðuneytið ætti að einbeita sér að eftirfarandi þáttum: 

Í fyrsta lagi þátttaka í, afskipti af og stuðningur við alþjóðlegar aðgerðir í baráttunni 
gegn hryðjuverkum, svo sem á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og 
Atlantshafsbandalagsins. Í öðru lagi samskipti og samstarf við varnarliðið og 
Atlantshafsbandalagið um varnir Íslands og öryggi, þ.m.t. varnir gegn 
hryðjuverkaárásum. Loks heyra öll öryggismál á Keflavíkurflugvelli, þ.m.t. vernd 
farþegaflugs og farþega, landamæragæsla og tolleftirlit, undir utanríkisráðuneytið.65 

Strax var orðið ljóst á þessum tíma að verkefnið yrði umfangsmikið og myndi hafa mikil áhrif 

á utanríkisstefnu Íslands. Áður en árleg skýrsla utanríkisráðuneytisins var gefin út, voru 

íslensk stjórnvöld byrjuð að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi til þess að berjast gegn 

alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi. Lögreglan hafði t.d. samræmt aðgerðir sínar við 

lögregluyfirvöld bæði í Evrópu sem og í Bandaríkjunum. Þetta var liður í því að hafa hendur í 

hári ódæðismannanna sem taldir voru standa á bak við árásirnar í Bandaríkjunum.66 

Til að stemma stigu við hryðjuverkastarfsemi var lögð fram stjórnartillaga nr. 663 fyrir Alþingi 

í janúar 2002. Samkvæmt henni heimilaði Alþingi ríkisstjórninni að „fullgilda fyrir Íslands 

hönd alþjóðasamning um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar [...] og alþjóðasamning 

um að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi [...]“.67 Þannig átti Ísland að fullgilda 

                                                           
63 Alþingistíðindi 2001-2002, 127. löggjafarþing. A: Þingskjöl. Þingskjal 1044, bls. 4385. 
64 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. A: Þskj. 1044, bls. 4383. 
65 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. A: Þskj. 1044, bls. 4384.  
66 Fréttablaðið 28. september 2001, bls. 9. 
67 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. A: Þskj. 948, bls. 4054. 
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þá tvo samninga sem landið var ekki aðili að. Tillagan var samþykkt óbreytt með 39 

samhljóða atkvæðum.68 Sama ár var lögð fram stjórnartillaga númer 1102, en hún fjallaði um 

vörslu á kjarnakleyfum efnum. Í 7. grein samningsins er skilgreint hvað sé brot á 

samningnum, en þar stendur meðal annars að bannað sé „að nota kjarnakleyf efni til þess að 

valda dauða manna eða mönnum alvarlegum skaða [...].69 Tillagan var samþykkt með 41 

samhljóða atkvæðum.70 

Aðspurður sagði Halldór Ásgrímsson að þátttaka Íslands í stríðinu gegn hryðjuverkum færi 

fram í gegnum NATO, með flutningi á gögnum til Afganistan. Þar sem Ísland væri hluti af 

NATO bæri Íslendingum skylda til þess að leggja fram aðstoð í stríðinu:  

 Ef til þess kemur að gripið verði til aðgerða til þess að varðveita friðinn í heiminum þá 
stöndum við frammi fyrir spurningunni um hvað við eigum að gera í því sambandi. Við 
höfum skuldbundið okkur til þess að skaffa flugvélar fyrir allt að 300 milljónir króna. 
[...] Við höfum skuldbindingar gagnvart Atlantshafsbandalaginu til þess að taka þátt í 
að varðveita friðinn í heiminum. Með þessum yfirlýsingum stöndum við Íslendingar 
undir sjálfsögðum skuldbindingum og þátttöku í þessari stefnu.71  

Fram kemur í svari utanríkisráðherra í júní 2010 við fyrirspurn Árna Þórs Sigurðssonar, 

þingmanns Vinstri grænna og formanns utanríkismálanefndar Alþingis hvernig þessum 300 

milljónum króna var skipt niður.  Þær stóðu straum af kostnaði við 20 flugferðir, þar sem 

meðalkostnaðurinn væri um 15 milljónir.  Á tímabilinu 2004 – 2007 var farið í fimm flugferðir 

sem fluttu m.a. þyrlur, liðsafla, vopn og varning.  Auk flugferðanna lögðu Íslendingar „500 

þúsund evrur í svokallaðan þyrlusjóð, sem Bretland og Frakkland settu á fót í því augnamiði 

að fjölga þyrlum í Afganistan. Upphæðin skiptist síðar til helminga milli Tékklands og 

Ungverjalands og var fénu varið til að uppfæra þyrlukost og þjálfa áhafnir í löndunum 

tveimur, svo að þær gætu tekið þátt í aðgerðum í Afganistan“.72 

 

 

 

                                                           
68 Alþingistíðindi 2001-2002, 127. löggjafarþing. B: Atkvæðagreiðsla, bls. 4854. 
69 Alþt. 2001-2002. 127. lögþ. A: Þskj. 1102, bls. 5162. 
70 Alþingistíðindi 2001-2002, 127. löggjafarþing. B: Atkvæðagreiðsla, bls. 6854-6855. 
71 Alþingistíðindi 2002-2003, 128. löggjafarþing. B: Umr.: 1624-1625. 
72 Vefútgáfa Alþingistíðinda 2009-2010, 138. löggjafarþing. A: Þingskjöl. Þingskjal 1358.  
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4.1 Íslenska friðargæslan í Afganistan 

 

Eftir innrásina í Írak og tæplega tveggja ára dvöl bandaríska hersins í Afganistan sáu 

stjórnvöld í Bandaríkjunum að erfitt gæti reynst að heyja stríð í tveimur löndum þar sem 

þúsundir kílómetra væru á milli. Í fyrstu neitaði ríkisstjórn Bush forseta því að NATO tæki 

þátt í stríðinu í Afganistan með beinum hætti.73  Hún sá svo fljótlega að í ljósi þess að 

bróðurpartur hersins væri núna kominn til Íraks, gæti reynst erfitt að halda uppi lög og reglu í 

Afganistan. Það var svo í ágúst 2003 sem NATO tók formlega yfir alþjóða friðargæslunni 

(ISAF), en meginhlutverk hennar var að tryggja öryggi í Afganistan eftir að Talíbönum var 

komið frá völdum.74  Framlag Íslands í „stríðinu gegn hryðjuverkum“ fólst meðal annars í 

þátttöku í friðargæsluverkefnum. Stjórnvöld áréttuðu að þátttaka Íslands í fjölþjóðlegu 

samstarfi miðaði að því að stemma stigu við útbreiðslu gereyðingarvopna og hryðjuverka.75 

Þingmenn stjórnarflokkanna tveggja, Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins, töldu 

vopnaburð og hertitla íslensku friðargæslunnar nauðsynlega til þess að hún gæti starfað í því 

umhverfi sem þarna væri. Stjórnarandstæðingar, þá helst þingmenn Vinstri grænna, töldu 

þetta vera óþarfa herbrölt og ekkert annað en dulbúinn her. 

Frá því að fyrstu friðargæsluliðarnir voru sendir til Bosníu-Herzegóvínu árið 1994, hefur 

margt breyst varðandi það hvernig Íslendingar sinna friðargæslustörfum.  Í mars 2003 fór 

íslenska friðargæslan í fyrsta sinn með leiðtogahlutverk, en það var á flugvellinum í Pristína.  

Vakti það athygli innan NATO, en það var í fyrsta sinn sem Íslendingar tóku með beinum 

hætti þátt í verkefnum NATO76 og það stærsta hingað til. Eftir vel heppnaða dvöl í Pristína 

sáu íslensk stjórnvöld sóknarfæri í flugumferðarstjórn.77 Fór svo að ríkisstjórn Íslands bauð 

NATO að taka yfir rekstur alþjóðarflugvallarins í Kabúl. Samkvæmt fréttatilkynningu frá 

utanríkisráðuneytinu ætti friðargæslan að kom að „yfirstjórn flugvallarins, flugumsjón, 

flugumferðarstjórn, slökkviliði, hlaðdeild og verkfræðisviði. Starfstími einstakra 

                                                           
73 „Bandaríkin óttuðust að aukinn fjöldi friðargæsluliða myndi flækja yfirstandandi átök við Al-Kaída og 
Talíbana.[...] Bandaríkin óttuðust að friðargæsluliðar yrðu teknir til fanga af óvinveittum aðilum til að hindra 
framgang stríðsins.“ Astri Suhrke. After Bonn: Conflictual Peace Building, bls. 883. 
74 Ivo Daalder og James Goldgeiger. Global Nato, bls. 108. 
75 Utanríkisráðuneytið, Öryggis- og varnarmál. 
76Gunnar Páll Baldvinsson. Friðargæsla herlausrar þjóðar. Bls., 144. 
77 Sama heimild, bls. 145-146. 
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friðargæsluliða í Afganistan yrði þrír til fjórir mánuði í senn“.78  Halldór Ásgrímsson kom svo 

inn á þessa ákvörðun í skýrslu utanríkisráðherra frá því í nóvember 2003.  „Allir þeir sem 

notið hafa framlaga Íslands hafa metið þau mikils og samstarfsríki okkar hafa kallað eftir 

atbeina okkar í fleiri verkefnum“.79  Ísland tók yfir stjórn flugvallarins í Kabúl með það að 

markmiði að efla lýðræði og mannréttindi í Afganistan og stuðlað að uppbyggingu í landi sem 

hafði verið nánast lagt í rúst eftir áratuga bardaga. „Þar höfðu hryðjuverkamenn hreiðrað um 

sig til að herja á grundvallargildi lýðræðisríkja.“80 Hlutverk friðargæslu væri að tryggja að ekki 

væri frjór jarðvegur fyrir hryðjuverkasamtök til þess að dreifa boðskap sínum. 

Hryðjuverkasamtök sæktu sér einmitt nýliða til stríðshrjáðra svæða.  Því þyrfti  að stuðla að 

skjótri uppbyggingu á slíkum svæðum, til þess að koma í veg fyrir að fræ ofbeldis næði  að 

vaxa. 

NATO þáði boð íslenskra stjórnvalda og hófst þá undirbúningur fyrir yfirtökuna. Það var svo 

1. júní 2004 sem íslenska friðargæslan tók formlega yfir stjórn alþjóðaflugvallarins í Kabúl í 

Afganistan. Samkvæmt Halldóri Ásgrímssyni, utanríkisráðherra, voru þetta mikil tímamót hjá 

utanríkisþjónustu Íslands, enda stærsta verkefnið hjá friðargæslunni hingað til.81  Bæði 

alþjóðlega friðargæslan (ISAF) og bandaríski herinn höfðu skuldbundið sig til þess að styðja 

að uppbyggingu afganska hersins, sem og lögreglu, með það að takmarki að einhvern daginn 

mundi Afganistan geta séð sjálft um það að berjast gegn hryðjuverkum.82  Ísland, sem hluti af 

ISAF, tók þátt í þessu verkefni á þeim forsendum að það stuðlaði að því að Afganistan yrði 

ekki jafn háð utanaðkomandi aðstoð í baráttunni við það að halda hryðjuverkum frá landinu. 

Eftir að yfirumsjón íslensku friðargæslunnar lauk á alþjóðaflugvellinum í Kabúl, tók hún að 

sér ný verkefni í Afganistan.  Frá lokum árs 2005 til ársins 2007 voru friðargæsluliðarnir í 

endurreisnar- og uppbyggingarsveitum á vegum friðargæsluliðs NATO (ISAF), en þeirra 

hlutverk var meðal annars að kanna aðstæður í þorpum og koma með tillögur um úrbætur 

fyrir hjálpasamtök til að vinna eftir.  Á sama tíma og orðræðan um „stríðið gegn 

hryðjuverkum“  fór minnkandi, minnkaði umsvif friðargæslunnar í Afganistan einnig.  Með 

komu Valgerðar Sverrisdóttur í stól utanríkisráðherra í júní 2006 fór að bera á 

                                                           
78 Utanríkisráðuneytið. Hugsanleg þátttaka Íslendinga í rekstri Kabúl flugvallar árið 2004. 
79 Alþingistíðindi 2003-2004, 130. löggjafarþing. B: Umr.: 1423. 
80 Alþt. 2003-2004, 130. lögþ. B: Umr.: 5222. 
81 Morgunblaðið 02. júní 2004, forsíða.  
82Fatima Ayub og Sari Kouvo. Righting the course?, bls. 655. 
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áherslubreytingum í starfi friðargæslunnar.  Í skýrslu utanríkisráðherra sem lögð var fyrir 

Alþingi í nóvember sama ár, kemur það fram að störf friðargæslunnar á komandi árum mun 

miðast við verkefni á vegum Sameinuðu þjóðanna, NATO, Öryggis- og samvinnustofnunnar 

Evrópu og Evrópusambandsins, auk norræns samstarfs.  Í ljósi reynslu fyrri ára, þá mun 

verkefni friðargæslunnar vera miðað við að íslensk reynsla og þekking nýtist sem best.  

Samkvæmt skýrslunni verður lögð áhersla á fjögur meginsvið.  Fyrsta meginsviðið er 

uppbygging á sviði löggæslu og réttarfars.  Annað meginsviðið er heilbrigðis og heilsuvernd.  

Þriðja meginsviðið er flugmál og flugvallastjórnun, en fjórða og síðasta meginsviðið er 

upplýsingarmál og fjölmiðlun.83  Það kemur einnig fram að hlutverk friðargæslunnar í 

Afganistan muni breytast og friðargæslan dragi sig úr umdeildum eftirlits- og 

upplýsingateymum.   

Eins og kynnt hefur verið er ætlunin að Ísland dragi sig út úr því starfi sem hefur verið 
í formi eftirlits- og upplýsingateymum í fjallahéruðum Afganistan og færist þau störf á 
svið uppbyggingar- og endurreisnar í héraði og samstarfs við þjálfun heimamanna.84 

Þessi stefnubreyting hélt áfram með komu nýs utanríkisráðherra.  Þegar Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir tók við af Valgerði í maí 2007, hélt hún áfram að leggja áherslu á „mjúk“ verkefni í 

stað harðari.  Ísland leggur til borgaralega starfsmenn til að styrkja innviði samfélagsins með 

það að leiðarljósi að bæta stöðu kvenna og barna.  „Verkefnin eru valin og unnin í samráði 

við afgönsk yfirvöld og lúta m.a. að því að tryggja aðflutningsleiðir að landinu í gegnum Kabúl 

flugvöll, byggingu fjölda smárra vatnsaflsvirkjanna, þjálfun starfsmanna á heimilum fyrir 

munaðarlaus börn og réttaraðstoð fyrir konur.“85  Í ljósi þeirrar gagnrýni sem kom fram á  

hernaðarhlutverk friðargæslunnar var ákveðið að íslenskir friðargæsluliðar yrðu ekki 

vopnaðir eða bæru einkennisbúning.86    

 

 

 

 

                                                           
83 Alþingistíðindi 2006-2007, 133. löggjafarþing. A: Þingskjöl. Þingskjal 395, bls. 2236 – 2237.  
84 Alþt. 2006-2007. 133. lögþ. A: Þskj. 395, bls. 2237  
85 Alþingistíðindi 2007-2008, 135. löggjafarþing. A: Þingskjöl. Þingskjal 857, bls. 5130 
86 Vefútgáfa Alþingistíðinda 2009-2010, 138. löggjafarþing. A: Þingskjöl. Þingskjal 1358. 
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4.2 Stríðið í Írak 

 

Strax í desember 2001 fóru að heyrast raddir um það að Írak ætti að vera næsti áfangastaður 

í stríðinu gegn hryðjuverkum. 10 bandarískir þingmenn, þar á meðal repúblikaninn John 

McCain og demókratinn Joseph Lieberman, sendu Bush forseta bréf þar sem þeir hvöttu 

hann til þess að ráðast næst inn í Írak. Ástæðurnar sem þeir gáfu upp voru þær að eftir 

Flóastríðið hefði Saddam Hussein náð að koma sér upp umtalsverðu magni af 

gereyðingarvopnum. „Eins lengi og Saddam Hussein er við völd í Bagdad, þá mun hann reyna 

að komast yfir gereyðingarvopn og leiðir til að nota þau. Við erum í engum vafa að þessum 

vopnum er ætlað að nota gegn Bandaríkjunum og vinveittum þjóðum þeirra. Þar að leiðir 

trúum við, að við þurfum að stöðva Saddam, fyrr frekar en seinna.“87 

Innrás Bandaríkjanna inn í Írak var ekki aðeins réttlætt með eign þeirra á 

gereyðingarvopnum. Walter R. Mead segir að það megi skipta rökunum fyrir innrásinni í 

þrennt og þær tengist svo allar innbyrðis. Fyrstu rökin voru eign Íraka á gerðeyðingarvopnum 

sem þeir gætu mögulega komið til Al-Kaída, sem myndi ógna Bandaríkjunum. Önnur rökin 

voru þau að Bandaríkin þyrftu að sýna það og sanna með valdi að þrátt fyrir hryðjuverkin í 

Bandaríkjunum myndu þá ekki lina tök sín í Mið-Austurlöndum.  Þriðju og síðustu rökin voru 

þau að innrás í Írak myndi verða einhvers konar víti til varnaðar: „Viðvörun sem sýndi að árás 

á Bandaríkin yrði hefnt með þeim hætti sem eftir yrði tekið“.88 

Á því ári sem liðið var frá því að George W. Bush setti fram kenningu sína um að heiminum 

mætti skipta í tvennt, annað hvort væru þjóðir í liði með Bandaríkjamönnum eða með 

hryðjuverkamönnum, var hún orðið ríkjandi í utanríkisstefnu Bandaríkjanna.  Bushkenningin 

(The Bush doctrine) var notuð til þess að réttlæta forræði Bandaríkjanna á alþjóðavísu.89  Í 

Bandaríkjunum var að ryðja sér til rúms „nýheimsvaldastefna“ (neo-imperialism), sem gekk 

út á að viðhalda stöðu sinni sem leiðandi afl í heiminum.  Það var talið auka líkurnar á sigri í 

stríðinu gegn hryðjuverkum.  Einnig var litið svo á að þetta myndi ... „viðhalda yfirráðum 

Bandaríkjanna um ókomna tíð, óháð alþjóðasamfélaginu eða diplómatískum kröfum annarra 

                                                           
87 The Washington Post. Letter Urging Action in Iraq. 
88 Walter R. Mead. Power, Terror, Peace and War, bls. 117. 
89Michael Hirsh. Bush and the World. Bls. 19. 
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þjóða“.  Fall Sovétríkjanna árið 1991 og fall Talíbanastjórnarinnar áratug síðar ýtti undir trú 

Bandaríkjamanna um það að þeir væru ósigrandi.90  Kofi Annan, framkvæmdastjóri 

Sameinuðu þjóðanna, varaði Bandaríkin hins vegar við því að innrás í Írak án stuðnings SÞ, 

væri alvarleg mistök og þvert á alþjóðalög.91   

Í stefnuræðu Davíðs Oddssonar forsætisráðherra í október 2002, var komið inn á þau málefni 

sem snertu Ísland og nánasta umhverfi.  Umtalsverður árangur hefði náðst í stríðinu gegn 

hryðjuverkum, en ennþá væri margt eftir ógert og það væri „tímafrekt og krefst þrautseigju 

og staðfestu“.  Næsta stóra aðgerð í stríðinu væri að koma í veg fyrir það að 

hryðjuverkamenn kæmu höndum yfir gereyðingarvopn, því þeir myndu ekki hika við að nota 

þau. Síðan bætti hann við: „En það þarf líka að koma í veg fyrir að einræðisherrar og 

harðstjórar geti framið illvirki í skjóli slíkra vopna og notað þau eða fengið þau 

hryðjuverkamönnum í hendur. Alþjóðasamfélagið má ekki sitja hjá meðan stjórnin í Írak 

stendur sannanlega fyrir framleiðslu gereyðingarvopna“.92 

Breska ríkisstjórnin gaf út skýrslu 24. september 2002, sem nefnd var „septemberskýrslan“. 

Þar kemur fram að hún telji það vera sannað að Írak, undir stjórn Saddam Hussein, búi yfir 

gereyðingarvopnum, þá helst efna- og sýklavopnum.93 Ekkert er þó minnst á tengsl Íraka við 

hryðjuverkahópa eða möguleg tengsl þeirra við hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum. 

Breska ríkisstjórnin virtist því sannfærð um það, allt frá árinu 2002, að engin tengsl væru á 

milli Íraks og hryðjuverkaárásanna.  George W. Bush var þó á öðru máli og hélt því fram 

meðal annars í ræðu í Cincinnati í október 2002 að ríkisstjórn Íraks væri að hylma yfir og 

styðja hryðjuverkasamtök: „Við vitum að Írak og hryðjuverkasamtökin Al-Kaída eiga 

sameiginlegan óvin, Bandaríki Norður-Ameríku. Við vitum að Írak og Al-Kaída hafa átt í 

nánum samskiptum í áratug. [...] Írak verður að hætta stuðningi við hryðjuverk“.94  Þessi 

skýrsla bresku ríkisstjórnarinnar varð meðal annars á meðal þeirra gagna sem ríkisstjórn 

Ísland bar fyrir sig í umræðunni um gereyðingarvopnaeign Íraka. 

                                                           
90 Sama heimild, bls. 25 
91 The Washington Post. U.N. Chief warns Bush over unilateral action. 
92 Alþingistíðindi 2002-2003, 128. löggjafarþing. B: Umr.: 19. 
93 The British Government. Iraq‘s Weapons of Mass Destruction, bls. 17. 
94 The White House. President Bush Outlines Iraqi Threat. 
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Í upphafi árs 2003 var orðið ljóst að Bandaríkjamenn ætluðu sér að grípa inn í málefni Íraks 

með tilvísun í stríðið gegn hryðjuverkum.95 Þessar fyrirhuguðu árásir voru með ákveðnum 

varnagla. Ef Bandaríkin færu í stríð í þessum heimshluta, þá yrði það í andstöðu við 

arabaheiminn.  Fouad Ajami orðaði það svo:  „Það verða engin „hug og hjörtu“ til að vinna í 

Arabaheiminum, engin opinber ríkjasamskipti munu sannfæra meirihluta íbúa í arabalöndum 

um það að þetta stríð sé bara stríð. Íhlutun Bandaríkjanna, þvert á boð Sameinuðu þjóðanna, 

mun líta út í augum araba eins og heimsveldið Bandaríkin sé að seilast til áhrifa í þeirra 

heimshluta [...]“.96 

Ögmundur Jónasson, þingmaður Vinstri grænna, lagði fram fyrirspurn til utanríkisráðherra 

27. janúar sama ár, þar sem hann spurði „hvort samband hafi verið haft við ríkisstjórn Íslands 

af hálfu Bandaríkjastjórnar eða annarra ríkisstjórna, eða hvort ríkisstjórn Íslands hafi að eigin 

frumkvæði haft samband við Bandaríkjastjórn til að koma sjónarmiðum íslenskra stjórnvalda 

á framfæri.“97  Halldór svaraði Ögmundi á þá leið að bandarísk stjórnvöld hefðu ekki gert það 

fram til þessa.  Íslensk stjórnvöld hefðu heldur ekki átt frumkvæði að slíku.  Án þess að segja 

það beint út þá útilokaði Halldór það ekki að til hernaðarátaka kæmi. Hann taldi að án 

utanaðkomandi þrýstings myndi ástandið ekki lagast í Írak.98  Það kom einnig fram í svari 

hans að kæmi í ljós að Írakar byggju yfir kjarnorkuvopnum væri það alþjóðasamfélagsins að 

grípa inn í og afvopna þá, ef þeir gerðu það ekki sjálfir.99 Það væri í samræmi við samninginn 

sem Ísland fullgilti ári fyrr um vörslu kjarnkleyfra efna og hvað fælist í broti á þeim samningi. 

Í framhaldinu áréttaði Halldór að Írakar hefðu ekki verið samvinnufúsir. Þeir hefðu unnið 

markvisst gegn því að vopnaleitarmenn á vegum Sameinuðu þjóðanna gætu sinnt starfi sínu. 

Samkvæmt ályktun Sameinuðu þjóðanna, nr. 1441 frá árinu 2002, kæmi það fram að það 

gæti haft alvarlegar afleiðingar ef Írakar héldu áfram að brjóta gegn skuldbindingum 

sínum.100 Halldór sagðist telja að alþjóðasamfélagið ætti að gefa vopnaleitarmönnunum 

lengri tíma til þess að komast að fullnægjandi niðurstöðu um það hvort Írakar ættu 

                                                           
95 „Það er aðeins eitt stríð í gangi gegn hryðjuverkum og einn vígvöllurinn er Írak.“ Vísir.is, Stríðið gegn 
hryðjuverkum. 
96 Fouad Ajami. Iraq and the Arabs‘ Future, bls. 2. 
97 Alþingistíðindi 2002-2003, 128. löggjafarþing. B: Umr.: 2588.  
98 Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. B: Umr.: 2588. 
99 „En ég held að allir geti verið sammála um það að ef þessi maður býr yfir gjöreyðingarvopnum [...], þá 
stendur alþjóðasamfélagið frammi fyrir mjög erfiðri stöðu. Það hlýtur að vera krafa okkar Íslendinga eins og 
annarra að þeir afvopnist.“ Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. B: Umr.: 2589. 
100 Sjá ályktun Sameinuðu þjóðanna nr. 1441 frá 8. nóvember 2002. United Nations, Resolution 1441 (2002). 
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kjarnorkuvopn. Sökum þess að Saddam Hussein væri einræðisherra, þá væru þó litlar líkur á 

friðsamlegri lausn. Sameinuðu þjóðirnar yrðu því að „halda á málum með þeim hætti að 

enginn efist um vald þeirra og getu til að fylgja eftir ákvörðunum sínum“. Þótt Halldór segði 

það ekki beinum orðum mátti lesa það í orð hans að Sameinuðu þjóðirnar yrðu að vera 

tilbúnar að hóta vopnavaldi og standa við hótunina ef á reyndi. Halldór bætti því þó við að 

Ísland styddi alþjóðasamfélagið í leit að friðsamlegri lausn á vandanum í Írak.101 Steingrímur 

J. Sigfússon, þingmaður Vinstri grænna, gagnrýndi þetta orðalag utanríkisráðherra og krafðist 

betri skýringa á því í hverju brot Íraka fælust. Taldi hann málflutning utanríkisráðherra vera 

kominn beint frá stjórnvöldum í Washington.102 

Rannveig Guðmundsdóttir, þingkona Samfylkingarinnar, gekk svo langt að saka 

Bandaríkjamenn um það að bera fyrir sig hryðjuverkaárásirnar 11. september til þess að 

réttlæta afskipti Írak.103 Ögmundur Jónasson varaði við því að veita Bandaríkjamönnum 

stuðning til þess að fara með vopnavaldi inn í Írak og tók skýra afstöðu gegn vopnaðri árás á 

landið.104 Björn Bjarnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, tengdi óbeint saman Írak og 

hryðjuverkastarfsemi í ræðu sinni. 105 Kristján Pálsson, þingmaður og samflokksmaður Björns, 

lýsti yfir ánægju með það hvernig ríkisstjórnin hefði stutt Bandaríkjamenn í áætlunum þeirra 

um að koma Saddam frá völdum í Írak. 

Þrátt fyrir háleitar hugmyndir íslenskra þingmanna um friðsamlega lausn, þá fór það svo að 

Bandaríkjamenn réðust inn í Írak, áður en öryggisráð Sameinuðu þjóðanna náði að koma sér 

saman um það til hvaða aðgerða skyldi gripið. En af hverju gátu Bandaríkin hafið innrás í 

annað land án þess að fyrir því lægi samþykki Sameinuðu þjóðanna? Bandaríski 

stjórnmálafræðingurinn G. John Ikenberry hélt því framað Bandaríkin væru of öflug til þess 

að aðrar þjóðir gætu sett þeim fótinn fyrir dyrnar:    

Bandaríkin hafa fordæmalaust hernaðarlegt vald, en efnahagur þeirra er vandlega 
samtvinnaður við Evrópu og Asíu. [...] Með því að taka þátt í alþjóðasamningum og 

                                                           
101 „Ísland styður friðsamlega lausn og stríð er neyðarúrræði.“ Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. B: Umr.: 3733. 
102„ Þetta orðalag er eins og eftir pöntun frá Washington, því það er um þetta sem málið snýst. Bandaríkjamenn 
eru að reyna að pína bæði vopnaeftirlitið og aðrar þjóðir til þess að styðja það álit þeirra að komin sé heimild til 
að ráðast á Írak vegna þess að hægt sé að túlka stöðuna þannig að það liggi þegar fyrir brot á ályktun 1441 og 
þá aftur að hún heimili þar með hernaðaraðgerðir.“ Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. B: Umr.: 3755. 
103 Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. B: Umr.: 3766. 
104 Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. B: Umr.: 3799. 
105 Hann segir þó aldrei beint út að Saddam Hussein sé beint tengdur hryðjuverkum, eða árásunum á Bandaríkin 
2001, en hann telur ógnarstjórn Saddam vera ígildi hryðjuverka (þ.e. hina nýju ógn). Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. 
B: Umr.: 3792. 
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samkomulögum [...] tapa Bandaríkin hugsanlega eitthvað af frelsi þeirra til að grípa til 
aðgerða, en hagnast mun meira á því að snúa öðrum þjóðum í fyrirsjáanlega og 
samvinnufúsa stuðningsmenn. Önnur ríki eru líklegri til að samþykkja, í stað þess að 
berjast gegn, ægisvald Bandaríkjanna þegar það er unnið innan lagaramma 
alþjóðasamninga. Þessi tegund af „linu valdi“ („Soft power“), þ.e. hæfileikinn að hafa 
áhrif á ákvarðanatöku annarra þjóða með pólitískum leiðum, er lykilþátturinn í 
velgengni Bandaríkjanna.106   

Það fór þó lítið fyrir vonum stjórnarliða um það að leysa mætti Íraksdeiluna með 

friðsamlegum hætti. Eins og búast mátti við, þá voru dagblöð landsins undirlögð frásögnum 

af innrásinni dagana á eftir. Í Morgunblaðinu birtust viðtöl við formenn allra þingflokka. 

Davíð Oddsson kvaðst vona að stríðið tæki stuttan tíma og að skaðinn yrði sem minnstur. 

Einnig kom hann inn á það mál sem átti eftir að vekja hörð viðbrögð á Alþingi, þ.e. ákvörðun 

ríkisstjórnarinnar um það að vera á lista yfir hinar „staðföstu þjóðir“.107 Halldór Ásgrímsson 

notaði svipað orðalag og Davíð. Taldi hann að Saddam Hussein hefði kallað þetta yfir sjálfan 

sig og írösku þjóðina með því að hunsa Sameinuðu þjóðirnar. Að hans mati byggju Írakar yfir 

gereyðingarvopnum. Það væri aðeins tímaspursmál um það hvenær þau myndu finnast.108 

Viðbrögð formanna stjórnarandstöðuflokkanna urðu á gjörólíkan veg. Þeir Steingrímur J. 

Sigfússon, Össur Skarphéðinsson og Guðjón A. Kristinsson lýstu allir yfir andstöðu við stríðið. 

Í þeirra huga var um að ræða „ólögmætt árásastríð“, „brot á ákvæðum Genfarsáttmálans“ og 

að fullreyna hefði átt vopnaeftirlitið. 109  

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 John G. Ikenberry. The Paradox of American Power. Bls. 176. 
107 „Þá hefðu þeir (Halldór Ásgrímsson og Davíð) ákveðið að vera í hópi hinna staðföstu þjóða og fylgja eftir 
þeim orðum sem höfð hefðu verið uppi; um að það gæti þurft að fylgja kröfum eftir með afli. Segir hann að 
Íslendingar verði að vera menn orða sinna.“ Morgunblaðið 21. mars 2003, bls. 10. 
108 Sama heimild. 
109 Sjá svör Steingríms J., Össurs Skarphéðinssonar og Guðjóns A. Kristjánssonar. Morgunblaðið 21. mars 2003, 
bls. 10. 
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4.2.1 Staðfasta þjóðin Ísland 

 

Ákvörðun Davíðs Oddssonar og Halldórs Ásgrímssonar um að setja Ísland á lista hinna 

„staðföstu þjóða“ árið 2003, átti eftir að verða eitt af helstu þrætueplum íslenskra 

stjórnmála á síðari árum. Í umræðunni ári fyrr um stuðning Íslands við innrásina í Afganistan 

hafði Halldór fullyrt að hér væri um meiri háttar utanríkispólitíska ákvörðun að ræða. 

Samkvæmt þingsköpum bæri að hafa um það samráð við utanríkismálanefnd og 

ríkisstjórn.110 Slíkt samráð var þó ekki haft við utanríkismálanefnd þegar ákvörðunin um 

stuðning við Íraksstríðið var ákveðin. Aðeins tveir menn báru ábyrgð á henni, þ.e. Davíð og 

Halldór. Davíð taldi það hafa verið rétta ákvörðun að setja Ísland á lista yfir staðfastar þjóðir. 

Steingrímur J. Sigfússon var aftur á móti þeirrar skoðunar að ákvörðunin sýndi örvæntingu. 

Hann taldi að þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar sýndu að íslensk stjórnvöld væru svo hrædd 

við það að herinn færi héðan af landi brott að þau teldu að ekkert annað en „skilyrðislaus og 

fullkomin hlýðni og undirgefni“ kæmi til greina.  Ef ríkisstjórnin sýndi ekki fullkomna 

auðsveipni í stuðningi sínum, myndu Bandaríkjamenn mögulega nota það sem viðbótarrök til 

þess að fara með herþotur sínar og síðar mannafla frá Keflavík.111 Össur mótmælti því að 

ekkert samráð hefði verið haft við utanríkismálanefnd Alþingis og sagði að ákvörðunin fæli í 

sér ákveðna stefnubreytingu hjá íslenskum stjórnvöldum. Aðeins mánuði fyrr hefði verið 

rætt um það í sölum Alþingis að friðsamleg lausn væri rétta leiðin. Núna væri Ísland komið á 

lista yfir þjóðir sem styðja stríðsaðgerðir Bandaríkjamanna.112 

Ágreiningurinn um stuðnings Íslands náði lengra en á milli stjórnar og stjórnarandstöðu. 

Vakin var athygli á þessu í Fréttablaðinu 21. mars, en þar var haft eftir Halldóri Ásgrímssyni 

að Bandaríkjamenn oftúlkuðu þennan stuðning og ekki mætti lesa of mikið í hann. Einnig 

blés hann á þær gagnrýnisraddir sem vildu að Íslendingar lýstu yfir hlutleysi í málefnum Íraks 

og taldi það ekki samræmast utanríkispólitískum hefðum Íslands. James Irvin Gadsden, 

þáverandi sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi, tók í sama streng og Halldór. Hér væri um að 

                                                           
110 Alþingistíðindi 2001-2002, 127. löggjafarþing. B: Umr.: 74. 
111 Morgunblaðið 21. mars 2003, bls. 10. 
112 Sama heimild. 
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ræða lista yfir ríki sem lýst hefðu yfir pólitískum stuðningi við mikilvægi þess að koma 

Saddam Hussein frá völdum.113   

Í þessum umræðum birtist sú djúpa gjá sem myndast hafði á milli forsætisráðherra og 

utanríkisráðherra annars vegar og fulltrúa stjórnarandstöðunnar hins vegar. Hinir fyrrnefndu 

gerðu sem minnst úr stuðningi við stríðið og listanum yfir hinar staðföstu þjóðir. Hinir 

síðarnefndu líktu þessari stefnu við glapræði og mótmæltu því hversu lítið samráð hefði verið 

haft við Alþingi. Ákvörðunin var tekin þvert á vilja Íslendinga, en samkvæmt skoðanakönnum 

Fréttablaðsins sem birt var nokkrum dögum eftir að stríðið hófst, voru 76% aðspurðra andvíg 

því. Kjósendur Sjálfstæðisflokksins voru þó nokkuð sér á báti, en tæplega 50% kjósenda 

flokksins voru hlynnt stríðinu. Hins vegar var aðeins rúmlega fjórðungur kjósenda 

Framsóknarflokksins hlynntur stríðinu,114 sem þýddi að Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra 

fór þvert á vilja kjósenda sinna þegar hann lýsti yfir stuðningi við innrásinni.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Fréttablaðið 21. mars 2003, forsíða. 
114 Fréttablaðið 24. mars 2003, forsíða. 
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5. Varnarlaust Ísland 

  

Íslendingar fóru ekki varhluta af stríðinu gegn hryðjuverkum hér á landi. Helsta vörn landsins 

gegn hryðjuverkaárásum að mati ríkisstjórnarinnar var varnarliðið á Keflavíkurflugvelli. Eftir 

breytingar á varnarsamningnum í apríl 1996, skuldbundu Bandaríkjamenn að tryggja varnir 

landsins, meðal annars með því að „hafa a.m.k. fjórar orrustuflugvélar á Íslandi“.115 Íslensk 

stjórnvöld töldu þessar fjórar orrustuþotur vera ásættanlegt lágmark. Halldór Ásgrímsson 

utanríkisráðherra sagði meðal annars árið 2002 að þetta fyrirkomulag á milli Íslands og 

Bandaríkjanna hefði engið ágætlega og ekki væri þörf á breytingum. Ekki kæmi til greina að 

hálfu ríkisstjórnarinnar að segja samningnum upp, heldur aðlaga hann að breyttum 

aðstæðum í heiminum.116 Þetta álit utanríkisráðherra var svo staðfest frekar í skýrslu hans 

frá því í mars 2002. Í henni var minnst á þá ógn sem stafaði af hryðjuverkastarfsemi. „Hér á 

landi verður að vera til staðar viðbúnaður til að takast á við ógnir hvort sem er af hafi eða úr 

lofti.“117 Ári síðar lagði utanríkisráðherra áherslu á hernaðarmátt varnarliðsins og talaði um 

að hann þyrfti að vera „trúverðugur bæði hvað varðar fælingarmátt og varnarmátt.“118 Hann 

notar sama orðalag ári síðar, eða árið 2004, í sams konar skýrslu um utanríkismál. Þar talar 

hann um að „trúverðugur varnarviðbúnaður á Íslandi sé forsenda áframhaldandi 

varnarsamstarfs.“119 

Í fréttaskýringu Ásgeirs Sverrissonar, sem birtist í Morgunblaðinu í apríl 2002, var fjallað 

ítarlega um ágreininginn á milli Íslands og Bandaríkjanna í viðræðunum um 

varnarsamninginn. Í viðtölum við háttsetta embættismenn í Bandaríkjunum kom fram að 

stjórnvöld í Washington skildu ekki það hættumat sem Íslendingar bæru fyrir sig. 120 Á meðan 

Bandaríkjamenn sæju ekki ástæðu til þess að halda hér úti herliði, vildu íslensk stjórnvöld 

halda í lágmarks viðbúnað. Þau teldu að eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september væri brýn 

nauðsyn á því að halda hér úti hersveit til þess að koma í veg fyrir mögulegar árásir. Einn 

                                                           
115 Utanríkisráðuneytið, Bókun við varnarsamninginn frá 1996.  
116 Enn fremur minnist hann á það að eftir hryðjuverkaárásirnar hafi samstaðan aukist og kallar 
varnarsamninginn eina af grundvallarstoðum íslenskrar utanríkisstefnu. Alþingistíðindi 2001-2002, 127. 
löggjafarþing. B: Umr.: 3841.  
117 Alþingistíðindi 2001-2002, 127. löggjafarþing. A: Þingskjöl. Þingskjal 1044, bls. 3498. 
118 Alþingistíðindi 2002-2003, 128. löggjafarþing. B: Umr.: 3736. 
119 Alþt. 2003-2004, 130. lögþ. B: Umr.: 5222. 
120 „Innan herafla Bandaríkjanna og í ráðuneyti varnarmála eru auðfundnir þeir menn, sem engan botn fá í 
hættumat íslenskra ráðamanna“ Ásgeir Sverrisson. Varnarsamstarf á krossgötum, bls. 38 -39.  
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viðmælandi Ásgeirs hafði orð á því að dvöl Bandaríkjamanna hér gæti mögulega aukið 

hættuna á árásum á landið. 121 Á þessum tíma virtist ennþá vera langt í land varðandi það að 

ráðamenn í Bandaríkjunum og á Íslandi kæmu sér saman um það hver væri ásættanlegur 

„lágmarks viðbúnaður“. Eins og Valur Ingimundarson hefur rakið höfðu Bandaríkjamen allt 

frá árinu 1961 viljað flytja á brott orrustuþotur frá Íslandi, en ætið mætt andstöðu íslenskra 

stjórnvalda.  Fyrst var það ógnin við Sovétríkin sem hindraði brotthvarf þotanna og síðar meir 

var það óttinn við hryðjuverk.122   

Eftir hryðjuverkaárásirnar í Madríd í mars 2004 og í London í júlí 2005, töldu ráðamenn á 

Íslandi að enginn væri óhultur fyrir hryðjuverkum. Árásirnar í Madríd hefðu verið gerðar af 

mönnum sem voru innblásnir af ódæðisverkum Al-Kaída.123 Þær urðu til þess að umræðan á 

Alþingi snérist um það til hvaða aðgerða íslensk stjórnvöld ætluðu að grípa til þess að 

stemma stigu við þessari hættu. Guðmundur Árni Stefánsson, þingmaður Samfylkingarinnar, 

spurði um það í umræðum á Alþingi, tæpum tveimur vikum eftir atburðina í Madríd, hvaða 

áhrif slíkir atburðir hefðu á varnir landsins og taldi óhjákvæmilegt að horfa til þeirra og 

annara slíkra þegar varnir Íslands væru skoðaðar og skilgreindar nánar.124 Augljóst var að 

óttinn við hryðjuverk myndi hafa áhrif á það viðkvæma ferli sem framundan var. Í apríl 2004 

hélt Halldór sína síðustu munnlegu skýrslu áður en nýr utanríkisráðherra tók við embættinu. 

Þegar talið barst að varnarsamningnum var hann fastur í afstöðu sinni. Bandaríski herinn 

þyrfti að viðhalda hér lágmarks viðbúnaði því „ógnin sem öllum vestrænum lýðræðisríkjum 

stafar af alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi hefur hert þessa afstöðu. Málamyndavarnir veita 

falskt öryggi og geta því verið verri engar.“125 

Eftir að Davíð Oddsson eftirlét Halldóri Ásgrímssyni forsætisráðherraembættið og settist 

sjálfur í stól utanríkisráðherra í september 2004, varð engin breyting á afstöðu íslenskra 

stjórnvalda í stríðinu gegn hryðjuverkum.  Davíð var reiðubúinn til þess að fallast á fækkun 
                                                           
121 Sama heimild. 
122 Valur skrifar um hlutverk þotanna 1961, en þá voru þær að fylgjast með sovéskum kjarnorkukafbátum. 
„Orðræðan gekk út á að „uppfæra“ rökin fyrir hervörnum með því að tengja þær við hryðjuverkaógn“ Valur 
Ingimundarson. Frá óvissu til upplausnar. Bls. 14. Sjá einnig grein eftir Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, en í henni 
segir hún að færa megi … „rök fyrir því að hryðjuverkaógnin hafi komið í stað þeirrar ógnar sem áður stafaði frá 
Sovétríkjunum og þannig sé ekki hægt að halda því fram að það séu friðartímar“. Ingibjörg S. Gísladóttir. 
Varnalið - gegn hvaða vá?, bls. 36. 
123„The bombings were carried out by a group of young men [...] who were [...] inspired by a tract on an al-
Qaida-affiliated websites that called for attacks on Spain.“ The Guardian, The worst Islamist attack in European 
history. 
124 Alþingistíðindi 2003-2004, 130. Löggjafarþing: B: Umr.: 4765.  
125 Alþingistíðindi 2003-2004, 130. Löggjafarþing: B: Umr.: 5222. 
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Bandaríkjahers á Íslandi í nafni „eðlilegrar aðlögunar“, en ekki kæmi til greina að allt herliðið 

hyrfi.126 Þuríður Backman, þingkona Vinstri grænna, taldi hins vegar að ríkisstjórnin vildi 

þóknast stjórnvöldum í Washington í utanríkismálum til þess að fá sem hagstæðastan 

samning vegna hersins. Ísland hefði verið sett á lista yfir hinar staðföstu þjóðir til þess að líta 

betur út í augum Bandaríkjamanna. Þessi ákvörðun gæti þó verið sem tvíeggja sverð. Danir 

hefðu til dæmis fengið ábendingu um það að þeir gætu verið skotmark hryðjuverka vegna 

stuðnings þeirra við stefnu Bandaríkjanna.127 Þrátt fyrir að ríkisstjórn Íslands, með 

utanríkisráðherra í fararbroddi, hafi reynt að semja um áframhaldandi dvöl hersins hér á 

landi, til þess að tryggja „lágmarksvarnir“, þá gekk það ekki. Í mars 2006 var ríkisstjórninni 

tilkynnt að herinn myndi minnka umsvif sín umtalsvert og fjarlægja af landi brott 

herþoturnar sem eftir voru, auk þyrlubjörgunarsveitarinnar. Geir H. Haarde, þáverandi 

utanríkisráðherra, sagði í umræðum um brotthvarf hersins að framundan væru viðræður um 

það hvernig varnarsamstarf landana tveggja yrði háttað í framtíðinni. „Af okkar hálfu hefur 

verið lagt til að rætt verði einnig og sérstaklega um hvernig koma megi á enn nánara 

stamstarfi en þegar fer fram milli landanna varðandi varnir gegn hryðjuverkum og skipulagðri 

alþjóðlegri glæpastarfsemi.“128 

Bandaríkjamenn bundu síðan enda á þessar viðræður með þeirri einhliða ákvörðun sinni að 

kveðja á brott allt herlið sitt frá Íslandi árið 2006.  Niðurstöður viðræðanna voru tilkynntar á 

Alþingi í munnlegri skýrslu forsætisráðherra um varnarmál í október 2006. Þar tók Geir 

Haarde það fram að Bandarísk stjórnvöld skuldbyndu sig ennþá til þess að framfylgja 

varnarsamningnum frá árinu 1951, en þó með breytingum. Þær breytingar fælu það í sér að 

ekki væri kveðið á um það að varnarliðið þyrfti að hafa hér fasta viðveru. Áhersla yrði lög á 

hreyfanlegar hersveitir, sem gætu gripið inn í ef á þyrfti að halda. Bandaríski herinn myndi 

einnig æfa hér á landi árlega, með sérstaka áherslu á loftvarnir.129 Þá var og gerður 

samningur við NATO sem tryggði að aðildarríki sambandsins myndu koma hingað með 

reglubundnum hætti til heræfinga. Í júní 2008 tók Varnarmálastofnun til starfa. Hún átti að 

sjá um samskipti Íslands og NATO og með henni „erum við Íslendingar í senn að axla ábyrgð á 

eigin vörnum og um leið að leggja til sameiginlegs öryggis grannríkja okkar á Norður-

                                                           
126 Alþingistíðindi 2004-2005, 131. Löggjafarþing: B: Umr.: 1272.  
127 Alþt. 2004-2005, 131. lögþ. B: Umr.: 1374. 
128 Alþingistíðindi 2005-2006, 132. löggjafarþing. B: Umr.: 6198. 
129 Utanríkisráðuneytið. Samkomulag um varnarmál. 
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Atlantshafi og bandalagsríkja í NATO“.130 Ófyrirsjáanlegar aðstæður í heiminum, 

efnahagshrunið haustið 2008, urðu síðan til þess að íslenska ríkið þurfti að fara í rækilega 

endurskoðun á útgjöldum sínum.  Verkefnum Varnarmálastofnunar var deilt niður á aðrar 

stofnanir og sagt að það myndi ekki skaða öryggi landsins. Varnarmálastofnun var svo 

formlega lögð niður 1. janúar 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Utanríkisráðuneytið. Stofnun Varnarmálastofnunar.  
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6. Aðrar aðferðir í baráttunni gegn hryðjuverkum 

 

Varnir lands eru ekki aðeins tryggðar með fastri veru hers, eða því að vera í 

hernaðarbandalagi með öðrum löndum. Eitt af vopnunum í stríðinu gegn hryðjuverkum er 

sagt vera það sem kallað er „forvirkar rannsóknarheimildir“, en í grunninn veitir þetta 

lögreglunni heimildir til þess að rannsaka einstaklinga eða hópa án þess að hafa fyrir því 

rökstuddan grun. Í viðtali við Björn Bjarnason, sem birtist í Morgunblaðinu árið 2008, talar 

hann um nauðsyn þess að veita ríkislögreglustjóra þessa heimild. „Þrátt fyrir lágt hættustig 

sé ljóst að hryðjuverk geti átt sér stað á Íslandi og sömuleiðis undirbúningur og skipulag 

hryðjuverka í öðrum löndum.“131 Þessi lög myndu hjálpa íslensku lögreglunni til muna að 

berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi, líkt og innlendum bifhjólagengjum, en innan sama 

lagaramma myndi þetta nýtast gegn hugsanlegri hryðjuverkavá.  

Einn helsti stuðningsmaður forvirkra rannsóknarheimilda, Björn Bjarnason, fékk hingað til 

lands árið 2006 tvo starfsmenn Evrópusambandsins, þá Niels Bracke og Gerd van den Borg, 

til þess að gera úttekt á baráttu stjórnvalda gegn alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi. Í skýrslu 

þeirra frá mars sama árs fjalla þeir um úrræði lögreglunnar á Íslandi til þess að vinna gegn 

hryðjuverkum. Þar segir meðal annars: „Enn fremur eru engar reglur nú til um beitingu 

sérstakra rannsóknarúrræða, einkum forvirkra, sem öryggisþjónustur beita venjulega áður en 

til opinberrar rannsóknar lögreglu eða réttar kemur, og eru því forvirkar aðgerðir óheimilar 

að lögum.“132 Það var því niðurstaða tveggja, óháðra, aðila að skortur væri á heimildum 

lögreglu til þess að rannsaka mál án þess að hafa fyrir þeim rökstuddan grun.  

Í stjórnarfrumvarpi sem Björn Bjarnason lagði fyrir Alþingi í febrúar 2006, Lögreglulög og 

framkvæmdavald ríkisins í héraði (skipulag löggæslu, greiningardeildir), mælir hann fyrir um 

stofnun sérstakrar greiningardeildar sem … „hafi sambærilegar lögheimildir og starfsbræður 

þeirra erlendis til að sinna störfum sínum.“133 Össur Skarphéðinsson, þingmaður 

Samfylkingarinnar, spurði hvort að með þessari lagabreytingu væri kominn vísir að íslenskri 

leyniþjónustu.134 Björn Bjarnason svaraði því til að Íslendingar væru aðeins að feta í fótspor 

                                                           
131 Þorbjörn Þórðarson og Önundur Páll Ragnarsson. Vilja forvirkar rannsóknarheimildir, bls. 10.  
132 Innanríkisráðuneytið. Matsskýrsla um hryðjuverkavarnir á Íslandi 20.-24. marz 2006. Bls. 11. 
133 Alþingistíðindi 2005-2006, 132. löggjafarþing. A: Þingskjöl. Þingskjal 759, bls. 2837.  
134 Alþt. 2005-2006, 132. lögþ. B: Umr.: 4586. 
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nágranna sinna í Evrópu. „Á þetta er lögð rík áhersla af öllum þjóðum og öllum ríkjum 

núna.“135 Rétt er að taka það fram að orðið greiningardeild felur það ekki í sér að deildin hafi 

forvirkar rannsóknarheimildir.  Reyndar liggur tillaga fyrir þinginu árið 2012 um að veita 

lögreglunni þessa heimild til rannsókna. 

Þar sem Ísland hefur ekki aðgang að samstarfi Evrópusambandsríkjanna í baráttunni gegn 

hryðjuverkum, þá var það að mati Björns Bjarnarsonar nauðsynlegt fyrir Íslendinga að stofna 

sérstaka öryggis- og greiningardeild. Hann taldi að stofnun hennar ætti að liðka fyrir auknu 

samstarfi við ESB og tryggja öryggi Íslands fyrir því hættuástandi sem gæti skapast hér vegna 

hryðjuverka.136 Björn Bjarnason hélt fyrirlestur í Háskólanum á Bifröst í september 2008 um 

forvirkar rannsóknarheimildir og hvernig þær gætu nýst gegn hryðjuverkum. Hann taldi að 

hlutverk þeirra væri að koma í veg fyrir brot og myndu beinast gegn athöfnum sem ógnað 

gætu almenningi, öryggi ríkisins og sjálfstæði þess.137 Einnig væru þær sniðnar til þess að 

uppræta hryðjuverkastarfsemi, en hægt væri að nýta þessar heimildir jafnt til þess að 

uppræta glæpasamtök og hryðjuverkasamtök. „Í báðum tilvikum er unnið að því með leynd 

og í skipulögðum hópum innan eins lands eða margra samtímis að leggja á ráðin um 

afbrot“.138  

Svipuð lög eru til staðar á öðrum Norðurlöndum. Samkvæmt flutningsmönnum 

þingsályktunartillögunnar sem lögð var fyrir Alþingi í febrúar 2011, hefur þessi leitarheimild 

hjálpað lögreglunni bæði í Svíþjóð og Danmörku, til að mynda við að koma í veg fyrir morð á 

starfsmönnum Jyllandsposten.139 Það sé því ekkert sem mælir gegn því að íslenska lögreglan 

hafi minni eða þrengri heimildir en lögregla annars staðar á Norðurlöndunum. Í mati 

ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum, sem birtist í 

samnefndri skýrslu sem gefin var út í febrúar 2009, er hættustig á Íslandi gagnvart 

hryðjuverkum talið lágt: 

Við hættumat vegna hugsanlegra aðgerða hryðjuverkamanna á Íslandi ber að taka 
það fram að lögreglan býr ekki yfir forvirkum rannsóknarheimildum innan þessa 
málaflokks og má því ekki sama upplýsingum um einstaklinga eða lögaðila liggi ekki 
fyrir rökstuddur grunur um tiltekið afbrot. Möguleikar lögreglunnar á Íslandi til þess 

                                                           
135 Alþt. 2005-2006, 132. lögþ. B: Umr.: 4586. 
136 Björn Bjarnason. Okkar ábyrgð - öryggi og varnir Íslendinga. 
137 Innanríkisráðuneyti.is. Forvirkar rannsóknarheimildir. Bls. 2.  
138 Innanríkisráðuneyti.is. Forvirkar rannsóknarheimildir. Bls. 6.  
139 Tillaga til þingsályktunar um forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu. 139. löggjafarþing. Þingskjal 829. 
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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 eða tengjast þess 
háttar starfsemi.140 

Í umsögn Persónuverndar um forvirkar leitarheimildir árið 2012, þá segir meðal annars að 

með samþykkt þessara laga yrði töluverð hætta á því að friðhelgi einkalífsins myndi skaðast 

og að ítrustu varfærni þyrfti að gæta í rannsókn mála.141 Viðbúið er að harðar umræður muni 

skapast á Alþingi þegar þessi þingsályktunartillaga verður tekin fyrir. Á vefritinu Smugan er 

vitnað í Erlu Ósk Árnadóttur, varaþingmann Sjálfstæðisflokksins, en þar sagði hún meðal 

annars að hún vildi ekki búa í lögregluríki eins og í Kína, og að það eigi ekki að vera í höndum 

lögreglu að ákveða hvort menn væru líklegir til þess að fremja lögbrot.142 Einhugur virðist því 

ekki innan Sjálfstæðisflokksins um það hvort þessar rannsóknarheimildir eigi rétt á sér. 

Það eru ekki aðeins Norðurlandaþjóðirnar sem nýta sér þessa heimild til þess að berjast gegn 

hryðjuverkum. Það gera Bandaríkjamenn einnig. Alríkislögreglan bandaríska beitir forvirkum 

rannsóknarheimildum til þess að uppræta allar tilraunir til hryðjuverkastarfsemi,143 en margt 

er hægt að segja um þær aðferðir sem Bandaríkjamenn nota til þess að handsama óvininn. 

Þó má færa rök fyrir því að gagnlegt gæti verið fyrir íslensku lögregluna að hafa svipaðar 

rannsóknarheimildir og starfsbræður hennar beggja megin Atlantsála í baráttunni gegn 

glæpum og hryðjuverkum. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Innanríkisráðuneytið. Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum. Bls. 8-
9. 
141Persónuvernd. Umsögn um þingsályktunartillögu um forvirkar rannsóknarheimildir. 
142 Smugan.is. Andstaða við forvirkar rannsóknarheimildir innan Sjálfstæðisflokksins.  
143 „Our strategy is to proactively investigate any threat before it germinates into a possible terrorist attack.“ 
Federal Bereau of Investigation. What We Investigate. 
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7. Hnígandi orðræða: „Stríðið gegn hryðjuverkum“ 

 

Í febrúar 2006 var birt skýrsla nefndar sem endurskoðar varnaráætlanir Bandaríkjanna á 

fjögurra ára fresti (Quadrennial Defence Review). Donald Rumsfeld, varnarmálaráðherra 

Bandaríkjanna, bjó bandarísku þjóðina undir átök sem gætu tekið áratugi.  Ræða Rumsfelds 

hófst á þessum orðum: „Bandaríkin eru þjóð sem er í stríði sem mun dragast á langinn“. Þar 

sagði hann að Bandaríkin yrðu að einbeita sér að þremur meginþáttum í stríðinu:  að koma í 

veg fyrir það að hryðjuverkasamtök kæmust yfir gereyðingarvopn, að verja Bandaríkin og að 

hjálpa bandamönnum að berjast gegn hryðjuverkum. Hann sagði að langan tíma gæti tekið 

að uppfylla öll þessi atriði. Rumsfeld hafði ekki trú á því að stríðinu myndi ljúka í einum 

lokabardaga, heldur myndi það hægt og rólega fjara út, „líkt og lýðræðið sigraði 

kommúnismann í Kalda stríðinu“.144  En hver var ástæða þess að Bandaríkjamenn voru 

reiðubúnir að líkja þessu stríði við annað langdregið stríð, kalda stríðið?  Jusuf Wanandi, 

stjórnmálamaður og fræðimaður telur að skýringin sé sú að George Bush og aðstoðarmenn 

hans hafi óttast að vinsældir forsetans myndu minnka heima fyrir þegar „nýjabrumið“ hyrfi 

af stríðinu. Því vildu þeir draga upp þá mynd að stríðið myndi taka langan tíma og kosta blóð, 

svita og tár.145 

Þegar stríðinu gegn hryðjuverkum er líkt við kalda stríðið, þá er það full mikil einföldun að 

kasta fram klisjum eins og „Árás á hinn frjálsa heim“ og „hið langa stríð“.  Philip H. Gordon, 

núverandi aðstoðarutanríkisráðherra Bandaríkjanna, skrifaði grein í ritið Foreign Affairs í 

desember 2007.  Á þeim tíma var botninn nánast dottinn úr orðræðunni um „stríð gegn 

hryðjuverkum“.  Í greininni segir hann m.a.:  

Þegar hugsað er um stríðið gegn hryðjuverkum, þá er hægt að draga mikilvægar 
ályktanir frá kalda stríðinu, því nafngiftin, líkt og stríðið gegn hryðjuverkum, er í raun 
ekki stríð í alvörunni. [...] Líkt og kalda stríðið endaði þegar annar aðilinn gafst upp á 
gjaldþrota hugmyndasmíð, þá mun stríðið gegn íslömskum hryðjuverkamönnum 
sigrast þegar hugmyndafræðin sem þeir styðjast við tapar hugmyndafræðilegu gildi 
sínu.146 

                                                           
144 The Washington Post. Rumsfeld Offers Strategies for Current War. 
145Jusuf Wanandi. A global Coalition against International Terrorism. bls. 185. 
146Philip H. Gordon. Can the War on Terror Be Won? Bls. 55. 
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Gordon telur líklegra þegar á heildina sé litið að Bandaríkin og bandamenn þeirra muni sigra 

stríðið að lokum. Nefnir hann tvær ástæður til þess.  Sú fyrri er að frelsið sé á endanum 

meira aðlaðandi en þröngsýn túlkun á Íslamstrú og hin er sú að Bandaríkin læri af mistökum 

á meðan Al-Kaída haldi áfram að grafa undan mögulegum stuðningsmönnum með æ 

örvæntingarfyllri aðgerðum.  „En sigur í stríðinu gegn hryðjuverkum mun ekki þýða endalok 

hryðjuverka, endalok einræðis, eða endalok illsku [...]. Hryðjuverk, þegar öllu er á botninn 

hvolft, hefur verið til í langan tíma og mun aldrei hverfa fyrir fullt og allt.“147 

Það kann að vera að stríðið gegn hryðjuverkum sé hægt og rólega að fjara út og muni aldrei 

ljúka formlega.  Þannig telur Audrey Cornin að stríðið gegn hryðjuverkum muni mögulega 

vara í langan tíma enn, en stríðið gegn Al-Kaída muni enda.148 Spurningin sé aðeins sú hvort 

Bandaríkin muni í leiðinni fjarlægjast enn frekar bandamenn sína.149 Bandaríkin hafi ekki náð 

takmarki sínu. Þau hafi vissulega unnið smásigra hér og þar, en sannleikurinn sé sá að 

hernaðarbrölt þeirra í austrinu hafi gert þau óvinsæl í augum almennings og hryðjuverk sé 

engan veginn horfin. Þegar Bandaríkamenn réðust inn í Afganistan árið 2001, þá komu þeir 

Talíbanastjórninni frá völdum, en strax árið 2006 höfðu Talíbanar náð fyrri styrk og á 

mörgum stöðum geta þeir um frjálst höfuð strokið. „Talíbanar virðast einnig hafa náð 

nægum styrk í sumum af afskekktustu hlutum landsins, til að hefja aftur opinberar aftökur á 

þeim sem hafa verið dæmdir til dauða af dómstólum hlynntum Talíbönum.“ Þetta hefur 

komið ISAF, sem fer með löggæslu í landinu, í opna skjöldu og hafa þeir viðurkennt að þeir 

séu að berjast við óvin sem þeir gerðu ekki ráð fyrir. „Það að Bandaríkin hafi látið NATO taka 

yfir stjórn í landinu bendir til þess að enn sé langt í land í því efni að gera landið öruggt.“150  

 

 

 

 

 

                                                           
147 Sama heimild, bls. 85. 
148 Audrey Kurth Cronin. How Al-Gaida Ends, bls. 7. 
149 Sama heimild, bls. 48. 
150Nasreen Ghufran. Afghanistan in 2006, bls. 92. 



40 
 

7.1 Aðstæður á Íslandi 

 

Frá því að Varnarmálastofnun tók formlega til starfa 1. júní 2008 og þangað til hún var 

formlega lögð niður 1. janúar 2011, náðist aldrei sátt um hlutverk hennar, hvorki á Alþingi né 

í samfélaginu. Það má að einhverju leyti skrifa á reikning þess að hún var á einhvern hátt 

barn síns tíma. Óttinn sem ríkti í heiminum á árunum eftir hryðjuverkaárásirnar árið 2001 var 

að mestu leyti horfinn og brottför Bandaríkjahers hafði ekki ýtt undir þau viðhorf að 

Íslendingar þyrftu að huga sérstaklega að hervörnum.  „Loftrýmisgæsla“ NATO ríkja nokkrum 

sinnum á ári með orrustuþotum hafði hafist árið 2008, en hún var fyrst og fremst táknræn, 

enda fólst í henni engin stöðug hernaðaviðvera.  Í skoðanakönnun Fréttablaðsins frá því í 

október 2006 var spurt: „Óttastu hryðjuverk?“ Svarið var afgerandi. Tæp 75% aðspurðra 

sögðust ekki óttast hryðjuverk151 en það var mikill viðsnúningur frá því sem var stuttu eftir 

árásirnar 11. september. Árið 2009 komu út tvær skýrslur þar sem ítarleg úttekt var gerð á 

hættumati Íslands. Önnur skýrslan var unnin á vegum greiningardeild ríkislögreglustjóra, en 

samkvæmt henni eru aðrar og meira aðkallandi hættur sem ógna almenningsöryggi. Hættan 

á árásum hryðjuverkamanna var talin lítil og hættustigið lágt.152 Lögreglan hafði engar 

heimildir fyrir því að í undirbúningi væri hryðjuverkaárás á Íslandi. 

Lengri og ítarlegri skýrsla, Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland, var birt í mars sama ár.153 Hún var 

unnin af þverfaglegum starfshópi sem skipaður var af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur 

utanríkisráðherra. Hlutverk starfshópsins var að endurskilgreina öryggishugtakið. Þar segir 

m.a.: „Öryggis- og varnarmál fjalla ekki eingöngu um hefðbundin stríðsátök heldur einnig um 

viðbrögð við umhverfisvá, mengun, náttúruhamförum, farsóttum og varnir gegn 

hryðjuverkum.“154 Skýrslan styðst við sömu skilgreiningu og greiningardeild 

ríkislögreglustjóra notar og er á sama máli um það að hættan sé lítil á hryðjuverkum hér. Í 

henni segir að eftir hryðjuverkaárásirnar á Tvíburaturnana 2001, hafi tengsl öfgahópa og 

venjulegra múslima verið ofmetin. Hér á Íslandi hafi aðlögum múslima gengið vel fyrir sig, 

                                                           
151 Fréttablaðið 10. nóvember 2006, bls. 6.  
152 Innanríkisráðuneytið. Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum. 
153 Utanríkisráðuneytið. Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland: Hnattrænir, samfélagslegir og hernaðarlegir þættir. 
154 Utanríkisráðuneytið. Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland: Hnattrænir, samfélagslegir og hernaðarlegir þættir. Bls. 
5. 
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þótt ekki sé unnt að segja það sama í nágrannalöndunum. „Sums staðar hefur tiltölulega ör 

fjölgun nýrra borgara úr hópi múslima aukið á aðlögunarvandann. [...] Þetta ástand hefur 

gefið íslömskum öfgaöflum tækifæri til að vinna nýja áhangendur á sitt band, ekki síst úr hópi 

annarrar og þriðju kynslóðar múslima.“155 Helsta hættan sé því sú að trúarsamtök sem eigi 

rætur sínar að rekja til útlanda nái að skjóta rótum hér á landi. Ekki sé hægt að verjast öfga- 

og hryðjuverkastarfsemi með öflugri lögreglu, heldur þurfi einnig að tryggja jafnvægi í 

samfélaginu á milli Íslendinga og útlendinga. 

Annar atburður, sem markaði eiginleg endalok umræðunnar um stríðið gegn hryðjuverkum, 

varð mánudaginn 2. maí 2011, rétt tæpum 10 árum eftir hryðjuverkaárásirnar í 

Bandaríkjunum. Atburðurinn sem um ræðir er dauði Osama Bin Laden, sem var meintur 

höfuðpaur Al-Kaída og einn af skipuleggjendum árásanna. Eftir nær áratugar langa leit fannst 

hann í rammgirtu húsi í Pakistan og var skotinn til bana af bandarískum sérsveitum.156 Í 

fréttaskýringu Fréttablaðsins er því velt upp, hvort enn sé eitthvert lífsmark í Al-Kaída, eða 

hvort þessi atburður hafi verið náðarhöggið. „Bandaríkjastjórn [...] vonast til að með dauða 

bin Ladens muni sjá lífskraftur, sem hugsanlega er enn eftir í Al Kaída smám saman fjara 

út.“157  Obama forseti orðaði þessa sömu hugsun á eftirfarandi hátt: 

Í meira en tvo áratugi hefur Bin Laden verið leiðtogi og táknmynd Al-Kaída, og hefur 
ítrekað lagt á ráðin um að ráðast gegn okkur og bandamönnum okkar. Dauði Bin 
Laden markar tímamót í aðgerðum okkar til að sigra Al-Kaída. Þrátt fyrir það markar 
dauði hans ekki endalok baráttu okkar. Það er enginn vafi um að Al-Kaída mun halda 
áfram að herja á okkur. Við verðum – og við munum – vera áfram árvökul bæði heima 
fyrir sem og erlendis.158 

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra sagði í viðtali við DV sama dag og Osama var veginn: 

„Það er ekki í samræmi við íslenska siði að gleðjast yfir dauða nokkurs manns en engum dylst 

að dauði Osama bin Laden felur að minnsta kosti í sér táknræn tímamót“. Þá taldi hann að 

áhrif Al-Kaída færu minnkandi í múslimaheiminum.159 Þessar skoðanir hans eru í samræmi 

við það hvernig málum er háttað nú í heiminum. Sífellt fleiri halda því fram að Al-Kaída 

hryðjuverkasamtökin séu aðeins skugginn af sjálfu sér og engan veginn jafn öflug og 

                                                           
155 Sama heimild, bls. 76. 
156 Fréttablaðið 03. maí 2011, bls. 6.  
157 Sama heimild. 
158 The White House. Osama Bin Laden Dead. 
159 DV. Ekki í samræmi við íslenska siði að gleðjast yfir dauða. 
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mánuðina og árin fyrir og eftir árásirnar 11. september. Samtökin hafa ekki lengur það 

ógnartak á almenning sem þau höfðu. 
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7.2 Breyttir tímar, breyttar áherslur 

  

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir varð utanríkisráðherra í maí 2007 og Össur Skarphéðinsson tók 

við í byrjun árs 2009. Á þessum tíma varð umtalsverð breyting á áherslum 

utanríkisráðuneytisins. Til marks um breytta stefnu nýrrar ríkisstjórnar, þá sagði Ingibjörg í 

umræðum á Alþingi í maí 2007:  

Eitt þeirra mála sem reynst hefur þjóðinni þungbært á síðustu árum er afstaðan til 
Íraksstríðsins. Við þekkjum öll sögu þess máls. Það var fyrri ríkisstjórn Íslands sem tók 
þá umdeildu ákvörðun að styðja innrásina í Írak, meðal annars í andstöðu við minn 
flokk. Þeim stuðningi fylgir siðferðileg ábyrgð sem við sem þjóð verðum að horfast í 
augu við og axla. Ákvörðunin um innrásina í Írak var tekin á röngum forsendum og 
stuðningur stjórnvalda á Íslandi var það einnig. Að mínum dómi átti hann aldrei að 
koma til greina. Ný ríkisstjórn lýsir yfir því að hún harmar þennan stríðsrekstur.160 

Í síðustu skýrslu Geirs H. Haarde sem utanríkisráðherra, sem flutt var í apríl 2006, kemur 

hann mjög inn á þær hættur sem ógni Íslandi. Nefnir hann þar sem dæmi bæði óvinveitt 

einræðisríki sem og fámenna hryðjuverkahópa. Telur hann að NATO þurfi að miða 

varnarviðbúnað sinn við breyttar aðstæður. Ítrekað minnist hann á það að Bandaríkin séu 

leiðandi í ákvarðanatöku NATO og hvað þau séu mikilvæg fyrir varnir landsins.161 Þessi tónn 

er horfinn í skýrslu Ingibjargar Sólrúnar frá því í nóvember 2007. Ingibjörg leggur meiri 

áherslu á aukið samstarf við Norðurlöndin og þar er minna komið inn á hryðjuverk.162 Þessi 

þróun má sjá áfram í skýrslunni sem gefin var út í apríl 2008. Þar kemur fram að á 

leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna hafi verið gefin út yfirlýsing þar sem hryðjuverk voru 

fordæmd og ríki heimsins hvött til þess að „snúast til varna.“163 Það er algjör viðsnúningur frá 

því að Bandaríkin, með stuðningi alþjóðasamfélagsins, blésu til sóknar.  

Í skýrslum utanríkisráðherra um utanríkismál sem gefnar voru út á árunum 2009–2011 

kemur fram að nýjar og aðrar hættur hafi komið í staðinn fyrir óttann við hryðjuverk. Árið 

2009 er ekki minnst á stríðið gegn hryðjuverkum einu orði og áherslan lögð á það að efla 

samstarf við nágranna Íslands í öryggis- og varnarmálum. Árið 2010 er áhersla lögð á það að 

                                                           
160 Alþingistíðindi 2007, 134. löggjafarþing. B: Umr.: 38. 
161 Alþingistíðindi 2005-2006, 132. löggjafarþing. B: Umr.: 7276-7286. 
162 Alþingistíðindi 2007-2008, 135. löggjafarþing. B: Umr.: 1296-1305. 
163 Utanríkisráðuneytið. Skýrsla Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál. 
Bls. 12. 
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unnið sé að því að efla samstarf norrænu landanna á sviði öryggis- og varnarmála, m.a. á 

grundvelli tillagna Thorvald Stoltenberg og reglubundinnar samvinnu þeirra á sviði 

varnarmála.164 Í skýrslunni frá því í maí 2011 kemur fram að öryggisumhverfi Íslands hafi 

gjörbreyst eftir að kalda stríðinu lauk. Hinar nýju hættur hafi verið skilgreindar út frá 

víðtækari öryggishugtaki en þær eru … „allt frá umhverfisógnum og skipulagðri 

glæpastarfsemi til farsótta og netárása“.165  

Þessi nýja og breytta afstaða Íslands er í samræmi við breytta afstöðu Bandaríkjanna.  Í ágúst 

2009 var það gert opinbert að stríðinu gegn hryðjuverkum væri lokið.  Barack Obama, forseti 

Bandaríkjanna, lýsti því fyrir í ræðu sem hann hélt í Washington.  Hugtakinu „stríði gegn 

hryðjuverkum“ hafði verið skipt út fyrir nýtt og endurbætt hugtak „stríðinu gegn Al-Kaída“.  

John Brennan, yfirmaður heimavarnaráðuneytisins útskýrði þessa breytingu með því að vísa 

til þess að hryðjuverk væru tegund af hernaðartækni.  „Þú getur aldrei fullkomlega sigrað 

hernaðartækni líkt og hryðjuverk, ekkert frekar en þú getur sigrað hernaðartæknina sem 

stríð er“. Að hans sögn er hættan á hryðjuverkum ennþá til staðar og þörfin fyrir það að 

heyja baráttu gegn þeim sem framkvæma og styðja þau.166 

Fyrir Alþingi liggur nú þingsályktunartillaga, þar sem Alþingi felur utanríkisráðherra að skipa 

10 manna nefnd sem á að vinna að þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland. „Hlutverk nefndarinnar 

verði að fjalla um og gera tillögur um stefnu sem tryggi þjóðaröryggi Íslands á grundvelli her- 

og vopnaleysis. Við mótun stefnunnar taki nefndin mið af Áhættumatsskýrslu fyrir Ísland frá 

árinu 2009 [...]. Nefndin skilgreini meginforsendur stefnunnar og setji fram tillögur um 

markmið og leiðir til að ná þeim.“167 Nefndin á að skila niðurstöðum sínum í október 2012. 

 

 

 

 

                                                           
164 Utanríkisráðuneytið. Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál 2010. 
Bls. 52. 
165 Utanríkisráðuneytið. Skýrsla Össurar Skarphéðinssinar utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál 2011. 
Bls. 48.  
166 The Washington Times. White House: ‘War on terrorism‘ is over. 
167 Þingsályktun um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland. 139. löggjafarþing. Þingskjal 1945. 
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8. Lokaorð og niðurstöður 

 

Sjaldan hefur eitt mál vakið jafn skiptar skoðanir vakið jafn miklar deilur og verið í gangi jafn 

lengi eins og umræðan um „stríðið gegn hryðjuverkum“. Deilurnar snérust hins vegar ekki 

um það hvort stríðið ætti rétt á sér eða ekki, a.m.k. ekki í fyrstu.  Nánast samstundis eftir 

hryðjuverkaárásirnar skapaðist mikil og þverpólitísk samstaða í samfélaginu um að bregðast 

þyrfti við.  Spurningin snérist hins vegar um það til hvaða aðgerða skyldi gripið?  

Bandaríkjamenn, með Bush forseta í fararbroddi, lýstu því stamstundis yfir að árásanna yrði 

hefnt.  Blair, forsætisráðherra Bretlands, var dyggasti stuðningsmaður Bush og var honum 

innan handar í áætlunargerðum. Ríkisstjórn Íslands, sem leidd var af Halldóri Ásgrímssyni og 

Davíð Oddssyni, sýndi fljótlega að hún ætlaði sér að fylgja Bush og Blair í einu og öllu. Þeir 

voru þó ekki að synda á móti straumnum þegar þeir studdu innrásina í Afganistan, en almenn 

sátt var í „alþjóðasamfélaginu“ um nauðsyn þess að koma Talíbönum frá völdum. Þá fyrst má 

segja að orðræðan hafi komist á flug, en ítrekað minntu þeir Halldór og Davíð á nauðsyn þess 

að mæta hryðjuverkamönnunum á vígvellinum og ganga á milli bols og höfuðs á þeim. 

Eftir innrásina í Afganistan í lok árs 2001 fór að myndast gjá á milli stjórnar og 

stjórnarandstöðu. Það voru einkum þingmenn Vinstri grænna, þeir Ögmundur Jónasson og 

Steingrímur J. Sigfússon sem gagnrýndu stjórnvöld harðlega fyrir ákvarðanatöku hennar og 

blinda hlýðni í garð Bandaríkjanna.  Samfylkingin átti hins vegar enn nokkra samleið með 

stjórnarflokkunum.  Það breyttist hins vegar með Íraksdeilunni árið 2003, en þá breikkaði 

gjáin ennþá meira milli ríkisstjórnar og stjórnarandstöðunnar.  Samstaðan sem hafði myndast 

fyrir innrásina í Afganistan var að mestu leyti horfin og þótti stjórnarandstöðunni það illur 

leikur að styðja innrásina í Írak. Halldór og Davíð höfðu þá, án samráðs við 

utanríkismálanefnd Alþingis, sett Ísland á lista yfir hinar „staðföstu þjóðir“. Þeir réttlættu 

ákvarðanatöku sína með því að haldbærar sannanir væru fyrir hendi sem staðfestu að 

Saddam Hussein byggi yfir gereyðingarvopnum og tengsl væru á milli hans og Al-Kaída. Á 

meðan vildi stjórnarandstaðan ekki að innrás yrði gerð inn í landið og frekar ætti að leita 

leiða til þess að koma í veg fyrir hana. Allt þetta var hluti af „stríðinu gegn hryðjuverkum“ og 

skipulagt af Bandaríkjunum. Seinna meir kom það svo í ljós að Írakar höfðu í raun aldrei átt 
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kjarnorkuvopn, eða voru löngu búnir að losa sig við þau, og tengslin við Al-Kaída voru 

sömuleiðis engin.  

Þegar íslenska friðargæslan tók yfir stjórn alþjóðarflugvallarins í Kabúl árið 2004, var það gert 

til þess að svara þrýstingi frá NATO, en framlag Íslands á alþjóðavettvangi hafði þótt bágborið 

fram að því. Ári fyrr hafði NATO tekið yfir alþjóða friðargæsluna (ISAF) í Afganistan og mikill 

þrýstingur var á lönd bandalagsins um það að senda liðsmenn til þess að gæta friðar í landinu 

í þágu baráttunnar gegn hryðjuverkum.  Ríkisstjórn Ísland bauðst þá til þess að taka yfir 

stjórn flugvallarins eftir vel heppnaða dvöl í Pristína. Það var meðal annars gert til þess að 

hjálpa ISAF að berjast gegn hryðjuverkum og til þess að stemma stigu við útbreiðslu 

gereyðingarvopna. Eftir að dvölinni lauk í Kabúl, varð friðargæslan hluti af endurreisnar- og 

uppbyggingarsveitum sem ferðuðust á milli þorpa til þess að koma með tillögur fyrir 

alþjóðastofnanir til þess að vinna eftir. 

Eftir hryðjuverkaárásirnar fóru stjórnvöld í Washington í gríðarlega endurskoðun á herafla 

sínum og fóru að skilgreina upp á nýtt hvaða svæði væru nauðsynleg fyrir hernaðaráætlanir 

Bandaríkjanna. Fljótlega fóru að heyrast þær raddir frá Washington að Ísland væri ekki 

lengur hluti af nauðsynlegum vörnum landsins og myndi það þýða mikla fækkun í heraflanum 

hér. Stjórnvöld á Íslandi sáu hlutina ekki með sömu augum. Þau töldu nauðsynlegt að halda í 

þær fjórar þotur sem staðsettar voru hér á landi, auk þyrlusveitarinnar sem fylgdi henni, til 

þess að verjast mögulegum árásum og hryðjuverkum. Því var meira að segja fleygt fram að 

Davíð og Halldór hafi lýst yfir stuðningi við Íraksstríðið til þess að reyna að halda í herinn. En 

allt kom fyrir ekki, því í lok árs 2006 fór herinn af landi brott, þrátt fyrir hávær mótmæli frá 

ríkisstjórninni. Skrifað var undir nýjan samning á milli Íslands og Bandaríkjanna, sem átti að 

tryggja varnir landsins án þess að herinn væri með fasta veru hér. Það má segja að á þessum 

tíma, í lok árs 2006 og í byrjun árs 2007, hafi orðræðan um hryðjuverk gengið inn í seinna 

skeið sitt, sem einkenndist af hnignun.  

Fram að þessum tíma má segja að öll átök, allur vígbúnaður og allt sem tengist stríði hafi 

verið gert í nafni stríðsins gegn hryðjuverkum. Bandaríkin líktu átökunum við alþjóðleg 

hryðjuverkasamtök við kalda stríðið, töluðu um að stríðið myndi taka langan tíma og sigur 

myndi ekki nást á auðveldan hátt. Sumir íslenskir þingmenn á hægri væng og miðju 

stjórnmálanna tóku undir þennan málflutning.  Björn Bjarnason skilgreindi hryðjuverkin 11. 
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september sem árás á hinn „frjálsa heim“. Bæði Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson 

vísuðu ítrekað til „stríðsins gegn hryðjuverkum“ og studdu heilshugar aðgerðir NATO og 

Bandaríkjanna. Einhver andstaða virtist þó vera innan Framsóknarflokksins, því tveir 

þingmenn flokksins mótmæltu opinberlega ákvarðanatöku ríkisstjórnarinnar í Íraksmálinu. 

En eftir að Bandaríkjaher hvarf héðan af landi brott varð hálfgert tómarúm í umræðunni hér 

á landi. Þegar ný ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks var mynduð árið 2007 og 

Ingibjörg Sólrún tók við embætti utanríkisráðherra, kom annað hljóð í strokkinn. Þá fór 

orðræðan að breytast og snúast meira um aukið framlag til mannúðarmála og aukið samstarf 

við Norðurlöndin í varnarmálum. Fram að því hafði verið lögð meiri áhersla á samstarf við 

Bandaríkin og NATO. Þó ber að nefna að Valgerður Sverrisdóttir úr Framsóknarflokki hafði 

sem utanríkisráðherra á árunum 2006–2007 þegar byrjað að leggja meiri áherslu á „mýkri“ 

verkefni í stað „harðra“ í friðargæslu í Afganistan.  Eftir að Sjálfstæðisflokkurinn hrökklaðist 

frá völdum vegna meints andvaraleysis flokksins í góðærinu og ný ríkisstjórn Samfylkingar og 

Vinstri grænna tók við völdum má segja að stuðningi við orðræðuna um „stríðið gegn 

hryðjuverkum“ hafi endanlega lokið.  

Frá árinu 2009 og til ársins 2011 datt allur botn úr orðræðunni.  Bandaríkin, stórveldið sem 

hóf stríðið gegn hryðjuverkum, voru sjálf hætt að kalla þetta „stríð gegn hryðjuverkum“.168  

Skýrslur utanríkisráðherra, sem birtar eru einu sinni á ári, bera keim af því.  Æ sjaldnar var 

talað um að helsta ógnin sem steðjaði að Íslandi væri hryðjuverk, því aðrar og nýjar ógnir 

voru að koma í ljós. Nýjustu hættumatsskýrslur fyrir Ísland benda allar til þess að hættan á 

hryðjuverkum sé lítil hér á landi. 

  

 

  

 

 

   

                                                           
168 The Washington Post. ‘Global War on Terror‘ Is Given New Name. 
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