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Útdráttur 

Almannatengsl hafa löngum skipað stóran sess í stjórnsýslu og stjórnkerfi Bandaríkjanna. Hafa 

almannatengsl verið ríkulegur partur af stjórnmálsögu Bandaríkjanna en fer þar mest fyrir einni 

undirtegund almannatengsla, lobbíisma (e. lobbyism). Í þessari ritgerð er saga almannatengsla í 

Bandaríkjunum rakin í grófum dráttum og hlutverk og mikilvægi lobbíisma í bandarískum 

stjórnmálum útskýrt. Hagsmunasamtök og þrýstihópar eru jafnframt skilgreind og starfsemi og 

mikilvægi þeirra í bandarískum stjórnmálum útskýrð. Fjallað er um Ísraels lobbíið (e. The Israel Lobby) 

en þrátt fyrir sterka stöðu í bandarískri stjórnsýslu hefur það fengið takmarkaða fræðilega og 

almenna umfjöllun undanfarna áratugi. Í ritgerðinni er gerð tilraun til þess að skilgreina og útskýra 

starfsemi og stöðu Ísraels lobbísins innan Bandaríkjanna. Sökum umfangs Ísraels lobbísins er ekki 

unnt að fjalla um allar þær einingar sem innan þess leynast. Því er umfjölluninni beint að American 

Israel Public Affairs Committee (AIPAC)  en þau samtök eru leiðandi eining innan Ísraels lobbísins og 

því notuð sem dæmi í þessari ritsmíð. Mavi Marmara atvikið frá 2010 er útskýrt og viðbrögð AIPAC 

við atvikinu eru greind út frá þeim hugmyndum um starfsemi Ísraels lobbísins sem kynntar eru í 

þessari ritgerð. Þær hugmyndir byggja að stórum hluta á bókin The Israel Lobby and US Foreign 

Policy. Út frá greiningu á minnisblaði sem AIPAC sendi frá sér í kjölfar atviksins er sú ályktun dregin að 

starfsemi Ísraels lobbísins sé í samræmi við þær hugmyndir um starfsemi lobbísins sem raktar eru í 

þessari ritgerð. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkfni mitt til BA prófs við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin er 

metin til 12 ECTS eininga af 180 eininga námi og var skrifuð á vorönn 2016. Leiðbeinandi var Silja Bára 

Ómarsdóttir og á hún skilið miklar þakkir fyrir veitta aðstoð. Einnig er nauðsynlegt þakka móður 

minni, Guðfinnu Rúnarsdóttur, fyrir yfirlestur á ritgerðinni og systur minni, Guðnýju Söru Birgisdóttur, 

fyrir þreytast aldrei á því að hlusta á endalaust röfl um stjórnmálafræð. Báðar eiga þær stóran þátt í 

því að ég næ að ljúka þessum áfanga með sóma. Einnig er nauðsynlegt að þakka samnemendum 

mínum og vinum í stjórnmálafræðinni fyrir stuðning og aðstoð á erfiðum tímum, en án þeirra hefði 

námið aldrei orðið jafn gagnlegt og skemmtilegt og raun bar vitni. 

Ritgerðin er tileinkuð pabba. 
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Inngangur 

Ákvarðanir stjórnvalda hafa á degi hverjum gífurleg áhrif á daglegt líf okkar allra. Mennta-, 

heilbrigðis-, félagslegt kerfi og í raun allt það „kerfi“ sem við búum við byggir á ákvörðunum 

löggjafavalds og framkvæmdavalds. Stjórnvöld ákvarða ekki einungis lífsgæði okkar heldur ákvarða 

þau líka að stórum hluta til hvernig við lifum okkar lífi. En hverjir hafa áhrif á það hvernig ákvarðanir 

stjórnvalda eru teknar? Hvernig taka stjórnvöld ákvarðanir? Svörin við þessum spurningum eru flókin 

og engin leið að svara þeim fullkomlega.  

Hópar sem vissulega hafa áhrif á ákvarðanir stjórnvalda eru hagsmunasamtök og þrýstihópar. 

Hversu mikil þau áhrif eru er umdeilanlegt og eru uppi skiptar skoðanir um það hver áhrif slíkra 

samtaka séu og hvernig þau hafi áhrif. Í Bandaríkjunum er almennt talið að áhrif hagsmunasamtaka 

og þrýstihópa séu umtalsverð og þau almannatengsl sem slíkir hópar beita fyrir sig teljast því afar 

mikilvæg stjórntæki innan stjórnmála í Bandaríkjunum. Með ýmsum aðferðum sem almennt kallast 

lobbíismi (e. lobbyism) geta hagsmunasamtök og þrýstihópar því haft áhrif á bæði álit almennings  og  

ákvarðanir stjórnvalda.  

Innan stjórnkerfis Bandaríkjanna starfar fjöldi lobbía (e. lobby) og hafa þau mismikil áhrif á 

framvindu stjórnmála. Eitt öflugasta lobbíið er Ísraels lobbíið (e. The Israel Lobby), sem lýsa má sem 

nokkuð samstæðum hóp hagsmunasamtaka sem vinnur að því markmiði að styrkja stöðu Ísraelsríkis 

innan stjórnsýslu Bandaríkjanna. Í þessari ritgerð verður reynt að varpa ljósi á hvernig einingar innan 

Ísraels lobbísins beita ákveðnum aðferðum til þess að reyna að hafa áhrif á almenningsálit 

Bandaríkjamanna og færa það í átt hliðholla Ísraelsríkis. Áður en hægt er að fjalla um Ísraels lobbíið 

og starfshætti þess er nauðsynlegt að útskýra það umhverfi sem Ísraels lobbíið starfar í og hvaða sess 

almannatengsl, lobbíismi, hagsmunasamtök og þýstihópar hafa innan bandarískra stjórnmála. Einnig 

verður fjallað um ákveðið tilvik og það skoðað sem dæmi um starfsemi Ísraels lobbísins í 

Bandaríkjunum. Fjallað verður um Mavi Marmara atvikið sem átti sér stað árið 2010 en 10 almennir 

borgarar létu þá lífið í árás Ísraelshers á skipalest sem flytja átti hjálpargögn til Gaza-svæðisins, í 

gegnum herkví Ísrael á Palestínu . 

Mavi Marmara atvikið hefur hlotið mikla umfjöllun á löngu tímabili og því er magn upplýsinga, 

skýrslna og frétta sem tengjast málinu afar mikið. Það er því nær ómögulegt að fara yfir það allt. Þrátt 

fyrir það hefur mikið magn gagna verið skoðað og eftir bestu getu hefur verið reynt að finna nýjustu 

og nákvæmustu upplýsingar sem völ er á. Einnig hefur verið að því gætt að reyna að skoða eins 

margar hliðar málsins og kostur er til þess að gæta sanngirni í úrvinnslu gagna. Var það sérstaklega 

nauðsynlegt í ljósi þess hve umdeildur málaflokkur er hér til skoðunar. 
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Ritgerð þessi er heimildaritgerð en þær heimildir sem stuðst er við koma víða að. Reynt var eftir 

fremsta megni að byggja á fræðilegum heimildum en einnig er nokkur hluti ritgerðarinnar byggður á 

fréttafluttningi hinna ýmsu miðla og skrifum sem ekki geta talist fræðileg. Tvær heimildir er þó vert 

að nefna sérstaklega en þær skipa stærri þátt í uppbyggingu ritgerðarinnar en aðrar heimildir. Fyrst 

skal nefna bókina This is PR: the Realities of Public Relations en söguleg umfjöllun um almannatengsl í 

Bandaríkjunum byggðist að stærstum hluta á þeirri bók. Í annan stað skal nefna bókina The Israel 

Lobby and US Foreign Policy  en er hún hryggjarstykki ritgerðarinnar. Bókin er skrifuð af John. J 

Mearsheimer og Stephen M. Walt prófessorum í stjórnmálafræði við Háskólann í Chicaco og við 

Kennedy School of Govenment í Harvard háskóla.  Bók þeirra hefur vægast sagt verið umdeild enda 

eru málefni Ísrael og Palestínu einstaklega eldfimt viðfangsefni, þá sérstaklega í Bandaríkjunum.  

Í The Israel Lobby and US Foreign Policy  (framvegis The Israel Lobby) færa höfundarnir rök fyrir því 

að hagsmunir Bandaríkjanna og Ísrael stangist oftar en ekki á og að það sé fremur fáheyrt að 

hagsmunir þessara tveggja ólíku ríkja liggi saman. Bandaríkjamenn munu þó ekki vera meðvitaðir um 

þessa staðreynd þar sem gífurlega öflug almannatengslavél Ísraels lobbísins vinnur stanslaust að því 

að kynna fyrir Bandaríkjamönnum ákveðna mynd af Ísrael sem ekki er í samræmi við 

raunveruleikann.  Málefni tengd Ísrael hafa um áratugaskeið haft mikla sérstöðu í bandarísku 

samfélagi og er stuðningur við Ísrael mikill innan Bandaríkjanna. Hefur bók þeirra Walt og 

Mersheimer því valdið töluverðu fjaðrafoki sem ein af fáum bókum og greinum sem tekið hafa af 

skarið og sett fram gagnrýni á Ísrael og þá stefnu sem Bandaríkin hafa haft í samskiptum við 

Ísraelsríki. Úttekt þeirra á Ísraels lobbíinu er að öðrum ólöstuðum mun ítarlegri og gagnrýnni en sú 

umfjöllun sem áður hefur komið fram. Bók þeirra félaga er ekki óumdeild og hefur gagnrýni á hana 

verið umtalsverð en háskólaprófessorar, fræðimenn, stjórnmálamenn og fjölmargir málsmetandi 

einstaklingar hafa gagnrýnt bókina. Má þar nefna Noam Chomsky fyrrum prófessor við MIT háskóla í 

Bandaríkjunum og  rithöfundinn Christopher Hitchens. 

Seinasti kafli þessarar ritgerðar er greining á starfsemi Ísraelska lobbísins. Sú gagnrýni byggir að 

stærstum hluta á skrifum Mearsheimer og Walt og þeirra kenningum um starfshætti Ísraels lobbísins. 

Bókin er gagnrýnin á starfsemina og verður sú gagnrýni notuð sem grundvöllur fyrir greiningu á 

starfsemi Ísraels lobbísins. Með greiningu á starfsemi Ísraels lobbísins má færa rök fyrir því að 

starfsemi lobbísins sé í samræmi við hugmyndir Mearsheimer og Walt sem settar eru fram í The Israel 

Lobby. Þó svo að ekki sé hægt að fullyrða neitt um starfsemi lobbísins út frá þeirri greiningu sem gerð 

var í þessari ritgerð þá gefur hún til kynna að starfsemi Ísraels lobbísins sé þess virði að skoða betur á 

fræðilegum forsendum 



8 

 

Það tilvik sem skoðað er í ritgerðinni, Mavi Marmara atvikið, er þegar þessi ritgerð er skrifuð ekki 

endanlega lokið þó svo að samskipti á milli Ísrael og Tyrklands hafi batnað frá því að atvikið átti sér 

stað. Vikið verður betur að núverandi stöðu málsins undir lok ritgerðarinnar. 

Frá því að Ísraelsríki var stofnað árið 1948 hafa samskipti Ísrael við Palestínubúa verið afar stirð og 

hefur mikill ófriður verið ríkjandi á þessu landsvæði í tæp sjötíu ár. Þó svo að átök á milli Ísraels og 

Palestínu hafi óneitanlega áhrif á Ísraels lobbíið  en umfjöllun um þau átök eru efni í heila ritgerð og 

jafnvel fleiri. Í þessari ritgerð verður því ekki gerð tilraun til þess að útskýra þau átök sem geisað hafa 

í landi Palestínu undanfarna áratugi heldur verður kastljósinu beint að Bandaríkjunum og þeim mikla 

lobbíisma sem þar er rekinn af Ísraels lobbíinu. 
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1 Almannatengsl 

1.1 Saga almannatengsla í Bandaríkjunum 

Almannatengsl (e. public relations) eiga sér lengri sögu en margir gera sér grein fyrir og hafa þau í 

raun verið partur af siðmenningu manna frá því að hún fyrst tók að myndast. Svo að samfélag virki 

sem skyldi þarf að ná samstöðu um ýmis mál en oft þarf sannfæringarkraft umfram rökræður til þess 

að sannfæra þá sem fara með ákvörðunarvald. Þannig má segja að mörg af þeim tækjum sem 

almannatenglar nota í dag hafi verið notuð svo öldum skipti af þeim sem bæði fara með og sækjast 

eftir völdum og áhrifum. Minnisvarðar, málverk, styttur og ritverk voru meðal fyrstu 

sannfæringartækjanna sem oft voru notuð til að sýna leiðtoga fyrri alda sem guðdómlegar verur og 

styrkja þannig veraldlega stöðu þeirra.1   

Almannatengsl eru víðfeðm fræðigrein sem erfitt er að skilgreina nákvæmlega. Það er því nokkuð 

á reiki hvenær hugtakið almannatengsl varð til en fyrstu þekktu heimildir um notkun þess í núverandi 

mynd eru frá árinu 1897 þegar hugtakið birtist í árbók American Railroads, Yearbook of Railway 

Literature. Edward L. Berneys var svo fyrstur manna til að nota orðið  almannatengsl til að lýsa þeirri 

ráðgjafaþjónustu sem hann bauð upp á árið 1921. Síðar skrifaði hann fyrstu bókina um 

almannatengsl sem nefndist Crystallizing Public Opinion og kenndi fyrstu háskólanámskeiðin í faginu 

við New York háskóla. Almannatengsl spruttu því fram á sjónarsviðið í Bandaríkjunum sem atvinnu- 

og fræðigrein í upphafi 20. aldarinnar.2 Almannatengsl, sem fræðigrein, komu ekki bara fyrst fram í 

Bandaríkjunum heldur þróuðust þau einnig hraðar þar en annars staðar í heiminum. Hefur sú þróun 

verið rakin til samfélagslegra, efnahagslegra, menningarlegra og pólitískra þátta en almannatengsl 

hafa einkennt bandarískt samfélag allt frá því að fyrstu evrópsku landnemarnir stigu þar á land. Sem 

dæmi  má nefna að árið 1758 gaf Kings College (nú Columbia Háskóli) út fyrstu fréttatilkynninguna til 

þess að tilkynna um útskriftir nemenda.3 Þar á undan höfðu almannatengsl verið notuð til þess að 

selja fasteignir og til fjármögnunar fyrir nýlendurnar snemma á 17. öldinni.4 Almannatengsl héldu svo 

áfram að þróast og voru stór partur af frelsisstríði Bandaríkjanna (1775-1783)5 þar sem fréttabréf, 

                                                           

1 Doug Newsom, Judy VanSlyke Turk og Dean Kruckeberg, This is PR: The Realities of Public Relations 
(Waldswort, 2013), 25. 
2 Sama heimild, 23-24. 
3 Sama heimild, 24.  

Heiman o.fl., Public Relations: The Profession and the Practice (Bandaríkin: McGraw-Hill Education), 27. 
4 Newsom o.fl, This is PR, 27. 
5 Library of Congress, „The American Revolution, 1763-1783,“ 
http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/timeline/amrev/ 
(sótt 14. febrúar 2016). 
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dagblöð, hetjur, slagorð, umræða, táknmyndir, samtök, ræður, hópfundir og fleira var óspart notað 

til þess að styrkja málstað byltingarsinna.  

Á 19. öld héldu almannatengsl áfram að þróast í Bandaríkjunum og á fyrstu áratugum aldarinnar 

var farið að notast við kannanir og viðtöl til þess að reyna að skynja þjóðarsálina (e. national mood). 

Um miðja öldina fóru hagsmunasamtök (e. special interest groups/interest groups) í fyrsta sinn að 

nota kannanir með markvissum hætti til þess að stýra markaðssetningu og móta framtíðaráform með 

útsjónarsömum hætti. Vægi almannatengsla jókst enn frekar í forsetakosningum undir lok 19. 

aldarinnar þegar aukin áhersla á fréttatilkynningar, fjölmiðla og bæklinga gerði kosningabaráttuna 

markvissari. Fyrir kosningarnar 1896 voru í fyrsta sinn settar upp kosningamiðstöðvar sem stóðu fyrir 

umfangsmikilli dreifingu á áróðri til almennings þar sem skoðanakannanir og ferðalög frambjóðenda 

(e. campaign trails) voru mikið notuð.6 

Almannatengsl í Bandaríkjunum voru því óðfluga að taka á sig mynd og mikilvægi þeirra jókst jafnt 

og þétt. Almannatengsl teygðu arma sína inn á fleiri svið samfélagsins og voru þau mikið notuð í alls 

konar auglýsingastarfsemi sem draga átti athygli fólks að viðburðum, bókum og fleiru. Með 20. 

öldinni fór mikilvægi almannatengsla að aukast í takt við aukna samfélagslega vitund almennings. 

Áhrif almennings og fjölmiðla fóru vaxandi og fór barátta einstaklinga og hagsmunasamtaka að skila 

sér í breyttri löggjöf. Fyrirtæki og stofnanir landsins urðu að bregðast við og gátu ekki lengur falið sig 

á bak við orðhengilshátt, tafir og hótanir. Áhrif fjölmiðla og almannatengla í samfélaginu voru orðin 

of mikil.7 Þegar síðari heimsstyrjöldin gekk í garð fóru almannatengsl á flug og spiluðu þau stóran þátt 

í stríðsrekstri Bandaríkjamanna. Mikið púður fór í að kynna og „selja“ Bandaríkjamönnum 

hernaðarbröltið með fáguðum, samrýmdum og samþættum aðgerðum. Efnahagur Bandaríkjanna var 

í mikilli uppsveiflu á sjötta áratugnum og fylgdu almannatengsl þeirri þróun. Velmegandi fyrirtæki 

leituðu uppi fjárfestingar og almannatenglar hvöttu fyrirtækin til að fjárfesta í samfélaginu og hlutu 

fyrir vikið aukna virðingu og áhrif innan fyrirtækja og stofnana.8 Þörfin fyrir almannatengsl hélt áfram 

að vaxa á sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldarinnar með vaxandi ókyrrð í samfélaginu, 

réttindabaráttu minnihlutahópa og aukinni áherslu á neytendur og réttindi þeirra(e. consumerism).9 

Samfélagslega ókyrrðin hélt áfram að vaxa á níunda áratugnum og á sama tíma urðu umsvif 

almannatengsla sífellt meiri. Almannatenglar léku stærra hlutverk í pólitík og tóku virkari þátt í 

umgjörð pólitískra fyrirmenna en áður hafði þekkst. Má þar helst nefna Ronald Regan forseta 

                                                           

6 Newsom o.fl, This is PR, 29. 
7 Sama heimild, 34. 
8 Sama heimild, 37-39. 
9 Sama heimild, 40-41. 
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Bandaríkjanna en almannatenglar höfðu umtalsverð áhrif á forsetatíð hans. 10 Breytt heimsmynd í 

kjölfar þess að Sovétríkin leystust upp kallaði á fólk sem miðlað gæti málum á alþjóðasviðinu en slík 

verkefni voru kjörin fyrir almannatengla11. Tækniframfarir á áratugunum fyrir og eftir aldamótin 2000 

kölluðu enn og aftur á breytingar í heimi almannatengsla. 12  

Almannatengsl eiga sér því langa og ríka sögu í Bandaríkjunum. Allt frá því að landið byggðist hafa 

margar þær aðferðir sem í dag eru kenndar við almannatengsl verið notaðar til þess að hafa áhrif á 

skoðanir og ákvarðanir fólksins í landinu. Almannatengsl eru því órjúfanlegur partur af 

stjórnmálamenningu Bandaríkjanna og fer þáttur almannatengsla síst minkandi á öld samfélagsmiðla 

og gagnvirkni þar sem almenningsálit sveiflast fram og til baka á degi hverjum. Næstu kaflar þessarar 

ritgerðar verða því tileinkaðir almannatengslum og undirflokkum þeirra þar sem hlutverk og 

mikilvægi þeirra í stjórnsýslu Bandaríkjanna verður útskýrt.  

                                                           

10 Sama heimild, 45-46. 
11  Sama heimild, 49. 
12 Sama heimild, 34. 
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1.2 Skilgreining á almannatengslum 

Almannatengsl hafa í gegnum tíðina verið skilgreind á mismunandi hátt og hefur skilgreiningin oft 

þróast í takt við tækniframfarir og síbreytilegt hlutverk almannatengsla. Núverandi skilgreining PSRS 

(Public Relations Society of America) er svohljóðandi.  „Almannatengsl fela í sér markvisst ferli 

upplýsingaflæðis á milli stofnanna og almennings þar sem sameiginlega hagkvæm sambönd 

myndast“.13 Út frá þessari skilgreiningu má greina nokkur lykilstef í almannatengslum. 

Upplýsingaflæði er ein af grunneiningum í almannatengslum. Flæðið þarf þó að vera skipulagt og 

leggja skal sérstaka áherslu á sameiginlega hagkvæm sambönd. Orðið ferli (e. process) er líka 

mikilvægt en það gefur til kynna að flæði upplýsinga sé ekki einungis í eina átt heldur fari það fram og 

til baka. Almenningur og stofnanir séu því jafningjar í samskiptunum. Samband á milli almennings og 

stofnanna er mjög mikilvægt en hlutverk almannatengsla er meðal annars að færa stofnanir og 

almenning nær hvort með hagsmuni beggja aðila að leiðarljósi. Talað er um almenning í stað 

hagsmunaaðila (e. stakeholders) til þess að leggja áherslu á almennt eðli almannasamskipta og þar 

sem enska orðið stakeholder hefur sterka tengingu við hluthafa í fyrirtækjum á almennum 

verðbréfamarkaði.14 Almannatengsl nýtast einnig við rekstur og stjórnun stofnanna, meðal annars 

með því að reyna að sjá fyrir, greina og túlka álit og viðhorf almennings og sjá fyrir mál sem gætu haft 

áhrif, til góðs eða ills, á starfsemi og áætlanir stofnunar. Almannatenglar ráðleggja stjórnendum á 

öllum sviðum stofnana varðandi stefnumótun, ákvarðanatöku, samskipti og fleira og reyna að vega 

og meta áhrif þeirra.15 

Hér að ofan hefur verið fjallað um almannatengsl fyrirtækja út á við þar sem samskipti og 

upplýsingaflæði eru lykilþættir í ímyndarstjórnun fyrirtækja. Innan almannatengsla má finna 

undirflokk sem kallast lobbíismi eða gagnapot en þar berjast almannatenglar, þrýstihópar og 

hagsmunasamtök fyrir hagsmunum fyrirtækja og stofnanna og beita til þess áhrifum, tengslum, 

hvötum og fælingu til þess að koma hagsmunum og málefnum sinna viðskiptavina á eða af borði 

stjórnvalda en lobbíismi er almennt viðurkenndur sem mikilvægur þáttur í stjórnmálakerfi 

Bandaríkjanna.16 Í næstu köflum verða því hagsmunasamtök og þrýstihópar útskýrð ásamt því að 

starfsemi þeirra, lobbíismi, verður útskýrð. 

 

                                                           

13Public Relations Society of America, „About Public Relations,“ 
https://www.prsa.org/aboutprsa/publicrelationsdefined/#.VvC6fOKLTIV (Sótt 25. febrúar 2016). 
14 Sama heimild. 
15 Sama heimild. 
16 Jordi Blanes i Vidal, Mirko Draca og Christian Fons-Rosen, „Revolving Door Lobbyists,“ The American 
Economic Review 102. árg 7. tbl. (2012): 3731. 
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1.3 Hagsmunasamtök 

Stjórnmálafræðingar skipta frjálsum pólitískum samtökum (e. Nongovernmental political 

organizations) í þrjá hópa: Stjórnmálaflokka, hagsmunasamtök og félagshreyfingar.17 

Þessari ritgerð er ætlað að skoða lobbíisma í Bandaríkjunum og áhrif The Israel Lobby á bandarísk 

stjórnmál. Til þess að hægt sé að fjalla með upplýstum hætti um lobbíisma og hvernig hann virkar er 

nauðsynlegt að skilgreina fyrst hagsmunasamtök og þrýstihópa þar sem slíkir hópar og samtök notast 

hvað mest við lobbíisma til að ná sínum markmiðum. Þó svo að stjórnmálaflokkar og félagshreyfingar 

tengist lobbíisma með beinum og óbeinum hætti verða slík samtök ekki skilgreind sérstaklega. 

Ekki ríkir full samstaða á milli fræðimanna um hvernig skilgreina eigi hagsmunasamtök. Sumir vilja 

skilgreina hugtakið vítt og telja hagsmunasamtök vera hvaða hóp fólks sem á eitthvað sameiginlegt. 

Landfræðileg staðsetning, trúarskoðanir, gildi og hagsmunir eru dæmi um þætti sem sameinað geta 

einstaklinga sem mynda þá hagsmunasamtök. Aðrir vilja nota þrengri skilgreiningu yfir 

hagsmunasamtök og telja þau einungis vera skipulögð samtök sem reyna að setja mark sitt á 

stjórnmál með skipulögðum hætti og hafa skráða meðlimi.18 Þrengri skilgreiningin felur í sér 

fastmótaðari reglur er varðar starfsemi samtakana sem teljast þá til formlegra samtaka. Slík samtök 

flokkast þá sem stofnanavæddur félagslegur strúktúr (e. organizational social structure) frekar en 

almenn eða sérstaklega skilgreind samtök. Slík samtök eru ekki bara samansafn reglna og ferla heldur 

ræðst heildarhugmynd (e. concept) samtakanna af því hvernig reglur og ferlar eru notaðir til þess að 

leiðbeina og stýra hegðun meðlima samtakana.19  

Samkvæmt þrengri skilgreiningunni eru hagsmunasamtök þá samtök einstaklinga sem eiga 

sameiginleg samfélagsleg, efnahagsleg, eða pólitísk gildi (e. values) og mynduð eru í kringum þrönga 

og sértæka hagsmuni til þess að verja og koma á framfæri málstað meðlima samtakanna.20 Markmið 

slíkra samtaka sé að hafa áhrif á stefnumótun stjórnvalda á hátt sem annaðhvort gagnast meðlimum 

samtakanna eða samfélaginu sem heild t.d. hagsmunasamtök sem berjast fyrir umhverfismálum.21 Til 

                                                           

17 Burnstein, Paul, April Linton, „The Impact of Political Parties, Interest Groups, and Social Movemnt 
Organizations on Public Policy: Some Recent Evidence and Theoretical Concernes,“ Social Forces 81 nr. 2 
(desember 2002): 381-382, Sótt 22. febrúar 2016. 
18 Gene M. Grossman og Elhanan Helpman, Special Interest Politics (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 
2001), 3. 
19 Angelo J. Gonzales, „Formal organisation,“ Encyclopædia Britannica 
http://www.britannica.com/topic/formal-organization (sótt 22. mars 2016). 
20 Jeanne Zaino, Core Concepts in American Government: What everyone Should Know (Boston: Pearson, 2012), 
204. 
21 Clive S. Thomas, „Interest group,“ Encyclopædia Britannica, http://www.britannica.com/topic/interest-group 
(sótt 22. mars 2016). 
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eru nokkrir undirflokkar hagsmunasamtaka en ólíkar gerðir þeirra eiga það sameiginlegt að vera 

samfélagsleg samtök þar sem barist er fyrir sameiginlegum gildum félagsmanna.22 

Í stórum hagsmunamálum er ekki óalgengt að mörg hagsmunasamtök standi fyrir ólíkar skoðanir 

og takist á um málefni. Slík átök ættu að upplýsa stjórnmálamenn sem geri sér þá betur grein fyrir 

áhrifum ákvarðana sinna. Fyrir vikið ættu ákvarðanir þeirra að verða betri. Hagsmunasamtök ættu 

þannig að auka líkurnar á því að stjórnvöld taki betri ákvarðanir sem leiði til betur útfærðar stefnu 

stjórnvalda.23 Erfitt er að vita með vissu hver raunveruleg áhrif hagsmunasamtaka eru og hvort þau 

áhrif séu til góðs eða ills.  Burnstein og Linton halda því fram að áhrif pólitískra stofnana 

(stjórnmálaflokka, hagsmunasamtaka og félagshreyfinga) séu stórlega ofmetin. Þrátt fyrir það er það 

nokkuð víðtekin skoðun stjórnmála, og félagsfræðinga að pólitískar stofnanir hafi umtalsverð áhrif á 

mótun stefnumála stjórnvalda.24  

Hagsmunasamtök beita ýmsum aðferðum til þess að koma sínum málefnum á framfæri og hafa 

þessar aðferðir verið rannsakaðar töluvert á undanförnum árum. Samantekt  Grossman  og Helpman 

á nokkrum rannsóknum leiddi í ljós hverjar algengustu aðferðir hagsmunasamtaka í Bandaríkjunum 

væru. Samkvæmt niðurstöðum Grossman og Helpman er algengasta aðferð hagsmunasamtaka að 

reyna að fræða og sannfæra löggjafann með þeirri vitneskju sem samtökin búa yfir. Aðferðirnar sem 

hagsmunasamtök geta beitt eru fjölbreyttar en þær sem taldar eru mikilvægastar eru:  að undirbúa 

og flytja vitnisburð fyrir þingnefnd eða á vettvangi viðeigandi stofnunar, formleg samtöl við löggjafa, 

óformleg samtöl við löggjafa við opinber tilefni og kynning á rannsóknum eða niðurstöðum 

tæknilegra athugana. Þessar aðferðir ásamt fleirum eru í daglegu tali kallaðar lobbíismi.25  

Lobbíismi hagsmunasamtaka er ekki óumdeildur og hefur því verið haldið fram að lobbíismi 

brengli stjórnmál þar sem talað er fyrir ákveðnum hagsmunum en ekki öllum hagsmunum. Einnig 

hefur því verið haldið fram að hagsmunasamtök gefi ekki rétta mynd af stöðu þjóðfélagsmála þar sem 

slík samtök séu oftar í forsvari fyrir efri, og efri millistétt Bandaríkjamanna og tali sjaldan máli þeirra 

efnaminni þar í landi.26 Hagsmunasamtök eru því vettvangur fyrir skilgreinda hagsmunabaráttu 

ákveðinna hópa en ekki er samstaða hver áhrif þeirra eru. Hagsmunasamtök starfa oft sem 

þrýstihópar til þess að ná markmiðum sínum en næsti kafli fjallar um starfsemi þrýstihópa. 

 

                                                           

22 Zaino, Core Concept in American Government,205. 
23 Zaino, Core Concept in American Government,208. 
24 Burnstein, o.fl, „The Impact of Political Parties,” 398.  
25 Grossman o.fl,, Special Interest Politics, 4-5. 
26 Zaino, Core Concept in American Government, 208. 
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1.4 Þrýstihópar 

Skilgreina má þrýstihópa sem samtök sem leitast eftir því að hafa áhrif á opinbera stefnumótun. 

Þrýstihópar sækjast ekki eftir því að koma fulltrúum sínum í opinberar stöður líkt og 

stjórnmálaflokkar, heldur reyna þeir að hafa áhrif á stefnu flokka og stjórnvalda. Þrýstihópar hafa í 

flestum tilvikum afmarkaða hagsmuni sem þeir berjast fyrir ólíkt stjórnmálaflokkum sem oftast hafa 

breiða stefnuskrá sem snertir á flestum flötum samfélagsins.27 Erfitt er þó að tala um eina eiginlega 

skilgreiningu á þrýstihópum enda er fjöldi þeirra mikill og starfsemi þeirra fjölbreytt. Einnig geta 

einingar sem alla jafna teljast ekki til þrýstihópa (skólar, spítalar, sjálfboðaliðasamtök, 

samfélagshópar og fleiri) starfað tímabundið sem þrýstihópar og torveldar slík starfsemi 

skilgreininguna á þrýstihópum enn frekar.28 

Þrýstihópar spretta oft upp úr grasrótarsamtökum (e. social movements) en munur er á 

grasrótarsamtökum og þrýstihópum. Þrýstihópar tilheyra þeim parti stjórnsýslunnar sem getur haft 

áhrif á stefnumótun stjórnvalda og hafa þeir því það mikil völd og vægi að hagsmunir og óskir 

þrýstihópsins eru teknar alvarlega af valdhöfum. Til samanburðar hafa grasrótarsamtök lítinn aðgang 

að stjórnvöldum og kröfur þeirra komast sjaldan inn á borð stjórnvalda.  Þegar þrýstihópar beita sér 

og reyna að hafa áhrif á stjórnvöld þá nýta þeir sér hóp fólks sem áður hefur verið virkjaður og hefur 

áður komið við sögu í aðgerðum hópsins en grasrótarhreyfingar reyna yfirleitt virkja hóp fólks í fyrsta 

skipti. Grasrótarhreyfingar notast oftar en ekki við óstofnanavæddar (e. non-institutionalized) 

aðferðir til að koma málefnum sínum á framfæri á meðan þrýstihópar beyta hefðbundnari aðferðum 

stjórnmálanna þar sem samstillt átak (e. collective action) er í forgrunni.29  

Þrýstihópar starfa óháð kjörtímabilum og veita því almenningi leiðir til þess að berjast fyrir eða 

gegn málum á milli kosninga. Þrýstihópar bjóða fólki þannig tækifæri til þess að hafa áhrif á 

stefnumál stjórnvalda með öðrum hætti en þátttöku í almennum kosningum. Þrýstihópar koma oft 

við sögu þegar málefni koma skyndilega upp, þegar ekki ríkir samstaða um aðgerðir stjórnvalda og ef 

efast er um umboð stjórnvalda til ákvarðanatöku. Þetta á oft við þegar flókin mál koma upp á miðju 

kjörtímabili.30 Einstaklingar sem kjósa ákveðinn stjórnmálaflokk geta verið ósammála einhverjum af 

                                                           

27 Justin greaves, „Pressure Groups,“ www.youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=t5NJyrkT-2w 
(sótt 15. febrúar 2016). 
28 Rob Baggot, Pressure groups today, (Manchester: Manchester University Press, 1995), 1. 

https://books.google.is/books?id=1zG8AAAAIAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false (sótt 22. 
febrúar 2016). 
29 Bert Useem, og Mayer N. Zald, „From Pressure Group to Social Movement: Organizational Dilemmas of The 
Effort to Proote Nuclear Power*,“ Social Problems 30, nr 2 (1982): 144, sótt 22. febrúar 2016, 
http://www.jstor.org/stable/pdf/800514.pdf?acceptTC=&seq=1#page_scan_tab_contents 
30 Justin greaves, „Pressure Groups,“ www.youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=t5NJyrkT-2w 
(sótt 15. febrúar 2016). 
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stefnumálum flokksins. Einstaklingur sem styður heildarstefnu flokks og vill styðja hann áfram getur 

barist gegn ákveðnu stefnumáli með stuðningi og/eða þátttöku í þrýstihópum án þess að gefa 

stuðning við flokkinn upp á bátinn.31 Þátttaka fólks í þrýstihópum er oft takmörkuð. Margir meðlimir 

eru óvirkir í starfi samtaka og hafa þannig lítil áhrif fyrir utan að styrkja samtökin fjárhagslega með 

félagsgjaldi. Í sumum tilfellum fylgja því fríðindi að skrá sig í þrýstihóp/hagsmunasamtök og því geta 

fríðindin verið hvati fyrir fólk til skráningar. Þannig getur fjöldi skráðra meðlima gefið villandi 

upplýsingar um vægi þrýstihópa.32   

Aðferðir þrýstihópa geta verið fjölbreyttar. Heðbundinn lobbíismi þar sem fulltrúar þrýstihópa og 

hagsmunasamtaka bíða á göngum bandaríska þingsins eftir kjörnum fulltrúum sem glaðir vilja hlusta 

á raddir fólksins er að mati Paul M. Collins Jr. á undanhaldi. Þrátt fyrir þá skoðun er Collins þess 

fullviss að þrýstihópar spili ennþá stórt hlutverk í Washington og þá séu áhrif þeirra sérstaklega mikil 

hjá kjörnum fulltrúum þar sem þrýstihópar geta dælt fjármagni inn í framboð, dreift upplýsingum til 

stofnanna og setið fyrir kjörnum fulltrúum hér og þar og reynt að ná af þeim tali.33 Þrátt fyrir 

kenningar um dvínandi hlutverk lobbíisma er lobbíismi samt sem áður ennþá helsta aðferð 

þrýstihópa til að ná markmiðum sínum þar sem sannfæringarkraftur og röksemdafærsla er notuð til 

þess að sannfæra viðeigandi aðila um að hagsmunir þrýstihópsins og félagsmanna hans séu einnig í 

þágu heildarinnar og/eða þeirra sem taka ákvarðanir. Þetta á sérstaklega við í Bandaríkjunum.34 

Almennum aðferðum, öðrum en lobbíisma, sem þrýstihópar beita má skipta í tvo meginflokka. 

Fyrst má nefna mótmæli og beinar aðgerðir og annarsvegar má nefna herferðir sem reknar eru í 

fjölmiðlum. Markmið þessara aðferða er að hafa áhrif á almenningsálitið. Mótmæli og beinar 

aðgerðir geta nýst þrýstihópum á marga vegu. Þau draga málefni fram í dagsljósið, þjappa fólki 

saman í kringum ákveðinn málstað og auka þekkingu almennings á málefnum. Beinar aðgerðir geta 

líka haft alvarlegri afleiðingar. Þær geta til dæmis gert lög óframkvæmanleg (e. unworkable) eða 

orsakað truflanir á starfsemi í samfélaginu. Algengasta form mótmæla eru kröfugöngur og geta þær, 

séu þær friðsamlegar, vel útfærðar og fjölmiðlar fjalli á vinveittan (e. sympathetically) hátt um þær, 

verið áhrifarík tæki til þess að hafa áhrif á almenningsálit og valdhafa og sýna fram á mikilvægi 

ákveðins málefnis. Kröfugöngur og mótmæli eru þó yfirleitt notaðar í bland við aðrar aðferðir 

                                                           

31 Sama heimild 
32 Sama heimild. 
33 Paul M. Collins Jr.  „Lobbyists before the U.S. Supreme Court-Investigating the Influence of Amicus Curiae 
Briefs.“ Political Research Quarterly. 60. árg 1. tbl (2007): 55.  
34 Encyclopædia Britannica, „Lobbying,“ Encyclopædia Britannica, http://www.britannica.com/topic/lobbying 
(sótt 22. mars 2016). 

Kousser, Thad og Austin Ranne,. „Politics in the United States.“ Í Comparative Politics Today, 10. útg., ritstj G. 
Bingham Powell Jr., Russel J. Dalton, og Kaare Strøm, (Bandaríkin: Pearson, 2012), 664-711. 
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þrýstihópa.35 Beinar aðgerðir geta skaðað málstað ef þær eru illa skipulagðar, fáir styðja aðgerðirnar 

(t.d. fámenn kröfuganga), ef þær fara ekki friðsamlega fram og ef fjölmiðlar fjalla á gagnrýninn hátt 

um aðgerðirnar.36 

Þrýstihópar eru meðvitaðir um að vinveitt umfjöllun í fjölmiðlum er nauðsynlegur partur af þeirra 

starfsemi. Þrýstihópar geta beitt mismunandi aðferðum til þess að fá umfjöllun í fjölmiðlum um 

ákveðinn málstað. Auglýsingar eru ein leið en stórar auglýsingaherferðir kosta mikla fjármuni og eru 

einungis á valdi auðugustu þrýstihópa. Ein algengasta leið þrýstihópa til að komast í fjölmiðla er með 

birtingu á gögnum (skýrslur, kannanir og.s.frv.) þar sem ákveðnar niðurstöður eru dregnar fram í 

dagsljósið. Oft er þó nóg fyrir þrýstihópa að senda einfaldlega fjölmiðlum upplýsingar til þess að fá 

umfjöllun, þá sérstaklega ef málefnið er nú þegar í umræðunni og ekki er óalgegnt að fjölmiðlar 

nálgist þrýstihópa að fyrra bragði í leit að upplýsingum37 þar sem þrýstihópar búa oft yfir sérhæfðum 

upplýsingum sem stofnanir og ráðuneyti ráða ekki yfir. Upplýsingagjöf þrýstihópa og 

hagsmunasamtaka getur því verið stjórnvöldum mikilvæg. Kröfur þrýstihópa geta oft komið 

stjórnvöldum í erfiða stöðu enda er oft erfitt og jafnvel ómögulegt að verða við öllum þeirra kröfum 

en þrýstihópar hugsa fyrst og fremst um eigin hagsmuni og hagsmuni sinna meðlima sem oft stangast 

á við aðra hagsmuni.38 

Dæmi um þrýstihópa eru verkalýðsfélög/stéttarfélög. Helsta hlutverk stéttarfélaga er að semja um 

kaup og kjör í kjarasamningum fyrir hönd félagsmanna sinna og gæta hagsmuna þeirra á 

vinnumarkaði.39 Verkalýðsfélög eru því ágætlega til þess fallin að útskýra starfsemi og hlutverk 

þrýstihópa. Verkalýðsfélög eru stofnuð í kringum sértæka hagsmuni og þar sem þau berjast fyrir 

bættu kaupi, kjörum og öðrum hagsmunum félagsmanna. Félagsmenn greiða félagsgjald (iðngjald) og 

fá fyrir vikið ákveðin réttindi gagnvart félaginu en þurfa að una samþykktum þess. Hagsmunamál 

stéttarfélaga eru afmarkaðari en stjórnmálaflokka (þó svo að þau berjist fyrir fjölbreyttum réttindum 

skjólstæðinga sinna) og sækjast þau ekki eftir því að fá kjörna fulltrúa í samræmi við skilgreiningar á 

þrýstihópum.40  

                                                           

35 Baggot, Pressure groups today, 177. 
36 Sama heimild 180. 
37 Sama heimild 187. 
38 Justin greaves, „Pressure Groups,“ (sótt 15. febrúar 2016). 
39 Þjóðskrá íslands, „Stéttarfélög,“ https://www.island.is/thjonusta/atvinnulif-og-
vidskipti/launafolk/stettarfelog/ (sótt 20. mars 2016). 
40 Nanna Elísa Jakobsdóttir, „Kjarasamningar VR og atvinnurekenda samþykktir,“ Visir.is, 
http://www.visir.is/kjarasamningar-vr-og-atvinnurekenda-samthykktir/article/2015150629779 (sótt 24. mars 
2016). 
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Hagsmunasamtök og þrýstihópar eru samheiti yfir fjölbreyttan hóp samtaka og stofnana sem 

berjast fyrir skilgreindum hagsmunum eftir margbreytilegum leiðum. Slík samtök gegna mikilvægu 

hlutverki í stjórnmálakerfum víðsvegar um heiminn en í næsta kafla verður vikið að því hlutverki sem 

hagsmunasamtök og þrýstihópar hafa í bandarískum stjórnmálum.  

 

1.5 Hlutverk og mikilvægi hagsmunasamtaka í Bandaríkjunum 

Oft er talað um að þeir sem ekki kjósi frambjóðendur stóru flokkanna í Bandaríkjunum, Demókrata og 

Repúblikana, séu að kasta atkvæði sínu á glæ þar sem litlar sem engar líkur séu á að aðrir 

frambjóðendur komist til valda. Það má því segja að í raun og veru séu einungis tveir valkostir í 

bandarískum stjórnmálum. Flokkarnir tveir eru langt því frá fullkomnir en þrátt fyrir það eru margir 

fræðimenn á þeirri skoðun að  flokkakerfið sé besta leiðin fyrir almenning til þess að hafa áhrif á 

stefnumál. Þó sé nauðsynlegt að veita flokkunum aðhald og tryggja að þeir beri ábyrgð og vinni á 

skilvirkan hátt í þágu kjósenda.41  

Stjórnarfar í Bandaríkjunum einkennist af margræði (e. pluralism) en margræði er stjórnarfar þar 

sem margir hagsmuna- og skoðanahópar keppa um völd og áhrif án þess að einhver einn ákveðinn 

aðili verði algjörlega ráðandi.42 Í slíku kerfi verður því hlutverk annarra aðila en stjórnmálaflokka enn 

mikilvægara.  Þar sem einungis er val um tvo stjórnmálaflokka eru hagsmunasamtök mikilvæg ef 

einstaklingur vill berjast fyrir málefnum sem hans flokkur tekur ekki upp á sína arma þar sem ekki er 

hægt að finna annan flokk til að kjósa. Stjórnmálaflokkar í Bandaríkjunum eru jafnframt veikari og 

ósamstilltari en flokkar í mörgum öðrum lýðræðisríkjum og eykur það vægi þrýstihópa í stjórnsýslu 

Bandaríkjanna.43 Hagsmunasamtök gegna því mikilvægu hlutverki í bandarískum stjórnmálum. Þau 

miðla þeim margbreytilegu skoðunum og hagsmunum sem til eru í fjölþættu samfélagi Bandaríkjanna 

og koma þeim inn á borð stjórnmálanna. Hagsmunasamtök eru því í tengslum við samfélagið og tala 

máli Bandaríkjamanna sem verða fyrir áhrifum breytinga á stefnumótun hins opinbera.44 

Hagsmunasamtök geta haft umtalsverð áhrif á stefnumótun stjórnvalda,45  meðal annars með því að 

                                                           

41 Zaino, Core Concept in American Government, 209. 
42 Orðabanki Íslenskar málstöðvar, „Pluralism,“ 
http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=450380&mainlanguage=EN (sótt 13. mars 2016). 
43 Kousser, Thad og Austin Ranne,. „Politics in the United States.“ Í Comparative Politics Today, 685. 
44 Zaino, Core Concept in American Government, 204-205. 
45 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies. 2. útg. (Bandaríkin: Pearson Education Limited, 
2014), 46. 
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berjast fyrir nýjum málum en oft felast áhrif þeirra ekki síður í því að koma í veg fyrir framgöngu nýrra 

mála og viðhalda þannig óbreyttu ástandi.46 

Hagsmunasamtök koma við sögu á flestum stigum lagasetningar í Bandaríkjunum. Lobbíistar eiga 

fundi með þingmönnum og aðstoða þá við að semja lagafrumvörp, aðstoða við áætlun laga (e. 

legislative strategy), hitta þingmenn sem ekki styðja ákveðin frumvörp í von um að fá þá til að skipta 

um skoðun, aðstoða við að koma á greiðaskiptum (l. quid pro quo) ásamt fleiru.47 Hagsmunasamtök 

geta líka beitt öðrum leiðum til þess að hafa áhrif á löggjafann en með beinum afskiptum. Lohman 

(1993, 1994) heldur því fram að áhrif hagsmunasamtaka felist í því að koma nýjum upplýsingum á 

framfæri við ráðamenn, ekki endilega með beinum hætti heldur með óbeinum hætti. 

Stjórnmálamenn fylgist grannt með pólitísku umhverfi sínu, þar með talið hagsmunasamtökum, þeim 

kröfum sem þau setja fram og þeim ítökum og áhrifum sem þau búa yfir. Samskipti á milli 

stjórnmálamanna og fulltrúa hagsmunasamtaka eru oft á tíðum ekki merki um áhrif 

hagsmunasamtaka heldur felist áhrif þeirra á stjórnmálamenn í því að hafa áhrif á pólitíska umhverfið 

sem valdhafar hrærist í. Hagsmunasamtök hafa því áhrif á stefnumótun stjórnvalda með því hafa 

áhrif á samfélagið sem fái valdhafana til að óttast um möguleika sína á endurkjöri. Hefðbundin 

starfsemi og hefðbundnar bjargir (e. resources) hagsmunasamtaka hafa því takmörkuð áhrif. En séu 

bjargirnar nýttar til að veita starfseminni í nýjan farveg sem hefur áhrif á pólitíska landslagið geta 

hagsmunasamtök haft áhrif á stefnumótun stjórnvalda. Áhrifin verða meiri eftir því sem breytingin á 

starfseminni er umfangs og áhrifameiri. Áhrif hagsmunasamtaka eru oft metin út frá þeim 

hefðbundnu björgum og aðgerðum sem samtökin ráða yfir. Þær aðgerðir og bjargir eru flest allar 

reglubundnar og beinast sjaldan með beinum hætti að kjörnum fulltrúum eða ákveðnum málefnum. 

Margar reglubundnar kannanir notast við mælingar á björgum til þess að vega og meta umfang og 

áhrif hagsmunasamtaka. Raunveruleg völd hagsmunasamtaka eru því nokkuð óljós og erfitt er að vita 

hver þau eru nákvæmlega.48 Einnig er fjöldi hagsmunasamtaka í Bandaríkjunum á reiki þar sem ekki 

er til ein almenn skilgreining á hagsmunasamtökum. Það er því ómögulegt að vita hver raunverulegur 

fjöldi þeirra er en fjöldi starfandi hagsmunasamtaka í Bandaríkjunum hleypur á tugum þúsunda.49  

Völd og ítök hagsmunasamtaka í Washington virðast fyrst og fremst liggja í aðgengi þeirra að 

upplýsingum. Löggjafinn þarf að vega og meta svo gífurlegt magn upplýsinga að ógjörningur er að 

                                                           

46 Sama heimild, 49. 
47 Grossman o.fl,, Special Interest Politics, 5. 
48 Burnstein, o.fl, „The Impact of Political Parties,” 387. 
49 Federal Election Commission, „Number of Federal PACs Increases,“ 9. mars 2009. 
http://www.fec.gov/press/press2009/20090309PACcount.shtml (sótt 1. apríl 2016). Grossman o.fl,, Special 
Interest Politics, 2. 
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komast yfir allt upplýsingaflæðið með góðum hætti. Löggjafinn treystir því á hagsmunasamtök (og 

fleiri aðila) til þess að afla upplýsinga um ný mál og líkleg áhrif þeirra og kynna þau fyrir sér. Innan 

hagsmunasamtaka er mikil sérþekking um ákveðin málefni og eru þau tilbúin að leggja vinnu og 

peninga í rannsóknir til þess að auka líkurnar á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og hafa 

þannig áhrif á stefnumótunina sér í hag. Þannig ætti fyrirkomulagið að henta báðum aðilum.50 Í 

Bandaríkjunum hefur einnig myndast hefð fyrir því að notast við lögsóknir í pólitískum tilgangi en 

hvergi annarsstaðar í heiminum eru fleiri mál höfðuð af sama tilefni. Má rekja þá þróun, að hluta til 

hið minnsta, til þess að margir þrýstihópar sem ekki hafa náð markmiðum sínum með lobbíisma eða 

með því að hafa áhrif á kosningar grípa til þess ráðs að höfða mál til þess að reyna að snúa tapi í 

sigur.51  

Hlutverkið sem hagsmunasamtök spila í bandarískum stjórnmálum er eins og áður segir mjög 

stórt. Sést það meðal annars á því að sækja þarf um leyfi til þess að stunda lobbíisma í 

Bandaríkjunum. Reglur eru mismunandi milli fylkja en löggildir lobbíistar (e. licensed lobbyists) hafa 

lagalega heimild til þess að reyna að hafa áhrif á kjörna fulltrúa fyrir hönd þriðja aðila.52 Gary S. 

Becker telur að pólitísk áhrif mótist af fleiri þáttum en hinu pólitíska ferli. Pólitísk áhrif geta mótast af 

fjármagni og tíma sem utanaðkomandi aðilar veita í framboð, af pólitískum auglýsingum og öðrum 

leiðum þar sem pólitískum þrýstingi er beitt. Það valdajafnvægi sem ríkir í stjórnmálum hverju sinni 

er því mótað af mörgum aðilum sem reyna að ná fram eins miklum pólitískum þrýstingi og þeir geta 

með þeim björgum sem þeir ráða yfir.53 Hugmyndir Becker koma heim og saman við sögu Jack 

Abramoff fyrrum lobbíista í Washington D.C. en  Abramoff var árið 2006 dæmdur fyrir spilla kjörnum 

fulltrúum (e. conspiracy – corrupting public officials), fjársvik (e. fraud) og skattsvik.  Saga Abramoff 

er vel þekkt enda er mál hans eitt stærsta spillingarmál síðari ára í Bandaríkjunum og sýnir glögglega 

hvernig sambandið á milli lobbíista, stjórnmálamanna og peninga í bandarískum stjórnmálum getur 

verið.54 Í stuttu máli þá aflaði Abramoff gífurlegra fjárhæða með margvíslegum og oft vafasömum 

hætti sem hann útdeildi síðar til stjórnmálamanna með því að styrkja framboð þeirra og með 

framlögum í einkasjóði þeirra. Í staðinn gerðu þingmenn Abramoff greiða og tóku til dæmis afstöðu 

með eða á móti lagafrumvörpum sem gögnuðust viðskiptavinum hans. Áhrif Abramoff á störf 

                                                           

50 Grossman o.fl,, Special Interest Politics,  5. 
51 Kousser, Thad og Austin Ranne,. „Politics in the United States.“ Í Comparative Politics Today, 688.  
52 Government Accountability Board „Lobbying Registration,“ http://www.gab.wi.gov/lobbying/register-
report/registration (sótt 1. apríl 2016). 
53 Gary S. Becker, „Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence,“ The Quarterly Journal 
of Economics 98 nr 3 (1983): 371-372. 
54 CBS News: 60 Minutes, „Jack Abramoff: The Lobbyist‘s Playbook,“ http://www.cbsnews.com/news/jack-
abramoff-the-lobbyists-playbook-30-05-2012/ (sótt 1. apríl 2016). 
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bandaríska þingsins urðu afar mikil, ekki síst vegna þess að kostnaður við framboð jókst gífurlega á 

tíunda áratug 20. aldarinnar, því tímabili sem Abramoff vann sig upp metorðastigan í Washington. Í 

umfjöllun um mál Abramoff gekk fyrrum öldungadeildarþingmaðurinn Peter Fitzgerald svo langt að 

segja að fjármögnun framboða væri í raun ekkert annað en löglegar mútugreiðslur til þingmanna.55  

Saga Jack Abramoff er einungis eitt dæmi af mörgum sem sýnir hversu stór og umdeildur partur af 

starfsemi hagsmunasamtaka það er að veita fé og öðrum úrræðum (t.d. mannafla og þekkingu) inn í 

framboð einstaklinga og stjórnmálaflokka. Slík framlög hafa í áratugi verið reglubundin en reglurnar 

hafa takmarkaða virkni þar sem auðvelt er fyrir hagsmunasamtök, þrýstihópa og lobbíista að komast 

framhjá þeim. Með því að stofna pólitískar aðgerðanefndir (e. political action committees, PAC‘s) sem 

starfa sjálfstætt og taka við fjárframlögum fyrir hönd þeirra sem stofnuðu nefndirnar má veita 

fjármunum inn í framboð á löglegan hátt. Frá 1974 þegar breytingar á kosningalögum (e. Federal 

Election Campaign Act) tóku gildi hefur vægi PAC‘s aukist gífurlega þar sem engin takmörk voru sett á 

hversu miklum fjármunum PAC‘s meiga eyða fyrir hönd frambjóðenda. Þannig varð stofnun PAC‘s 

besta leiðin til þess að hafa áhrif á niðurstöður kosninga.56 Fjöldi slíkra nefnda hefur tugfaldast á 

undanförnum áratugum og nema fjármunirnir sem fara í gegnum nefndirnar hundruðum milljóna 

Bandaríkjadala en á árunum 1973-1974 gáfu slíkar nefndir 12,5 milljónir dala en á árunum 1997-1998 

var upphæðin komin upp í 206,8 milljónir dala.57 Þrátt fyrir umfangsmiklar tilraunir til þess að 

stemma stigu við utanaðkomandi áhrifum á kosningar og kjörna fulltrúa í Bandaríkjunum hefur 

takmarkaður árangur náðst. Hagsmunasamtök hafa hingað til ekki átt í teljandi vandræðum með að 

finna glufur í lagasetningu og finna nýjar leiðir til þess að styðja við bakið á flokkum og 

stjórnmálamönnum með svo gott sem ótakmörkuðum fjárframlögum til valdhafa í Bandaríkjunum.58 

Hagsmunasamtök og þrýstihópar eru því mjög mikilvægar einingar innan stjórnsýslunnar í 

Bandaríkjunum. Barist er fyrir mismunandi hagsmunum af miklum krafti og hefur slík barátta í 

mörgum tilvikum áhrif á stefnumótun stjórnvalda. Eitt öflugasta samansafn hagsmunasamtaka í 

Bandaríkjunum eru samtök sem vinna að málstað Ísrael, Ísraels lobbíið (e. The Israel Lobby) eða 

lobbíið. Næsti kafli er tileinkaður Ísraels lobbíinu þar sem reynt verður að útskýra sögu og stöðu þess 

og hvernig það starfar innan bandarískrar stjórnsýslu. Þar sem ómögulegt er að skoða öll þau samtök 

sem talist gætu partur af Ísraels lobbíinu verður öflugasta eining lobbísins, AIPAC, skoðuð sérstaklega 

og notuð sem dæmi um hvernig starfsemi Ísraels lobbísins fer fram. 

                                                           

55 Alex Gibney, „Casino Jack and the United States of Money,“ 
https://www.youtube.com/watch?v=GOOUjnGDqso (Sótt 4.apríl 2016). 
56 Kousser, Thad og Austin Ranne,. „Politics in the United States.“ Í Comparative Politics Today, 686 
57 Grossman o.fl,, Special Interest Politics, 14,15. 
58 Kousser, Thad og Austin Ranne,. „Politics in the United States.“ Í Comparative Politics Today, 686-687. 
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2 Ísraels lobbíið 

2.1 Hvað er Ísraels lobbíið? 

Þegar talað er um Ísraels lobbíið er ekki átt við ein samheldin samtök heldur er um að ræða lauslega 

tengdar einingar, einstaklinga og samtök, sem reyna með virkum hætti að móta stefnu Bandaríkjanna 

í átt sem hentar Ísrael.  Þar sem um fjölbreyttan hóp er að ræða er ekki alltaf samstaða í öllum 

málum og takst hóparnir stundum á um rétta nálgun á tilteknu máli. Margir af þeim hópum sem oft 

teljast til Ísraels lobbísins eru ekki hagsmunasamtök eða þrýstihópar og stunda ekki beinan lobbíisma 

heldur vinna eftir öðrum leiðum til að styrkja málstað Ísrael. Þar sem að hópurinn sem um ræðir er 

afar fjölbreyttur er erfitt að afmarka hann nákvæmlega. Sumir hópar, t.d Zionist Organization of 

America, eru nokkuð klálega partur af Ísraels lobbíinu. Aðrir hópar eru augljóslega ekki partur af 

lobbíinu, til dæmis National Association of Arab-Americans. Einnig eru margir hópar sem erfitt er að 

segja til um hvort tilheyri Ísraels lobbíinu eða ekki. Þó svo að einstaklingur eða samtök séu hliðholl 

Ísrael þýðir það ekki að þau séu partur af Ísraels lobbíinu. Til þess að tilheyra lobbíinu þarf 

einstaklingur eða samtök að vinna á skipulagðan hátt að því að stýra stefnu Bandaríkjanna í þá átt 

sem hentar Ísrael. Fjöldi þeirra samtaka sem telja má til Ísraels lobbísins er því nokkuð á reiki en 

fjöldinn hleypur á tugum, jafnvel hundruðum.59 Ísraels lobbíið er samsett af mörgum mismunandi 

stofnunum og þar af leiðandi geta aðilar sem teljast partur af lobbíinu bæði fallið undir víða og 

þrönga skilgreiningu hagsmunasamtaka. AIPAC, sem fjallað verður sérstaklega um í ritgerðinni falla 

undir þrengri skilgreiningu á hagsmunasamtökum. 

Mestur stuðningur við Ísraels lobbíið kemur frá bandarískum gyðingum en sá stuðningur á sér 

djúpstæðar rætur.  Framan af 20. öldinni þurftu Zionistar (zíonismi er stefna sem spatt upp um 

aldamótin 1900 og vann að því markmiði að gyðingar í Evrópu ættu að flytjast þaðan og setjast að í 

Palestínu)60 í Bandaríkjunum  að láta lítið fyrir stuðningi sínum fara þar sem gyðingahatur var enn 

töluvert í Bandaríkjunum og til þess að forðast ásakanir um að vera ekki fullkomlega hliðhollir 

Bandaríkjunum (e. dual loyality). Eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar breyttist afstaða 

Bandaríkjamanna til gyðinga töluvert og gátu bandarískir gyðingar verið stoltir stuðningsmenn 

raunverulegs ríkis gyðinga í Palestínu, Ísraels.61  

                                                           

59 John J. Mearsheimer, og Stephen M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy (London: Penguin 2007), 
112-115. 
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Fremur fáir gyðingar í Bandaríkjunum fluttust til Ísraels á fyrstu árum ríkisins en þrátt fyrir það 

varð stuðningur við Ísraelsríki mikilvægur partur af sjálfsmynd gyðinga í Bandaríkjunum og snérist 

samfélag gyðinga, sem óðfluga var að samlagast almennu bandarísku samfélagi, að stórum hluta um 

samstöðu og stuðning við Ísrael. Eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar urðu gyðingar veigameiri partur 

af samfélagi Bandaríkjanna og í því umhverfi tóku sýnagógur í auknum mæli til starfa og urðu þær 

miðpunktur í lífi bandarískra gyðinga. Sýnagógur færðu áherslu sína í auknum mæli á stuðning við 

Ísraelsríki en það virtist besta leiðin til þess að skapa gyðingum sérstöðu og hvetja gyðinga til þess að 

iðka trú sína og taka þátt í því starfi sem sýnagógurnar sinntu. Á fyrstu árum Ísraelsríkis (sem stofnað 

var 1948) þurfti ríkið á mikilli pólitískri og fjárhagslegri aðstoð að halda. Margar stofnanir voru settar 

á laggarnir sem styðja áttu við bakið á Ísrael og fjáraflanir og lobbíismi fyrir hönd Ísraels varð í 

auknum mæli partur af sambandi gyðinga í Bandaríkjunum við Ísraelsríki. Það er því upp úr 

samfélagslegum breytingum í Bandaríkjunum í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar sem að samheldni 

bandarískra gyðinga og viðleitni þeirra til þess að berjast fyrir aðstoð og stuðningi við Ísrael sprettur 

upp.62  

Hið sérstaka samaband sem ríkt hefur á milli Bandaríkjanna og Ísrael undanfarna áratugi er 

grunnstefið í nær allri starfsemi Ísraels lobbísins. Fá samtök eru tilbúin að skilyrða þá aðstoð sem 

Bandaríkin veita Ísrael nema að mjög takmörkuðu leyti og telja mörg samtök, þar á meðal AIPAC, að 

aðstoð Bandaríkjanna við Ísrael eigi að vera algerlega skilyrðislaus. Í raun er stuðningur við hið sterka 

samband Bandaríkjanna og Ísrael svo mikilvægur að efast má um að samtök sem ekki styðji 

sambandið á milli Bandaríkjanna og Ísrael geti talist til Ísraels lobbísins. Eitt af örfáum dæmum um 

samtök sem takmarka vilja aðstoð Bandaríkjanna þar til Ísrael hefur aflétt hernámi á Gaza, 

vesturbakkanaum og Austur-Jerúsalem eru Jewish Voice for Peace (JVP).63  

 Ísraels lobbíið hefur nokkuð sérstaka stöðu að mati Steven T. Rosenthal sem telur að hvergi 

annars staðar finnist borgarar ríkis sem séu jafn helgaðir velgengi annars ríkis og gyðingar í 

Bandaríkjunum.64  Þó svo að stór hluti þeirra samtaka og einstaklinga sem teljast til Ísraels lobbísins 

séu gyðingar er ekki hægt að leggja Ísraels lobbíið að jöfnu við gyðinga í Bandaríkjunum. Einnig ætti 

að varast að tala um  gyðinga lobbíið (e. The Jewish Lobby)  (hugtak sem stundum er notað um hópa 

sem berjast fyrir málstað Ísraelsríkis) þar sem ekki er einhugur á meðal gyðinga í Bandaríkjunum um 

afstöðu og stuðning við Ísraelsríki. Í könnun frá 2004 kemur í ljós að 36 % bandarískra gyðinga séu 

„ekki mjög“ eða „ekki að neinu leyti“ tengdir Ísrael tilfinningaböndum. Jafnframt styður stór hópur 
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gyðinga í Bandaríkjunum tilveru Ísraelsríkis en styður ekki aðgerðir stórra aðila innan Ísraels lobbísins. 

Það er ákveðin pólitísk stefna sem skilgreinir Ísraels lobbíið, en hvorki trúarleg eða þjóðernisleg (e. 

ethnic) sjálfsmynd þeirra sem berjast fyrir stefnunni.65 

Eins og áður sagði er Ísraels lobbíið samsett úr mörgum einingum og því ómögulegt að skilgreina 

lobbíið nákvæmlega. Samtökin sem mynda lobbíið skipta tugum og er því óraunhæft að reyna að 

útskýra hlutverk og sögu allra þeirra samtaka sem telja má til Ísraels lobbísins. Hér verður því að duga 

að rekja sögu og útskýra starfsemi einna samtaka, AIPAC, sem eru leiðandi samtök innan Ísraels 

lobbísins. 

2.2 American Israel Public Action Committee (AIPAC) 

AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) er mikilvægasta og þekktasta einingin innan The 

Israel Lobby. Fortune Magazine setti saman lista árið 1997 yfir valdamestu þrýstihópa sem starfa í 

Washington. Álitsgjafar voru fulltrúadeildarþingmenn Bandaríkjaþings. AIPAC mældist aftur í öðru 

sæti yfir öflugustu þrýstihópana í Washington árið 2005, þá hjá National Journal. Lee Hamilton, 

þingmaður til þrjátíu og fjögurra ára telur AIPAC vera í algerum sérflokki og Mervyn Dymally sagði að 

AIPAC væri án efa árangursríkasta lobbíið í fulltrúadeild Bandaríkjaþings.66 

I.L. „Si“ Ken stofnaði AIPAC árið 1959. Ken stýrði American Zionist Council frá 1951 sem á árunum 

1953-1954 varð að The American Zionist Comittee for Public Affairs og árið 1959 var nafni 

samtakanna breytt í AIPAC. Starfsemi AIPAC var á þessum tíma afar ólík starfsemi samtakanna í dag. 

Ken nýtti sér persónuleg tengsl við nokkra einstaklinga á Bandaríkjaþingi til þess að vinna 

stefnumálum sínum fylgi og forðaðist að nýta sér fjölmiðla og að reyna að afla stuðnings fjöldans. 

Stefna Ken var að styðja við bakið á lagafrumvörpum, ekki að reyna að búa þau til. Áhrif samtakanna 

voru því takmörkuð fyrstu árin og lítið fór fyrir starfseminni á opinberum vettvangi. Breyttar 

samfélagsaðstæður í Bandaríkjunum á sjöunda áratugnum ýttu samtökunum sífellt betur út í 

sviðsljósið og í kjölfar Sex daga stríðsins 1967 fór hlutur samtakanna að vaxa jafnt og þétt. Næstu árin 

héldu átök Ísraelsríkis áfram og vöktu þau upp spurningar um öryggi og áframhaldandi tilveru 

Ísraelsríkis. Hið viðvarandi hernaðarbrölt Ísrael jók enn á stuðning gyðinga í Bandaríkjunum við 

Ísraelsríki og varð sá stuðningur að helsta baráttumáli samtaka sem tilheyra Ísraels lobbíinu og varð 

mikilvægari öllum öðrum baráttumálum. Baráttan skilaði sér í auknum fjárframlögum og stuðningi 

Bandaríkjastjórnar við Ísrael og í kjölfarið varð það helsta markmið Ísraels lobbísins að tryggja og auka 

stuðning bandarískra stjórnvalda í stað þess að hvetja samfélag gyðinga til þess að styrkja baráttuna 
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með fjárframlögum úr eigin vasa. Á áttunda og níunda áratug tuttugusta aldarinnar jókst því þörf 

Ísraelsríkis fyrir framlög til muna og voru það helst AIPAC og The Conferance of Presidents of Major 

American Jewish Organisations (samtök þar sem fulltrúar fimmtíu og eins stærstu og mikilvægustu 

samtakanna sem telja má til Ísraels lobbísins hittast) sem tóku það upp á sína arma að afla Ísrael þess 

stuðnings sem það þurfti á að halda. Á því tímabili breyttist hlutverk AIPAC gífurlega og fóru samtökin 

frá því að vera smá í sniðum með veltu upp á $300.000 árið 1973 yfir í það að velta upp undir 60 

milljónum dala á ári á fyrsta áratug 21. aldarinnar. AIPAC breytti á sama tíma um starfsaðferðir og 

tóku í auknum mæli að starfa fyrir opnum tjöldum. Einnig breyttist röksemdafærsla samtakanna fyrir 

aðstoð við Ísrael. Á fyrstu starfsárum AIPAC var stuðningur við gyðinga í Ísrael fyrst og fremst byggður 

á mannúðarsjónarmiðum en sú röksemdafærsla vék fyrir vel útfærðum og fáguðum rökum sem 

sýndu fram á að hagsmunir og siðferðisleg gildi Bandaríkjanna og Ísrael færu saman og þess vegna 

ættu Bandaríkin að styðja dyggilega við bakið á Ísrael. Umhverfi kalda stríðsins og breytt kosningalög í 

Bandaríkjunum sem gerðu samtök eins og AIPAC auðveldara að útdeila peningum í gegnum PAC‘s til 

stjórnmálamanna og frambjóðenda styrktu stöðu samtakanna enn frekar. Þegar komið var fram á 

níunda áratug tuttugustu aldarinnar var AIPAC því orðið að einum mikilvægasta og áhrifamesta 

aðilanum í bandarískum stjórnmálum.67 

 

2.3 Ítök Ísraels lobbísins 

Ísraels lobbíið hefur mikil ítök í bandarískum stjórnmálum og spilar stórt hlutverk í því að móta 

sjálfsmynd og skoðanir gyðinga og annarra þjóðfélagshópa í Bandaríkjunum.68 þær skoðanir eru í 

flestum tilvikum þær skoðanir sem Ísrael vill að  gyðingar í Bandaríkjunum taki upp en Ísraels lobbíið 

hefur í gegnum tíðina virkað sem málpípa stjórnvalda í Ísrael en lobbíið myndar í fáum tilvikum eigin 

skoðanir á málefnum Ísrael en tekur í staðinn við fyrirmælum (opinberum og óopinberum)  frá 

Ísraelsríki og reynir eftir fremsta megni að hafa áhrif á samfélag gyðinga í Bandaríkjunum. Áhrifin sem 

Ísraels lobbíið hefur eru mikil og hefur það verið viðtekin skoðun innan samfélags bandarískra 

gyðinga, þrátt fyrir að samtök innan Ísraels lobbísins séu stundum ósammála stefnu Ísrael, að 

gagnrýni á Ísrael ætti ekki að vera gerð opinber og er það afar fátítt að leiðtogar og/eða starfsmenn 

samtaka innan lobbísins kalli eftir því að bandarísk stjórnvöld reyni að þvinga fram stefnubreytingu 

hjá Ísrael.69 

                                                           

67 Mearsheimer, og Walt, The Israel Lobby, 118-120. 
68 Robert O. Keohane, „The Big Influence of Small Allies,“ Foreign Policy  nr 2 (1972): 178. 
69 Mearsheimer, og Walt, The Israel Lobby, 118-122. 



26 

 

Völd Ísraels lobbísins og tilraunir þeirra til þess að stýra skoðanamyndun og gagnrýni gyðinga í 

Bandaríkjunum eru vel þekktar og hafa verið mjög markvissar. Árið 1976 tóku National Jewish 

Community Relations Advisory Council (NJCRAC), the Conference of Presidents og Simcha Dinitz, 

sendiherra Ísrael í Bandaríkjunum, saman höndum og settu saman nokkrar meginreglur sem virka 

áttu sem leiðarvísir fyrir hegðun innan samfélags gyðinga í Bandaríkjunum. Fyrsta meginreglan var að 

einungis Ísrael gæti ákvarðað hver stefna Ísrael ætti að vera. Önnur meginreglan var sú að gyðingar í 

Bandaríkjunum ættu að styðja Ísrael á opinberum vettvangi og ekki ætti að láta óánægju og gangrýni 

í ljós opinberlega, aðeins í einrúmi. Alger stuðningur við Ísrael væri nauðsynlegur leiðtogum innan 

samfélags gyðinga í Bandaríkjunum.70 

Allri gagnrýni á Ísrael er mætt af mikilli hörku af Ísraels lobbíinu. Talsmenn og stjórnendur innan 

lobbísins eru óhræddir við að verja sinn málstað og hika ekki við að ráðast á þá sem gagnrýna stefnu 

Ísrael eða reyna að hafa áhrif á stefnu Bandaríkjanna á hátt sem ekki er þókknanlegur Ísraels 

lobbíinu. Hefur slíkt umhverfi, þar sem Ísraels lobbíið  er óhrætt við að gagnrýna harkalega þá sem 

mæla gegn þeirra málstað haft þær afleiðingar í för með sér að margir veigra sér við því að gagnrýna 

Ísrael á opinberum vettvangi af ótta við holskeflu gagnrýni og ásakana frá Ísraels lobbíinu. Einnig eiga 

þeir sem opinbera gagnrýni sína mun erfiðara með að afla stuðnings og fjármagns meðal bandarískra 

gyðinga og hefur það mikinn fælingarmátt. Á þetta bæði við um einstaklinga og samtök en þess eru 

mörg dæmi að samtökum sem ekki þykja nógu afgerandi í stuðningi við Ísrael sé meinaður aðgangur 

að stórum viðburðum á vegum eininga innan Ísraels lobbísins þar sem málefni Ísraels eru á dagskrá.71 

Sem dæmi um mátt Ísraels lobbísins þá stóð „The Pro-Israel lobby“  í samstarfi við kristin hægri öfl 

í Bandaríkjunum fyrir herferð þegar George W. Bush Bandaríkjaforseti bað Ariel Sharon um að stöðva 

hernaðaraðgerðir Ísrael á vesturbakka Jórdanár í Palestínu árið 2002. Herferðin skilaði yfir 100.000 

tölvupóstum, símtölum og heimsóknum til Bandaríkjaforseta þar sem hann var hvattur til þess að 

reyna ekki að hafa áhrif á aðgerðir Ísrael. Herferðin skilaði tilætluðum árangri og Bush kvað sér ekki 

aftur hljóðs um þessi málefni.72 

Starfsemi lobbísins kemur sjaldan fyrir í fjölmiðlum í Bandaríkjunum, jafnvel þegar fjallað er um 

stór mál sem fá mikla athygli. Í kjölfar umræddra árása Ísrael á Vesturbakkann var atkvæðagreiðsla í 

fulltrúadeild Bandaríkjaþings þar sem kosið var um yfirlýsingu þar sem stuðningi við Ísrael í baráttu 

sinni gegn hryðjuverkum var lýst yfir. Yfirlýsingin var samþykkt þar sem 94 þingmenn sögðu já, tveir 
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sögðu nei og fjórir sátu hjá. Að mati Michael Massing hjá The National er það athygli vert að í 

fréttaflutningi af málinu hafi nær engin umfjöllun verið um mögulegan þátt AIPAC í þessari 

niðurstöðu. Ástæður Massing eru þær að AIPAC séu öflugustu hagsmunasamtökin innan 

Bandaríkjanna sem reyna að hafa áhrif á utanríkisstefnu Bandaríkjanna (e. foreign policy lobby) og að 

AIPAC veiti milljónum dala til þingmanna beggja flokka Bandaríkjaþings og haldi úti öflugu tengslaneti 

áhrifafólks sem vinnur að því markmiði að stefna Bandaríkjanna og stefna Ísrael séu í takti hvor við 

aðra. Massing minnist líka á The Conference of Presidents, samtök sem hann líkt og Walt og 

Mearsheimer telja mjög öflug en samt sem áður séu samtökin nær óþekkt meðal almennings í 

Bandaríkjunum.73 

Ítök og áhrif Ísraels lobbísins komu bersýnilega í ljós árið 1975 þegar AIPAC stóð á bak við bréf 

sem sent var til Gerald R. Ford Bandaríkjaforseta í kjölfar þess að hann hafði viðrað hugmyndir þess 

að efnis að endurskoða stefnu Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum og þar með þann mikla stuðning 

sem Bandaríkjastjórn hafði veitt Ísrael allt frá forsetatíð John F. Kennedy. viðbrögð Ísraels komu ekki 

beint frá Jerúsalem heldur frá fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Í bréfinu (e. „Spirit of 76 letter“) var Ford 

beðinn um að ítreka þann hernaðarlega, efnahagslega og diplómatíska stuðning sem Bandaríkin 

hefðu veitt Ísrael undanfarin ár. Á einni nóttu skrifaði meirihluti þingmanna fulltrúadeildarinnar undir 

bréfið en alls skrifuðu 76 þingmenn undir bréfið. Nokkrir þingmenn sem neituðu í fyrstu að skrifa 

undir létu undan miklum þrýstingi og skrifuðu á endanum undir bréfið. Skilaboðin til Ford voru skýr, 

hann gæti ekki komið breytingum á aðstoð Bandaríkjanna við Ísrael í gegnum þingið. Styrkur AIPAC 

og Ísraels lobbísins var algjör og Ford þurfti að sætta sig við ósigur. Ford gerði ekki aðra tilraun til þess 

að ögra lobbíinu í sinni forsetatíð.74 

Frá lokum Sex daga stríðsins hefur afstaða The Israel Lobby orðið sífellt harðari og hægrisinnaðari. 

Að stríðinu loknu komust til valda einstaklingar sem aðhylltust harðlínustefnu Zionista og voru fullir af 

heift og reiði í kjölfar stríðsins. Þessir einstaklingar voru ekki í meirihluta en fengu þó að tala fyrir 

hönd fjöldans. Meirihluti gyðinga í Bandaríkjunum hefur í gegnum tíðina verið fremur frjálslyndur, 

hliðhollur Demókrötum og stutt tveggja ríkja lausn á deilum Ísrael og Palestínu. Likud-flokkurinn í 

Ísrael (íhaldssamur hægriflokkur) beitti sér síðar fyrir því að íhaldssamari einstaklingar kæmust í 

valdastöður hjá The Conference of Presidents og veittu stjórnvöld í Ísrael samtökum sem tóku harðari 

afstöðu með Ísrael sífellt meiri athygli og stuðning. Íhaldssamir hægrimenn, þrátt fyrir að vera í 
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minnihluta, styrktu þannig stöðu sína sem opinber rödd gyðinga í Bandaríkjunum.75 Íhaldssamri 

stefna hefur verið mikilvægur þáttur í því að fjármagna mörg samtök inn Ísraels lobbísins en mörg 

samtök innan lobbísins þurfa á Ísrael að halda til þess að réttlæta eigin tilveru. Með því að draga upp 

mynd af gyðingahatri og Ísrael sem veiku ríki sem nauðsynlega þarfnast aðstoðar vaxa áhyggjur 

almennings og mögulegir stuðningsmenn eru líklegri til þess að styðja ýmis samtök með 

fjárframlögum.76 

 

2.4 Tengdir hópar 

Hugmyndafræði tveggja hópa er sérstaklega mikilvæg fyrir starfsemi Ísraels lobbísins. 

Nýfrjálshyggjumenn (e. neo-conservatives) hafa verið í áhrifastöðum í bandarískri stjórnsýslu 

undanfarin ár. Nýfrjálshyggjumenn standa fyrir pólitíska hugmyndafræði sem gengur út á að 

Bandaríkin beiti mætti sínum einhliða og óháð öðrum ríkjum og alþjóðastofnunum til þess að vinna 

að hagsmunum Bandaríkjanna hvar sem er í heiminum.  Áhrifamiklir nýfrjálshyggjumenn hafa nær 

undantekningarlaust verið hliðhollir Ísrael og hafa áhrif þeirra styrkt stöðu Ísrael töluvert. Ekki eru 

allir nýfrjálshyggjumenn gyðingar og hafa þeir því átt þátt í því að færa ítök Ísraels lobbísins út fyrir 

samfélag gyðinga í Bandaríkjunum.77 Þá má einnig nefna kristna Zionista sem í flestum tilfellum 

tilheyra hægri væng stjórnmálanna og hafa töluverð ítök í bandarískum stjórnmálum. Það er trúarleg 

afsaða kristinna Zionista sem tengir þá við Ísrael. Kristnir Zionistar líkt og nýfrjálshyggjumenn eru ekki 

jafn vel skipulagðir hópar og Ísraels lobbíið og einnig hafa þeir mun minna fjármagni að spila. Báðir 

hóparnir eru þó mikilvægir bandamenn Ísraels lobbísins og styrkja þeir stöðu lobbísins umtalsvert 

innan bandarískrar stjórnsýslu.78    

 

2.5 Samantekt 

Ísraels lobbíið myndar eina af öflugustu einingunum sem starfa í bandarískum stjórnmálum. Innan 

þess mynda mörg samtök sterka heild sem hefur umtalsverð áhrif á stjórnsýslu og umræðu í 

Bandaríkjunum. Lobbíið hefur þróast og vaxið gífurlega á undanförnum áratugum og er mikilvægur 

þáttur í því að viðhalda því sérstaka sambandi sem ríkir á milli Bandaríkjanna og Ísraels en það 

samband er grunnstefið í flestallri starfsemi Ísraels lobbísins. Þeir sem draga virkni lobbísins í efa 

                                                           

75 Mearsheimer, og Walt, The Israel Lobby, 118-126. 
76 Sama heimild, 118-128. 
77 Sama heimild, The Israel Lobby, 128-132. 
78 Sama heimild, The Israel Lobby, 118,132-139 
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benda oft á að áhrif þess séu mest í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Dæmin hér að ofan sýna 

áhrifamáttur Ísraels lobbísins er ekki einungis bundinn við fulltrúadeildina og að ítök þess geta haft 

mótandi áhrif á utnaríkisstefnu Bandaríkjanna. 
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3 Mavi Marmara 

3.1 Bakgrunnur 

Í lok desember 2008 lögðu um það bil 700 mannúðarvinir í sjálfboðavinnu upp í afdrifaríka ferð frá 

ströndum Tyrklands. Áfangastaðurinn var Gazaströndin í Palestínu þar sem áhöfn skipalestarinnar  

ætlaði að færa innilokuðum íbúum nauðsynleg hjálpargögn. Leiðangurinn var ekki sá fyrsti sem setti 

stefnuna á Gaza svæðið en aldrei hafði stærri leiðangur lagt af stað í slíka ferð.  Skipalestin samanstóð 

af sex skipum, þeirra á meðal Mavi Marmara, sem leiðangurinn hefur verið kenndur við.79  

För skipalestarinnar var skipulögð af sex samtökum. Fyrst og fremst var það Free Gaza Movement 

sem bar hitan og þungan af skipulagningunni en önnur samtök voru: The Turkish Foundation for 

Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH), European Campaign to end the siege of 

Gaza, Ship to Gaza-Greece, Ship to Gaza-Sweden, og the International Committe to end the siege of 

Gaza.80 

Þegar skipalestin var 130 km frá ströndum Gaza og ennþá á alþjóðlegu hafsvæði (e. international 

waters) réðust sérsveitarmenn ísraelska hersins (e.Israel Defence Force) um borð í Mavi Marmara 

með það að markmiði að stöðva för skipalestarinnar. Sú atburðarás sem þá fór af stað liggur ekki ljós 

fyrir og enn er deilt um hver hún var í raun og veru. Rannsókn Sameinuðu Þjóðanna gat ekki ákvarðað 

það með fullri vissu.81 Ástæður þess að erfitt hefur reynst að staðfesta hver atburðarásin var eru 

meðal annars þær að Ísrael gerði allar myndbandsupptökur af árásinni (skipverjar voru margir með 

upptökutæki á sér) upptækar og vegna þess að Ísrael lokaði fyrir útsendingar Al-Jazeera English og 

Press TV sem höfðu sýnt beint frá skipalestinni. Einnig rauf Ísrael allt gervihnattasamband 

skipalestarinnar.82 Með þessum aðgerðum náði Ísrael að rjúfa aðgang umheimsins að upplýsingum 

um atvikið og í þá þrjá daga sem Ísrael hélt skipverjum Mavi Marmara skipalestarinnar föngnum 

hafði umheimurinn afar takmarkaðar upplýsingar um hvað gerðist þann 31. maí 2010. Á þessu þriggja 

                                                           

79 Moustafa Bayoumi, „Introduction.“ í  Midnight on the Mavi Marmara,  ritstj. Moustafa Bayoumi (New York: 
Or Books, 2010, 1-3.  

Palmer o.fl.., Report of the Secretary-General‘s Panel of Inquiry on the 31 May Flotilla Incident. (United Nations 
– Secretary-General, 2011), 3, 30. 
80 Toby Cadman, „The case for Mavi Marmara: Slingshots vs helicopters,“ Aljazeera.com, 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/turkey-mavi-marmara-israel-2014497516698132.html 
(Sótt 15. april 2016). 
81BBC News, Q&A: „Israeli deadly raid on aid flotilla,“ http://www.bbc.com/news/10203726 (sótt 15. apríl 
2016). 
82 Adam Gabbatt, „Israel flotilla raid – reation and fallout as it happened,“ theguardian.com, 1. júní 2010. 
http://www.theguardian.com/world/blog/2010/jun/01/israel-flotilla-raid-fallout-live (sótt 17.apríl 2016). 
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daga tímabili sendi Ísrael frá sér upptökur af atburðunum sem klipptar höfðu verið til. Sýna þær 

skipverja ráðast að sérsveitarmönnum og voru upptökurnar notaður sem stuðningur við þá túlkun 

Ísrael á atburðunum að sérsveitarmennirnir hefðu einungis beitt fyrir sig skotvopnum í sjálfsvörn, 

eftir að skipverjar höfðu ráðist að þeim. Sá frásagnarháttur (e. narrative), þar sem skipverjar voru 

sagðir hafa ráðist að sérsveitarmönnum sem þá vörðu hendur sínar, varð allsráðandi í málflutningi 

Ísrael og var jafnramt notaður sem réttlæting aðgerðanna af hálfu Ísraelsríkis. Myndböndin (sem 

klippt voru til af Ísrael) voru notuð þessum málflutningi til stuðnings en þau voru gerð aðgengileg fyrir 

almenning einingis nokkrum klukkutímum eftir að atvikið átti sér stað, en á þeim tímapunkti höfðu 

fjölmiðlar nánast engar aðrar upplýsingar um málið en þær sem fengust frá ísraelska hernum.83  

Útgáfa skipverja af atburðunum var mjög frábrugðin frásögn ísraelska hersins. Skipverjar héldu því 

fram að árásin hefði verið þaulskipulögð, að reyk og leiftursprengjum (e. flash grenades) hafi verið 

beitt þegar sérsveitarmenn sigu úr þyrlum um borð ásamt gúmmíkúlum og raunverulegum 

byssukúlum. Skipverjar héldu því líka fram að skotið hefði verið á skipið úr slöngvubátum ísraelska 

hersins áður en tilraunir hermanna til að síga um borð úr herþyrlum hófust.84 Samkvæmt skipverjum 

voru það ísraelskir sérsveitarmenn sem voru fyrri til að beita ofbeldi og aðgerðir skipverja hafi því 

verið viðbrögð við árás á skip sem fór af stað án lokaviðvörunar á alþjóðlegu hafsvæði. Skipverjar 

töldu að valdbeiting Ísraels hefði verið yfirgengileg þar sem skotvopnum var beitt af þjálfuðum 

hermönnum gegn tómhentum borgurum sem ekki höfðu nein vopn önnur en þau barefli og eggvopn 

sem þeir gátu gripið til.85 Í skýrslu frá Mannréttindaráði Sameinuðu Þjóðanna (e. Human Rights 

Council) er því haldið fram að skotið hafi verið á skipin úr herþyrlum áður en hermennirnir sigu um 

borð í Mavi Marmara skipið.86 

 The Guardian fjallaði ítarlega um Mavi Marmara atvikið daginn eftir að það átti sér stað. 

Útskýringar beggja málsaðila eins og þær hafa verið útskýrðar hér að ofan eru þar raktar en tekið er 

fram í fréttaskýringunni að ómögulegt sé að sannreyna hvor útgáfa sögunnar sé rétt þar sem einu 

opinberu upplýsingarnar komi frá Ísrael.87  

                                                           

83 Shahira Fahmy, Britain Eakin, „High drama on the high seas: Peace versus war journalism framing of an 
Israeli/Palestinian related incident,“ International Communication Gazette 16. október 2013 (2013): 3 
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86Shahira Fahmy, Britain Eakin, „High drama on the high seas: Peace versus war journalism framing of an 
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Ljóst er að Ísrael og skipverjar segja afar ólíka sögu af sama atburðinum. Óumdeilt er að átök áttu 

sér stað og að skipverjar undirbjuggu sig fyrir átök, nokkru áður en aðgerðir Ísrael hófust. 

Málflutningur Ísraels hefur sætt töluverðri gagnrýni, hefur þar helst verið bent á að sjö 

fórnarlambanna sem létust voru skotin oftar en einu sinni en þeir níu skipsmenn sem létust í 

áhlaupinu voru samtals skotnir þrjátíu sinnum, meðal annars í bakið og af stuttu færi. Einn 

skipsmaður var skotinn fjórum sinnum í höfuðið og eru uppi vísbendingar um að einn skipverji hafi 

verið skotinn banaskoti eftir að hann féll til jarðar. Alls var 308 byssukúlum skotið auk fjölda 

baunapoka (e. bean bags) og litboltakúlum (e. paint ball rounds).88  

Þegar allt var yfirstaðið óháð því hvernig atburðarásin var lágu níu í valnum og einn var 

lífshættulega slasaður. Hann lést fjórum árum síðar eftir að hafa legið í dái frá frá því að árásin var 

gerð. Alls týndu því tíu skipverjar lífinu í áhlaupi ísraelskra hermanna á skipalestina.  

Í kjölfar atviksins um borð Mavi Marmara varð alvarleg milliríkjadeila á milli Tyrklands og Ísrael 

sem ekki verður rakin sérstaklega að þessu sinni. Níu af þeim tíu sem létust í árásinni voru tyrkneskir 

ríkisborgarar og sá tíundi hafði bæði tyrkneskt og bandarískt ríkisfang. Hart var tekist á um hvort að 

skotvopnum hefði verið beitt af hálfu ísraelskra hermanna áður en þeir fóru um borð og hvort þeim 

hafi verið beitt að fyrra bragði um borð í Mavi Marmara. Þykir möguleikinn á því að vopnum hafi 

verið beitt áður en hermenn fóru um borð í Mavi Marmara benda til þess að ásetningur um að ráðást 

á skipverja og mögulega drepa þá hafi verið til staðar. Þegar þetta er skrifað gæti 

Alþjóðaglæpadómstóllinn enn ákært yfirmenn hersins og Ísrael fyrir árásina.89 

Aðgerðir Ísraels voru fordæmdar af alþjóðasamfélaginu og í kjölfarið kallaði aðalritari Sameinuðu 

Þjóðanna Ban Ki-moon eftir því að Ísrael aflétti herkvínni á Gazasvæðinu. Tyrkland rak sendiherra 

Ísrael úr landi og samskipti ríkjanna versnuðu mjög í kjölfar atviksins.90 
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3.2 Lobbíið að störfum 

Afar erfitt getur verið að fullyrða um til hvaða ráðstafana Ísraels lobbíið tekur til þess að hafa áhrif á 

almenningsálitið í Bandaríkjunum. Aðferðir þess eru margvíslegar og þarf mikla þekkingu á bæði 

starfsemi samtaka sem tilheyra lobbíinu og hinu pólitíska umhverfi í Bandaríkjunum til þess að átta 

sig á þeim tengslum sem verið geta á milli fulltrúa t.d. AIPAC og áhrifafólks í bandarískri umræðu. 

Einnig er erfitt að segja með vissu hvernig fulltrúar Ísraels lobbísins tengjast ýmsum aðilum beinum 

eða óbeinum böndum á fjölmörgum stöðum í bandarísku samfélagi. Það getur því verið hægara sagt 

en gert að átta sig á því hvaða áhrifum lobbíið beitir til þess að stýra þjóðfélagsumræðunni í þá átt 

sem hentar því best hverju sinni.91 Ekki verður horft framhjá því að sem heild hefur Ísraels lobbíið 

mikil áhrif á umfjöllun fjölmiðla í Bandaríkjunum um málefni Ísrael. Michael Massing, sem skrifar 

bæði  fyrir hjá The New York Review of Books og Columbia Journalism Review, hafði orð á því í grein 

sinni að þrýstingur frá aðilum innan Ísraels lobbísins væri gegndarlaus og að ritstjórar forðist að birta 

gagnrýni á Ísrael þar sem það geti haft í för með sér mikla neikvæða gagnrýni frá bæði Ísraels lobbíinu 

og frá almenningi.92 Því er það óraunhæft að reyna að greina heildaráhrif AIPAC á umfjöllun fjölmiðla 

um Mavi Marmara atvikið. Í staðinn verður minnisblað sem AIPAC sendi frá sér í kjölfar atviksins 

greint þar sem enginn vafi leikur á því að það minnisblað komi frá Ísraels lobbíinu.  

Þann 1. júní 2010, daginn eftir Mavi Marmara atvikið sendi AIPAC frá sér minnisblað (e. memo) 

þar sem tímalína atburða er útskýrð. Með því að skoða minnisblað AIPAC, þá útgáfu atburða sem 

stuðst er við og orðalag og túlkanir á atburðum og ummælum ætti að fást ágætt yfirlit yfir það 

hvernig einingar innan Ísraels lobbísins starfa. Ef þær hugmyndir um starfshætti Ísraels lobbísins sem 

raktar hafa verið í þessari ritgerð eru réttar ættu viðbrögð AIPAC að vera í samræmi við þær 

hugmyndir. Það skal þó tekið fram að erfitt er að fullyrða um starfsemi fjölbreytts samfélags 

margbreytilegra samtaka út frá einu minnisblaði frá einum samtökum. Fullyrðingar um starfsemi 

Ísraels lobbísins þyrfti að byggja á mun breiðari grunni en fæst með úttekt á einu minnisblaði. Ítarleg 

skoðun á slíku minnisblaði getur þó gefið til kynna hvernig starfsemin fer fram og getur rennt stoðum 

undir þær kenningar um starfsemi Ísraels lobbísins sem kynntar hafa verið í þessari ritgerð. 
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3.3 Greining 

Í inngangi minnisblaðsins er því haldið fram að tilgangur fararinnar hafi ekki verið að koma 

mannúðaraðstoð til Gaza heldur að ögra Ísrael og draga athygli að herkví Ísraels á Gazasvæðinu. 

Mannréttindaráð Sameinuðu Þjóðanna tekur að vissu leyti undir þetta sjónarmið í skýrslu sinni en þar 

er stærð skipalestarinnar (sex skip), fjöldi farþega (um 700) og fjöldi blaðamanna um borð skoðaður. 

Margt er talið benda til þess að skipalestin hafi verið óþarflega stór og fjölmenn og þykir það benda 

til þess að megintilgangur skipalestarinnar hafi verið að draga að sér athygli þó svo að mikið magn 

(um 10.000 tonn) af hjálpargögnum hafi verið flutt með skipalestinni.  

Inntak fyrstu málsgreinarinnar í inngangnum virðist réttmætt þar sem margt bendir til þess að 

raunverulegt markmið ferðarinnar hafi verið að draga athygli að henni og herkvínni á Gazasvæðinu. Í 

fréttatilkynningunni er sérstaklega tekið fram að Gazaströndin sé undir stjórn Hamas-samtakanna, að 

því er virðist að tilefnislausu nema þá til þess að draga athyglina að meintri tengingu IHH við 

hryðjuverkastarfsemi sem vikið er að í næstu málsgrein. Þar er fullyrt um að tengsl IHH við 

hryðjuverkasamtök séu til staðar. Talað er um vel þekkt tengsl við Hamas og önnur íslömsk 

hryðjuverkasamtök þar á meðal Al-Qaeda. Tengsl IHH við Al-qaeda voru þegar fréttatilkynningin var 

gefin út ekki staðfest að mati utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna. Þó svo að AIPAC hafi haldið því fram 

að tengslin væru til staðar þá neitaði IHH ásökununum.93 Ísrael hefur haldið ásökunum um tengsl IHH 

við hryðjuverkastarfsemi til streitu frá því að atvikið átti sér stað en Ísrael setti IHH á lista yfir 

hryðjuverkasatök (e. terror watch list) í kjölfar Mavi Marmara atviksins. Önnur ríki hafa ekki verið 

tilbúin að ganga svo langt þó svo að meint tengsl IHH við hryðjuverkahópa hafi verið til skoðunar.94  

Miðað við þau gögn sem farið hefur verið yfir hér að ofan er ekki annað hægt en að setja 

spurningamerki við staðhæfingar um tengsl IHH við Al-Qaeda. Rannsóknarnefnd aðalskrifstofu 

Sameinuðu Þjóðanna (e. Secretary-General‘s Panel of Inquiry) gat ekki fullyrt um tengsl IHH við 

Hamas-samtökin og minnist ekki einu orði á tengsl við Al-Qaeda, tengsl sem utanríkisráðuneyti 

Bandaríkjanna gat heldur ekki staðfest. Tengsl IHH við hryðjuverkahópa eru skoðuð í skýrslu 
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Mannréttindaráðs Sameinuðu Þjóðanna (HRC). Niðurstaða hennar er sú að stærstur hluti 

þátttakenda, sem voru um 700, hafi tekið þátt sökum þess að það hafði einlægar áhyggjur af fólki á 

Gazasvæðinu. Nefndin setur þó spurningamerki við skipuleggjendur fararinnar en hún segir að 

einhverjar upplýsingar bendi til þess að IHH hafi stutt við Hamas-samtökin en nefndin treystir sér ekki 

til þess að meta þá fullyrðingu út frá fyrirliggjandi gögnum. Ekkert er minnst á Al-Qaeda eða meint 

tengsl IHH við þann hóp.95 

Að bendla för skipalestarinnar við vel þekkt hryðjuverkasamtök gæti verið tilraun til þess að 

sameina hagsmuni og siðferðisleg gildi Ísrael og Bandaríkjanna. Bandaríkin höfðu árið 2010 átt í 

margra ára stríði við hryðjuverk (e. war on terror) sem hófst eftir hryðjuverkaárásir á Bandaríkin 

2001.96 Osama bin Laden sem var leiðtogi Al-Qaeda samtakanna sem talin eru bera ábyrgð á 

mannskæðum hryðjuverkum í Bandaríkjunum árið 2001 og öðrum glæpum, var einn eftirsóttasti 

hryðjuverkamaður heims og lögðu Bandaríkin mikið kapp á að handsama Bin Laden á þessum árum 

og voru meðal annars í boði fundarlaun sem námu 25 milljónum Bandaríkjadala. Osama Bin Laden 

var á þessum árum „óvinur ríkisins númer eitt“97 og sem leiðtogi Al-Qaeda hryðjuverkasamtakanna 

sem báru ábyrgð á mannskæðustu hryðjuverkum sem framin hafa verið á bandarískri grundu voru öll 

tengsl við Al-Qaeda líkleg til þess að hafa áhrif á skoðanir almennings í Bandaríkjunum. Almenningur 

væri þá líklegri til að sýna aðgerðum Ísrael skilning í ljósi baráttunnar gegn hryðjuverkum. Því má ætla 

að aðgerðir sem beindust gegn aðilum með tengingu við Al-Qaeda væru líklegri til þess að njóta 

stuðnings Bandaríkjamanna. Forystumenn Bandaríkjanna og Ísrael höfðu tæpum tíu árum fyrr lagt 

grunninn að samliggjandi hagsmunum ríkjanna í baráttunni gegn hryðjuverkum. Forsætisráðherra 

Ísrael Ariel Sharon hafði árið 2001 stutt stríðið gegn hryðjuverkum sem Bandaríkin höfðu þá hafið og 

George W. Bush Bandaríkjaforseti sagði að mikilvægt væri að uppræta hryðjuverkamenn á 

hernumdum svæðum Ísraela í Palestínu.98 

Næstu málsgreinar fjalla um dagana áður en atvikið átti sér stað en athyglisvert er að skoða 

orðalagið sem AIPAC notar í minnisblaðinu. Þar er talað um sjálfskipaða (e. self styled)  mannúðarför  

sem túlka má á þann hátt að dregið sé í efa að um raunverulega mannúðarför hafi verið að ræða. 

Þegar fjallað er um farþega skipalestarinnar er tekið fram að þeir séu stuðningsmenn Palestínu, þar á 

                                                           

95 Palmer o.fl.., Report of the Secretary-General‘s Panel of Inquiry on the 31 May Flotilla Incident. 46. 
96 Schmitt, Eric og Thom Shanker, „U.S. Officials Retool Slogan for Terror War.“ The New York Times, 26. júlí 
2005. http://www.nytimes.com/2005/07/26/politics/us-officials-retool-slogan-for-terror-war.html?_r=0 (sótt 
15. apríl).  
97 History.com, „Osama Bin Laden,“ http://www.history.com/topics/osama-bin-laden (sótt 15. apríl 2016).  
98 Paul Findley, They Dare to Speak Out: People and Insttutions Confront Israel‘s Lobby, 3. útg. (Chicaco: 
Lawrence Hill Books, 2003). preface. 
https://books.google.is/books?hl=en&lr=&id=jCO7siJkxSEC&oi=fnd&pg=PP1&dq=jew+lobby&ots=yWs_NtOknN
&sig=zraYj3hunoGn8GznMl7FQFWLdNw&redir_esc=y#v=onepage&q=jew%20lobby&f=false sótt 17. apríl 2016. 
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meðal séu öfgamenn með tengsl við hryðjuverkahópa ásamt konum og börnum. Förin hafi verið 

skipulögð af „íslamísku“ IHH samtökunum og aftur er minnst á meint tengsl þeirra við 

hryðjuverkahópa, þar á meðal Hamas og Al-Qaaeda. Með orðalagi sem þessu fær lesandi á 

tilfinninguna að skipalestin og farþegar hennar hafi verið óvinir Ísraels sem ekki séu raunverulegir 

mannúðarvinir heldur hryðjuverkamenn eða stuðningsmenn hryðjuverkasamtaka. Vitnað er í einn 

meðlim skipalestarinnar sem minntist á að för skipalestarinnar miðaði fyrst og fremst að því að 

brjótast í gegnum herkví Ísraels á Palestínu. Þegar tilvitnunin (sem sett er fram án heimildar) er sett í 

samhengi við orðalag greinarinnar má líta svo á að verið sé að ýja að því að markmið ferðarinnar hafi 

verið annarleg og að það ofbeldi sem síðar varð hafi á einhvern hátt verið undirbúið af 

skipuleggjendum skipalestarinnar. Framsetning AIPAC á ummælunum er að því er virðist til þess fallin 

að fá lesendur til þess að halda að för skipalestarinnar hafi ekki stjórnast af mannúðarástæðum og að 

vilji til þess að sigla í gegnum herkví Ísraels væri merki um tilgangur ferðarinnar hafi verið að fremja 

ofbeldisverk. Slík framsetning styður við sögu Ísrael um að hermenn þeirra hafi einungis beitt 

skotvopnum í sjálfsvörn. Framsetningin miðar þannig að því að fá lesandann til þess að álykta að 

átökin og dauðsföllin sem þeim fylgdu hafi verið á ábyrgð skipsmanna en ekki hermannanna sem fóru 

um borð í skipin. 

AIPAC vísar einnig í annað myndband þar sem „leiðandi prófessor á Gazasvæðinu“ er sagður 

hvetja skipsmenn til þess að gerast píslarvottar. Prófessorinn hvetur fólk ekki með beinum orðum til 

að gerast píslarvottar heldur sagði hann að þeir sem um borð væru kærðu sig frekar um að verða 

píslarvottar en að ná til Gaza. Prófessorinn sagði að lokum að hann vonaðist til þess að skipverjarnir 

fái báðar óskir sínar uppfylltar, að þeir nái til Gaza og verði píslarvottar við veggi Al-Aqsa Moskunnar í 

Jerúsalem.99 Þó svo að vilji til þess að gerast píslarvottur sé vissulega athugunarefni þá er yfirlýstur 

vilji til þess að deyja fyrir málstað ekki trygging á því að þeim vilja verði fylgt eftir. Hér er einungis 

vitnað í einn mann og þó hann segist tala fyrir hóp fólks er ekki þar með sagt að hann tali fyrir hönd 

hópsins. Einnig liggur ekki ljóst fyrir út frá þessum ummælum að umræddur prófessor hafi einhver 

áhrif á gjörðir þess fólks sem var um borð í skipalestinni og má því draga vægi tilvitnunarinnar í efa, 

þó svo að hún sé eins og áður sagði athugarnefni. 

Í minnisblaðinu er nokkuð mikið gert úr þeirri staðreynd að sumir skipverjar hafi minnst á að verða 

píslavottar. Þó svo að tal um píslardauða veki vissulega upp spurningar sem eðlilegt væri að leita 

svara við virðist AIPAC túlka ummælin sem vísað er í nokkuð frjálslega og að því er virðist til að draga 

upp dekkri mynd af skipsmönnum en efni standa til.  Þessu til stuðnings má nefna hvernig orðið jihad 

                                                           

99 The Middle East Media Research Institute, „MEMRI Flotilla Coverage: Gaza-Based Yemeni Professor Abd Al-
Fatah Nu‘man: As Much as the Heroes on the Flotilla Want to Reach Gaza, The Option of Maryrdom Is More 
Desirable to Them,“ http://www.memritv.org/clip_transcript/en/2490.htm (sótt 18. apríl 2016).  
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er notað í minnisblaðinu í tengslum við píslardauða án þess að orðið sé notað af þeim einstaklingum 

sem vitnað er í. Í minnisblaðinu vísar AIPAC í myndband þar sem kona um borð í skipalestinni lýsir því 

yfir að nú sé beðið eftir útkomu ferðarinnar, þar sem tvær góðar útkomur séu mögulegar. Annað 

hvort nái skipalestin áætlunarstað sínum eða þá að skipverjar verði píslarvottar. AIPAC vísar í 

umrædd ummæli á þann hátt að skipverjar, í fleirtölu þó að einungis sé talað við einn þeirra, lofsami 

(e. exalt) písladauða í nafni Jihad en í umræddu myndbandi er aldrei minnst á orðið Jihad.100  Orðið 

jihad hefur í vestrænum samfélögum mjög neikvæða merkingu þar sem það er tengt ofbeldi og 

hryðjuverkum en merking orðsins í íslamskri trú er fyrst og fremst tengd innri baráttu múslima, en 

nokkrar túlkanir eru á merkingu orðsins. Jihad er mikið notað í fjölmiðlum í Bandaríkjunum og oftast 

nær er orðið notað í tengslum við hryðjuverk en íslamskir hryðjuverkamenn telja hryðjuverk sín vera 

jihad. Þegar orðið jihad birtist í bandarískum fjölmiðlum er það því nær alltaf birt í tengslum við 

hryðjuverk eða ofbeldi.101 Ekki væri óeðlilegt ef AIPAC og aðrir aðilar sem fjölluðu um Mavi Marmara 

atvikið leituðu eftir útskýringum á ummælum skipverja um píslardauða en AIPAC lætur sér nægja að 

minnast á ummælin, án útskýringa eða gagnrýni á þau. Ummælin standa ein og sér í mjög neikvæðu 

ljósi að því er virðist til þess að fá lesandann til þess að halda að skipsmenn hafi haft annarleg 

markmið að leiðarljósi í ferðinni. Hér virðist því vera um að ræða tilraun til þess að sverta enn frekar 

ímynd skipsmanna og tengja þá enn og aftur við hryðjuverkastarfsemi.  

Því næst er vitnað í Bulent Yildirim, forseta IHH, þar sem hann segir að reyni Ísrael að fara um borð 

muni skipverjar veita viðnám. Hann heldur áfram og segir að Ísrael haldi að með því að senda fleiri 

hermenn megi fækka dauðsföllum á meðal skipverja. Um borð séu konur og börn og að heimurinn 

allur viti af því. Hann segir „Við munum sýna hvaða þýðingu það hafi að koma um borð, ef Ísrael vill 

koma um borð þá mun Ísrael mæta sterkri mótspyrnu“. Þessi ummæli og aðrar heimildir benda til 

þess að skipverjar (hluti þeirra hið minnsta) hafi verið tilbúnir undir aðgerðir af hálfu Ísrael, þeir teldu 

hættu á átökum og að aðgerðirnar gætu haft lagalegar afleiðingar í för með sér. Þrátt fyrir það fór 

meirihluti skipsmanna um borð án nokkurra ofbeldisfullra markmiða. Þeir sem fóru um borð skrifuðu 

undir skjal þar sem lagaleg áhætta aðgerðanna er útskýrð og tekið er fram að þær geti leitt til 

refsinga. Ekkert er minnst á möguleikann á ofbeldi og/eða dauðsföllum.102 Gæti það bent til að ekki 

                                                           

100 The Middle East Media Research Institute, „MEMRI Flotilla Coverage: Al-Jazeera TV Report from "Freedom 
Flotilla" Before Its Departure for Gaza: Activists on Board Chant Intifada Songs and Praise Martyrdom,“ 
http://www.memritv.org/clip_transcript/en/2489.htm (sótt 18. apríl 2016). 
101 Common Ground News Service – constructive articles that foster dialogue, „Jihad / Jihadist,“ 
http://www.commongroundnews.org/term_en_jihad.php?lan=en (sótt 18. apríl 2016). 

Stimson – Innovative Ideas Changing The world, „Losing the Meaning of Jihad: Terrorism and the US Media,“ 
http://www.stimson.org/content/losing-meaning-jihad-terrorism-and-us-media (sótt 18. apríl 2016). 
102  Palmer o.fl.., Report of the Secretary-General‘s Panel of Inquiry on the 31 May Flotilla Incident. 47, 48.  
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hafi verið gert ráð fyrir jafn harkalegum aðgerðum af hálfu Ísraels og síðar varð raunin. Erfitt er að 

finna aðra útskýringu á því að þessi ummæli séu partur af minnisblaðinu en þá að verið sé að ýja að 

því að markmið ferðarinnar hafi verið að stofna til átaka og að skipsmenn hafi verið meðvitaðir um að 

afleingar fararinnar gætu reynst afdrifaríkar. Slíkur málflutningur gæti leitt til þess að lesandi 

minnisblaðsins hallist að því að ábyrgð á dauðsföllum og meiðslum skipverja og ísraelskra hermanna 

hvíli á herðum skipverja fremur en á herðum hermanna Ísrael.  

Lýsingar í minnisblaði AIPAC á því hvernig ísraelskir hermenn fóru um borð í skipalestina eru settar 

fram á skýran hátt og bera þess ekki merki að deilt sé um hver atburðarásin var. Minnisblaðið er gefið 

út degi eftir að atvikið átti sér stað og því átti mikið magn upplýsinga enn eftir að líta dagsins ljós 

þegar það er birt. Hefði því mátt gera ráð fyrir því að einhverjar upplýsingar ættu enn eftir að koma 

fram þar sem mjög skammur tími hafði liðið frá atburðunum. Í ljósi þess hefði verið skynsamlegt að 

setja fyrirvara við þá atburðarás sem rakin er, eða taka að minnsta kosti fram að lýsing atburða byggi 

á þeim upplýsingum sem fyrir lægju á þessari stundu.  Engir slíkir fyrirvarar eru í minnisblaðinu og er 

því sú atburðarás sem þar er rakin sett fram án fyrirvara og sem rétt og óumdeild útgáfa af 

atburðum.  

Atburðarásin örlagaríka hefst samkvæmt minnisblaði AIPAC eftir að viðvaranir Ísraelshers um að 

skipin stefni á bannsvæði hafi verið gefnar og að boðist hafi verið til að koma hjálpargögnum til 

Gazasvæðisins. Skipin verða ekki tilmælum hersins. Því hafi sjóher Ísrael hafið aðgerðir sínar. 

Skipverjar á fimm af sex skipum urðu við tilmælum hermanna en skipsmenn Mavi Marmara sýndu 

mótþróa. Ekki er minnst á fyrri tilraunir hersins til þess að komast um borð frá slöngvubátum. Áður 

en til átaka kom þegar ísraelskir hermenn sigu úr herþyrlum um borð hafði ísraelski herinn gert 

tilraunir til þess að komast um borð Mavi Marmara úr slöngvubátum. Herþyrlurnar voru því önnur 

tilraun Ísrael til að komast um borð Mavi Marmara. Sögunni er strax vikið að því þegar hermenn tóku 

að síga um borð úr herþyrlum en þá mættu hermenn fyrst harkalegri mótspyrnu skipverja.103 Sé 

frásögn skipverja rétt um að skotið hafi verið á Mavi Marmara bæði úr slöngvubátum og þyrlum áður 

en hermenn hafi lent á þilfari Mavi Marmara gæti það verið möguleg útskýring á harkalegari 

mótspyrnu skipverja þegar hermenn Ísrael komu um borð Mavi Marmara. Í minnisblaðinu er 

atburðarásinni lýst á þann veg að árás skipsmanna á ísraelska hermenn hafi verið tilefnislaus í ljósi 

þess að aðgerðir ísraelska hersins hafi verið nauðsynlegar til að verja löglega herkví á Gaza svæðinu. 

Harkaleg mótspyrna skipverja hafi knúið hermenn til þess að verjast og skotvopnum hafi aðeins verið 

                                                           

103 International Criminal Court. Situation on the Registered Vessels of the Union of The Comoros, The Hellenic 
Republic and The Kingdom of Cambodia. (International Criminal Court, 23. júní 2015). ICC-01/13. 
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc2000931.pdf#search=mavi%20marmara (sótt 19. apríl 2016). 21. 
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beitt eftir að skipsmenn hafi skotið á hermennina sem þá hafi ekki átt annarra kosta völ en að skjóta 

til baka.   

Nokkuð virðist benda til að þessi staðhæfing sé ekki rétt. Í viðtali við ynetnews.com segir Captain R 

(ónafngreindur hermaður sem tók þátt í áhlaupinu) að hann hafi skotið einu skoti að bátsmanni sem 

réðst að honum vopnaður hníf en hann minnist ekkert á að skotvopnum hafi verið beitt af 

bátsmönnum.104 Telst það nokkuð undarlegt þar sem ein helsta réttlæting Ísrael á atburðunum var að 

bátsmenn hefðu komist yfir skotvopn hermannanna og beitt þeim gegn þeim. Myndband sem 

minnisblaðið vísar í sem gert var aðgengilegt á youtube.com af ísraelska hernum á að sýna bátsmenn 

skjóta á hermenn er mjög óskýrt og ekki er hægt að halda því fram að nokkuð sjáist sem renni 

stoðum undir framburð hermannanna í því myndbandi. Myndbandið virðist vera tekið úr myndavél í 

hjálmi eins hermannsins en myndin er mestmegnis svört allan tíman og einungis er hægt að greina 

mjög óskýrar hreyfingar í myndbandinu. Hljóðið í myndbandinu er greinilegt og þar heyrast, að því er 

virðist, einn eða tveir skothvellir sem hermenn telja að komið hafi frá skipverjum en ómögulegt er að 

staðfesta það út frá því sem sést í myndbandinu.105 Frásögn Captain R og ófullnægjandi 

sönnunargögn Ísrael draga úr tiltrú á þeirra útgáfu af atburðarásinni.  Í skýrslu HRC sem byggð er á 

rannsóknarskýrslum Ísrael og Tyrklands er ekki minnst á að hermenn Ísrael hafi verið skotnir af 

skipverjum.106  

Virðist því margt benda til þess að sú útgáfa af atburðarásinni sem stuðst er við í minnisblaði 

AIPAC standist ekki skoðun. Vegur þar þungt rannsóknarskýrsla Flóttamannstofnunar Sameinuðu 

Þjóðanna (UNHCR) sem komst að þeirri niðurstöðu að engin sönnunargögn bentu til þess að 

hermenn Ísraels hefðu verið skotnir af skipverjum, eða að skipverjar hefðu tekið skotvopn af 

hermönnum Ísrael. Rannsóknarnefndin óskaði eftir sjúkraskýrslum hermanna eða öðrum 

áreiðanlegum upplýsingum sem staðfest gætu þennan málflutning en fékk engin gögn. Læknar 

skoðuðu þrjá særða hermenn um borð í Mavi Marmara en enginn þeirra mun hafa minnst á skotsár. 

Rannsóknarnefndin kemst að lokum að þeirri niðurstöðu að framburður Ísraelsmanna af meintri 

skotvopnanotkun skipverja sé svo ósamstæður og þversagnakenndur að ekki sé hægt að taka mark á 

                                                           

104 ynetnews, „20 people threw me from deck.“ ynetnews.com, 6. janúar 2010. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3897486,00.html (sótt 19. apríl 2010).  
105 Israel Defence Forces, „Flotilla Passengers Fire Live Ammunition at IDF Soldiers,“ 
https://www.youtube.com/watch?v=mFGuwUGaI9o (sótt 20. apríl 2016). 
106 Palmer o.fl.., Report of the Secretary-General‘s Panel of Inquiry on the 31 May Flotilla Incident. 31-35. 
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honum.107 Erfitt er túlka niðurstöðuna á annan hátt en að rangt hafi verið farið með staðreyndir í 

minnisblaði AIPAC. 

Eins og áður hefur komið fram ber að hafa í huga að minnisblaðið er skrifað sólarhring eftir að 

atburðir áttu sér stað og að þær upplýsingar sem vitnað er í hér að ofan komu fram á vikum, 

mánuðum og jafnvel árum eftir að atvikið átti sér stað. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að 

frásagnarhátturinn í minnisblaði AIPAC er afgerandi og að frásögn samtakanna er sett fram sem 

„rétt“ atburðarás. Ofbeldi á hendur ísraelskum hermönnum er rakið á myndrænan talað er um 

alvarlegar barsmíðar, hengingar, ofbeldisfullur múgur, hermönnum hent fyrir borð og skipsmenn 

skutu á hermenn. Aldrei er sagt að hermenn Ísraels hafi skotið á skipsmenn eða hve oft þeir voru 

skotnir heldur er einungis tekið fram hve margir létust og tekið er fram að hluti þeirra látnu hafi verið 

öfgamenn með tengsl við hryðjuverkahópa. Í þessari frásögn felst því algjör stuðningur við Ísrael þar 

sem þeirra framsetning á atburðum er ekki dregin í efa. Einnig má benda á að í minnisblaðinu er ekki 

minnst á nein af þeim atriðum sem deilt var um í mörg ár eftir að atvikið átti sér stað, t.d. ásakanir 

skipverja um að skotið hafi verið á skipið úr herþyrlum og slöngvubátum áður en hermenn fóru um 

borð í Mavi Marmara.  

Í seinustu málsgrein minnisblaðsins er allur vafi tekin af um það hver afstaða AIPAC til málsatvika 

hafi verið. Atburðir eru dregnir saman á ofureinfaldan hátt þar sem mjög skýr afstaða með Ísrael er 

tekin. Litið er á farþega skipalestarinnar sem gerendur og hermenn Ísrael sem þolendur sem brugðust 

við í erfiðum aðstæðum. Að lokum er svo tekið fram að þrátt fyrir ofbeldisfulla árás á ísraelska 

hermenn hafi verið ákveðið að koma hjálpargögnum úr skipalestinni til Gazasvæðisins.  

 

3.4 Niðurstöður greiningar 

Orðalag minnisblaðsins er nokkuð afgerandi þar sem heilindi skipalestarinnar og þeirra sem með 

henni ferðuðust eru með skipulögðum hætti dregin í efa. Vopnum skipverja er lýst nákvæmlega og 

nokkuð er gert úr hættunni sem stafaði af þeim. Lýsingar á vopnaburði ísraelskra hermanna eru mun 

vægari þar sem þeir eru sagðir hafa verið vopnaðir litboltabyssum (e. paintball) sem ekki skjóta 

raunverulegum byssukúlum og að skammbyssur þeirra hafi verið slíðraðar og að einungis hafi átt að 

nota þær í ítrustu neyð. Þegar minnst er á þá sem létu lífið fylgir iðulega áminning um meint tengsl 

þeirra við hryðjuverkasamtök, en ítrekað er minnst á tengingar skipsmanna við hryðjuverkahópa í 

                                                           

107 Human Rights Council, Report of the international fact-finding mission to investigate violations of 
international law, including international humanitarian and human rights law, resulting from the Israeli attacks 
on the flotilla of ships carrying humanitarian assistance*, General Assembly, 2010. 26. 
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41 

 

minnisblaðinu.  Lýsingar AIPAC á skipsmönnum eru því fremur neikvæðar og gefa einsleita og dökka 

mynd af þeim fjölbreytta hóp fólks sem sigldi með skipalestinni í átt að Gaza ströndinni. Slíkur 

málflutningur dregur mjög úr tiltrú lesandans á að skipalestin hafi verið skipulögð af heilindum. 

Virðist málflutningur AIPAC því miðast markvisst að því að kasta rýrð á skipverja og fá lesandann til 

þess að hallast að því að skipsmenn hafi borið mesta ábyrgð á atburðunum. 

Aðra sögu er að segja af því hvernig AIPAC fjallar um Ísrael og þá hermenn sem tóku þátt í 

aðgerðunum. Mest er fjallað um Ísrael út frá því að ríkið hafi eftir fremsta megni reynt að koma í veg 

fyrir að skipalestin færi af stað og að þegar hún fór af stað hafi Ísrael boðist til að koma 

hjálpargögnunum til Gaza svæðisins. Oft er minnst á að ísraelski herinn hafi áður en árásin var gerð 

ítrekað varað skipsmenn við að halda förinni áfram. Erfitt er að túlka þennan málflutning á annan 

hátt en að reynt sé að færa sökina af Ísrael og ísraeska hernum og yfir á skipsmenn sem ekki urðu við 

viðvörunum þeirra. Út frá minnisblaðinu mætti vel áætla að Ísrael hafi veitt allar nauðsynlegar 

viðvaranir í tíma og því verði skipsmenn að bera að minnsta kosti einhverja ábyrgð á þeim atburðum 

sem áttu sér stað. Slík niðurstaða væri þó í mótsögn við niðurstöðu rannsóknarnefndar Aðalskrifstofu 

Sameinuðu Þjóðanna sem telur vöntun á lokaviðvörun áður en hermenn Ísraels fóru um borð 

skipanna eina af ástæðum þess að aðgerðir Ísraelshers hafi verið yfirgengilegar og óhyggilegar.108  Því 

má túlka orðalag yfirlýsingarinnar á þann hátt að það sé til þess fallið að snúa lesendum á sveif með 

Ísrael og fordæma aðgerðir skipsmanna. 

Málflutningur AIPAC kemur heim og saman við þær hugmyndir sem Mearsheimer og Walt hafa 

sett fram um einingar innan Ísraels lobbísins. Samkvæmt þeim mynda þær sér sjaldan sjálfstæðar 

skoðanir á málefnum Ísrael heldur taka þær við fyrirmælum frá Ísrael og virka því eins og einskonar 

málpípa ísraelskra stjórnvalda. Með skýrum og einföldum frásagnarhætti þar sem ekkert svigrúm til 

túlkana er gefið má færa rök fyrir því að AIPAC sé að móta skoðanir lesenda í þá átt sem hentar 

Ísrael109 en sá frásagnarháttur sem stuðst er við í yfirlýsingu AIPAC er mjög svipaður frásagnarhætti 

Ísraels og ísraelska hersins og styrkir það enn frekar þá kenningu að AIPAC tali í þessu tilviki máli 

Ísraels.110 Einnig virðist AIPAC reyna að samrýma hagsmuni Ísrael og Bandaríkjanna með því að tengja 

för skipalestarinnar við hryðjuverk. Er það í samræmi við þær hugmyndir sem Mearsheimer og Walt 

kynna í The Israel Lobby. 
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109 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy (London: Penguin 2007), 118-
120-122. 
110 Palmer o.fl.., Report of the Secretary-General‘s Panel of Inquiry on the 31 May Flotilla Incident. 31-32.  
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3.5 Er málinu lokið? 

Sumarið 2015, ríflega tveimur árum eftir að stjórnvöld í Tyrklandi og Ísrael féllust á að taka aftur upp 

hefðbundið ríkjasamband og að fallið yrði frá lögfræðilegum aðgerðum  (e. legal action) gegn 

sérsveitarmönnum Ísrael sem tóku þátt í áhlaupinu á Mavi Marmara, skoraði 

Alþjóðaglæpadómstóllinn í Haag (e. International Criminal Court) á yfirsaksóknara sinn að enduropna 

rannsókn á atvikinu. Í nóvember sama ár ályktaði Alþjóðaglæpadómstóllinn svo að saksóknari í 

málinu þyrfti að endurskoða ákvörðun sína um að rannsaka atvikið ekki.111   

Mannréttindaráð Sameinuðu Þjóðanna (e. United Nations Human Rights Council) sagði í skýrslu 

um málið að sönnunargögn styddu að ákært yrði í málinu á grundvelli Genfarsáttmálans, þar sem 

gögn bendi til þess að um vísvitandi morð (e. wilful killing) hafi verið að ræða ásamt vísvitandi 

pyntingum og ómannúðlegri meðferð á föngum sem hafi stuðlað að þjáningu og alvarlegum 

meiðslum á líkama og heilsu (e. wilfully causing great suffering or serious injury to body or health). 

Ekkert hafi bent til þess að sérsveitarmenn Ísrael hafi verið skotnir og að herkví (e. blockade) Ísraels á 

Gazasvæðinu sé óþolandi og óviðunandi á 21. öldinni. 112  

Nýjasta útspilið í Mavi Marmara málinu er tilraun róttæks hóps til þess að lögsækja Ísrael fyrir 

bandarískum dómsstólum. Lögsóknin er höfðuð á grunvelli þess að árás Ísrael á eitt skipanna í 

skipalestini hafi verið árás á landssvæði Bandaríkjanna þar sem skipið sigldi undir bandarískum 

fána.113 Svo virðist því vera að eftirmálar Mavi Marmara atviksins árið 2010 ætli að teygja sig áfram 
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independent.co.uk, 25 júlí 2015. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mavi-marmara-
judges-call-for-new-investigation-into-deaths-of-activists-on-gaza-blockade-ship-10416029.html (sótt 15. apríl 
2016). 

The Times of Israel, „ICC: Prosecutor must rething decision against Ggaza flotilla probe,“ timesofisrael.com, 6. 
nóvember 2015. http://www.timesofisrael.com/icc-prosecutor-must-rethink-decision-against-gaza-flotilla-
probe/ (sótt 20. apríl 2016). 
112 Paul Gallagher, „Mavi Marmara: Judge call for new investigation into deaths of activists on Gaza blockade 
ship.“ independent.co.uk, 25 júlí 2015. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mavi-
marmara-judges-call-for-new-investigation-into-deaths-of-activists-on-gaza-blockade-ship-10416029.html (sótt 
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um ókomin ár. Hvert framhaldið verður er ómögulegt að segja en afar fróðlegt verður að fylgjast með 

framvindu mála á komandi árum. 
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Lokaorð 

Málefni Ísrael og Palestínu eru afar eldfim og hafa verið um áratuga skeið. Við rannsóknarvinnu og 

skrif þessarar ritgerðar mátti vel greina hversu djúpstæður ágreiningurinn á milli þessara þjóða er. 

Strembið var að finna fréttir eða lýsingar á atburðum sem telja mætti sem „hlutlausar“. Í fréttum og 

umfjöllunum þar sem vitnað var í aðila tengda annaðhvort Ísrael, Palestínu eða í þessu tilfelli 

Tyrklandi var málflutningur sem lýsa má sem „við á móti þeim“ mjög ráðandi. Ef frétt fjölmiðils byggði 

á málflutningi ákveðins aðila var í flestum tilvikum mjög auðvelt að finna gangrýni á þann 

fréttaflutning þar sem viðmælandi og fjölmiðillinn máttu sæta harðri gagnrýni þar sem  sú hlið 

málsins sem kynnt hafði verið var stórlega dregin í efa. Hér er þó aðeins um tilfinningu höfundar að 

ræða en ekki fræðilega gagnrýni. Það virðist þó liggja ljóst fyrir að fréttaumfjöllun um málefni sem 

þessi er vandmeðfarin og erfitt og jafnvel ómöguleg getur verið að vita hver segir satt og hver ekki 

eins og stutt umfjöllun um minnisblað AIPAC bendir til.  

Ágreiningur Ísrael og Palestínu teygir sig aftur um marga áratugi og hefur mikið verið fjallað um 

málefni þessara ríkja á undanförnum áratugum. Þessi ritgerð er tilraun til þess að draga fram í 

dagsljósið part af deilunum sem sjaldan er ræddur, lobbíisman sem stundaður er af hinum ýmsu 

samtökum sem teljast til ísraelska lobbísins. Þegar svo djúpstæður og lagnvarandi ágreiningur er 

skoðaður er ómögulegt að velta upp öllum hliðum mála og ekki liggur vafi á því að þau atriði sem ekki 

voru skoðuð í þessari ritgerð eru margfalt fleiri en þau atriði sem skoðuð voru. Til dæmis eru í bókinn 

The Israel Lobby rakin dæmi  þar sem Ísraels lobbíið fær vilja sínum ekki framgengt. Lobbíið er því 

ekki alvaldur innan stjórnsýslu Bandaríkjanna og því ljóst að völd og áhrif þess eru takmörkunum háð. 

Þrátt fyrir það eru áhrif Ísraels lobbísins meiri en annarra hagsmunasamtaka og því ber að skoða 

Ísraels lobbíið sérstaklega. Hagsmunatengsl innan stjórnmálakerfis Bandaríkjanna eru flókið 

völundarhús sem nær ómögulegt er að rata í gegnum án yfirburðaþekkingar og áratugareynslu. Þessi 

ritgerð nær því einungis að skoða toppinn á ísjakanum og kemst því miður ekki nálægt því að svara 

öllum þeim spurningum sem svara þyrfti til þess að nálgast einhverskonar niðurstöðu eða sannleik í 

málinu. Einnig verður ekki litið framhjá því að gagnrýni á bókina The Israel Lobby sem fjallað var um í 

inngangi er umtalsverð en stór hluti ritgerðarinnar byggir á þeirri bók.  

En er þá ritgerðin í heild sinni tilgangslaus og ómarktæk? Ég held ekki. Það er nauðsynlegt að hefja 

þekkingarleit einhversstaðar og þó svo að verkefnið sé stórt og ógnvænlegt má það ekki koma í veg 

fyrir að reynt verði að leysa það. Fáir fræðimenn, og engir jafn virtir og höfundar The Israel Lobby, 

hafa skrifað jafn opinskátt um málefni Ísrael og þeir Walt og Mersheimer. Er því hægt að líta á útgáfu 

bókarinnar sem stórt skref fram á við í áttina að því að opna umræðuna um málefni Ísrael (og 

Palestínu). Á undanförnum árum hefur umræðan um málefni Ísrael og Palestínu og það sérstaka 
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sambands sem ríkir á milli Ísrael og Bandaríkjanna opnast að vissu leyti og gagnrýni á það samband er 

hægt og rólega að koma fram í dagsljósið eftir að hafa dúsað áratugum saman í myrkrinu.   

Við heimildaöflun fyrir þessa ritgerð kom það bersýnilega í ljós að rannsaka þarf Ísraels lobbíið 

betur og þá á fræðilegum forsendum. Til dæmis virðist fræðilegur texti um AIPAC, ein stærstu og 

öflugustu hagsmunasamtök heims vera mjög takmarkaður og þær fáu nýtanlegu heimildir sem 

fundust við heimildaöflun þessarar ritgerðar voru flestar komnar vel til ára sinna. Hlýtur það að teljast 

óvænt og nokkuð undarlegt að svo lítið hafi verið fjallað um hlut þessara áhrifamiklu samtaka í 

stjórnmálum Bandaríkjanna. Eins og fram kom í umfjöllun um hagsmunasamtök og þrýstihópa þá 

skipa slíkar einingar stóran sess í stjórnmálum Bandaríkjanna og almannatengsl eru því mikilvægur 

partur í því að marka stefnu Bandaríkjanna í flestöllum málaflokkum, þar á meðal utanríkismálum og í 

málefnum Ísrael og Palestínu. Ísraelska lobbíið er ein öflugasta heild hagsmunasamtaka í 

Bandaríkjunum og er AIPAC eitt og sér iðulega flokkað sem annaðhvort öflugustu eða næstöflugustu 

hagsmunasamtökin í Bandaríkjunum. Höfundi hefði því þótt eðlilegt að fræðilegar heimildir um 

hagsmunasamtök bæði utan og innan Ísraels lobbísins væru bæði margar og auðfundnar en sú var 

ekki raunin. Hagsmunasamtök virðast almenn hafa fengið fremur litla fræðilega umfjöllun meðal 

bandarískra fræðimanna og svo virðist sem að Ísraels lobbíið hafi fengið afar litla, ef einhverja, 

gagnrýna umfjöllun fyrr en bók Mersheimer og Walt kom út. Flestar leitarniðurstöður á vefnum 

tengdar The Israel Lobby tengdust bók þeirra tveggja og fræðilegur texti sem fannst út frá sömu og 

skildum leitarorðum skilaði nær eingöngu vísan í verk þeirra tveggja eða svör og gangrýni við þeirra 

skrifum.  

Það er óneitanlega nokkuð áhættusamt að byggja ritgerð sem þessa að svo stórum hluta á jafn 

umdeildri bók og The Israel Lobby. Höfundur hefði kosið að geta byggt umfjöllunina á breiðari grunni 

en eins og áður sagði virðist sá grunnur einfaldlega ekki vera til staðar. Ritgerðinni til varnar má þó 

nefna að The Israel Lobby er metnaðarfullt og faglega unnið verk sem byggir á margra ára 

rannsóknum virtra fræðimanna sem hafa með vinnu sinni rutt braut sem fáir fræðimenn hafa hingað 

til þorað að feta. Einnig má benda á að sú harkalega gagnrýni sem komið hefur fram á bókina er að 

mestu leyti í samræmi við hugmyndir Mearsheimer og Walt um starfshætti Ísraels lobbísins og gæti 

þegar fram líða stundir rennt enn styrkari stoðum undir málflutning þeirra. 

Í Bandaríkjunum (og um heim allan) hafa málefni Ísraels ávallt verið, eru enn þann dag í dag, og 

munu halda áfram að vera umdeild og eru allar líkur á því að aðilar þessa málaflokks muni standa fast 

á sínum skoðunum þó svo að umræðan í kringum málefni Ísrael og Bandaríkjanna haldi áfram að 

opnast. En óháð öllum hagsmunum, skoðunum og túlkunum er óhjákvæmilegt að líta framhjá þeirri 

staðreynd að ástandið í Palestínu og Ísrael veldur enn þann dag í dag þjáningum og dauða fjölda fólks 

óháð því hvaða kynþætti, trúarbrögðum eða ríki það tilheyrir. Þjáningar fólks er miklar og spennan í 
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kringum samskipti ríkjanna er mikil eins og Mavi Marara atvikið sýnir glögglega. Ef reyna á að leysa 

þann rembihnút sem milliríkjasamskipti og samlífi Ísraela og Palestínubúa eru er nauðsynlegt að 

reyna að varpa ljósi á allar mögulegar hliðar málsins. Aðeins þá er hægt að mynda upplýstar skoðanir 

á aðstæðum og atburðum og vinna í átt að mögulegum lausnum svo lina megi þjáningar saklausra 

borgara sem á endanum eru alltaf þeir sem þjást hvað mest þegar hernaðarátök geisa. 

 

 

 



47 

 

Heimildaskrá 

 

Alex Gibney. „Casino Jack and the United States of Money.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=GOOUjnGDqso (Sótt 4.apríl 2016). 

The American Israel Public Affairs Committee. „MEMO Timeline: Gaza Flotilla.“ 

http://www.aipac.org/-/media/publications/policy-and-politics/aipac-analyses/issue-

memos/2010/06/flotillatimeline.ashx (sótt 12. apíl 2016). 

Angelo J. Gonzales. „Formal organisation.“ Encyclopædia Britannica. 

http://www.britannica.com/topic/formal-organization (sótt 22. mars 2016). 

Baggot, Rob. Pressure groups today. Manchester: Manchester University Press, 1995. 

Bayoumi, Moustafa. „Introduction.“ í  Midnight on the Mavi Marmara.  Ritstjóra Moustafa Bayoumi, 

1-19. New York: OR Books, 2010. 

BBC. „Q&A: Israeli deadly raid on aid flotilla.“ bbc.com, 22. mars 2013. 

http://www.bbc.com/news/10203726 (sótt 22.mars 2016). 

Becker, Gary S. „Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence.“ The 

Quarterly Journal of Economics 98 nr 3 (1983): 371-400. 

Booth, Robert. „Israeli attack on Gaza flotilla sparks international outrage.“ theguardian.com. 31. maí 

2010. http://www.theguardian.com/world/2010/may/31/israeli-attacks-gaza-flotilla-activists 

(sótt 5. apríl 2016). 

Burnstein, Paul, April Linton. „The Impact of Political Parties, Interest Groups, and Social Movemnt 

Organizations on Public Policy: Some Recent Evidence and Theoretical Concernes.“ Social Forces 

81 nr. 2 (desember 2002): 381-408. Sótt 22. febrúar 2016. 

https://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/Burstein_Linton_Social_Forces_2002.pdf 

CBS News: 60 Minutes. „Jack Abramoff: The Lobbyist‘s Playbook.“ 

http://www.cbsnews.com/news/jack-abramoff-the-lobbyists-playbook-30-05-2012/ (sótt 1. apríl 

2016). 

Clive S. Thomas. „Interest group.“ Encyclopædia Britannica. 

http://www.britannica.com/topic/interest-group (sótt 22. mars 2016). 

Common Ground News Service – constructive articles that foster dialogue. „Jihad / Jihadist.“ 

http://www.commongroundnews.org/term_en_jihad.php?lan=en (sótt 18. apríl 2016). 



48 

 

Collins Jr, Paul M. „Lobbyists before the U.S. Supreme Court-Investigating the Influence of Amicus 

Curiae Briefs.“ Political Research Quarterly. 60. árg 1. tbl (2007): 55-70. 

Encyclopædia Britannica. „Lobbying.“ Encyclopædia Britannica. 

http://www.britannica.com/topic/lobbying (sótt 22. mars 2016). 

Fahmy Shahira, Britain Eakin. „High drama on the high seas: Peace versus war journalism framing of 

an Israeli/Palestinian related incident.“ International Communication Gazette 16. október 2013 

(2013): Netútgáfa. doi: 10.1177/1748048513504046 

Federal Election Commission. „Number of Federal PACs Increases.“ 9. mars 2009. 

http://www.fec.gov/press/press2009/20090309PACcount.shtml (sótt 1. apríl 2016). 

Findley, Paul. They Dare to Speak Out: People and Insttutions Confront Israel‘s Lobby. 3. útg. Chicaco: 

Lawrence Hill Books, 2003. 

https://books.google.is/books?hl=en&lr=&id=jCO7siJkxSEC&oi=fnd&pg=PP1&dq=jew+lobby&ots

=yWs_NtOknN&sig=zraYj3hunoGn8GznMl7FQFWLdNw&redir_esc=y#v=onepage&q=jew%20lobb

y&f=false 

Gabbat, Adam. „Israel flotilla raid – reation and fallout as it happened.“ theguardian.com. 1. júní 

2010. http://www.theguardian.com/world/blog/2010/jun/01/israel-flotilla-raid-fallout-live (sótt 

17.apríl 2016). 

Gallagher, Paul. „Mavi Marmara: Judge call for new investigation into deaths of activists on Gaza 

blockade ship.“ independent.co.uk, 25 júlí 2015. 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mavi-marmara-judges-call-for-new-

investigation-into-deaths-of-activists-on-gaza-blockade-ship-10416029.html (sótt 15. apríl 2016). 

Government Accountability Board. „Lobbying Registration.“ 

http://www.gab.wi.gov/lobbying/register-report/registration (sótt 1. apríl 2016). 

Grossman, Gene M., Elhanan Helpman, Special Interest Politics. Cambridge: The MIT Press, 2001. 

Haaretz. „Five Years After Gaza Flotilla Raid, Israe and Turkey Reach Understandings on Ending 

Crisis.“ haaretz.com, 17. desember 2015. http://www.haaretz.com/israel-news/1.692478 (sótt 

15. apríl 2016). 

Haaretz. „Israel Adds IHH to Terror Watch List.“ haaretz.com, 17. júní 2010. 

http://www.haaretz.com/israel-adds-ihh-to-terror-watch-list-1.296629 (sótt 13. apríl 2016). 

Haija, Rammy M. „The Aramageddon Lbby: Dispensationalist Christian Zionism and the Shaping of US 

Policy Towards Israel-Palstine.“ Holy Land Studies; A Multidisciplinary Journal 5, nr 1 (maí 2006): 

75-95. Sótt 17. apríl 2016. http://muse.jhu.edu/article/199773    



49 

 

Heiman, Suzette, Otis Baskin, Dan Lattimore og Elizabeth Toth. Public Relations: The Profession and 

the Practice. Bandaríkin: McGraw-Hill Education, 2012. 

History.com. „Osama Bin Laden.“ http://www.history.com/topics/osama-bin-laden (sótt 15. apríl 

2016). 

Human Rights Council. Report of the international fact-finding mission to investigate violations of 

international law, including international humanitarian and human rights law, resulting from the 

Israeli attacks on the flotilla of ships carrying humanitarian assistance*. General Assembly, 2010. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_en.pdf (sótt 15. 

apríl 2016). 

Illugi Jökulson. „Gyðingaríki í Úganda eða Argenínu: Hinir fyrstu Zíonistar voru óvissir.“ pressan.is, 5. 

ágúst 2014. http://vefir.pressan.is/utlond/2014/08/05/gydingariki-i-uganda-eda-argentinu-hinir-

fyrstu-zionistar-voru-ovissir/ (sótt 27. apríl 2016).  

International Criminal Court. Situation on the Registered Vessels of the Union of The Comoros, The 

Hellenic Republic and The Kingdom of Cambodia. (International Criminal Court, 23. júní 2015). 

ICC-01/13. https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc2000931.pdf#search=mavi%20marmara (sótt 

19. apríl 2016).  

Israel Defence Forces. „Flotilla Passengers Fire Live Ammunition at IDF Soldiers.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=mFGuwUGaI9o (sótt 20. apríl 2016). 

Jordi Blanes i Vidal, Mirko Draca og Christian Fons-Rosen. „Revolving Door Lobbyists.“ The American 

Economic Review 102. árg 7. tbl. (2012): 3731-3748. http://www.jstor.org/stable/41724652  

Justin greaves. „Pressure Groups.“ www.youtube.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=t5NJyrkT-2w (sótt 15. febrúar 2016). 

Keohane, Robert O. „The Big Influence of Small Allies.“ Foreign Policy nr 2 (1971): 161-182. DOI: 

10.2307/1147864 

Kingdon, John W. Agendas, Alternatives and Public Policies. 2. útg. Bandaríkin: Pearson Education 

Limited, 2014. 

Kousser, Thad og Austin Ranney. „Politics in the United States.“ Í Comperative Politics Today. 10. útg. 

Ritstjórar Powell, G. Bingham Jr., Russel J. Dalton, Kaare Strøm, 664-711. Bandaríkin: Pearson, 

2012. 

Library of Congress. „The American Revolution, 1763-1783.“ 

http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/time

line/amrev/ (sótt 14. febrúar 2016). 



50 

 

Massing, Michael. „The Israel Lobby.“ The Nation. http://www.thenation.com/article/israel-lobby/ 

(sótt 17. apríl 2016). 

Mearsheimer, John, og J. Stephen M. Walt. The Israel Lobby and US Foreign Policy. London: Penguin, 

2007. 

Nanna Elísa Jakobsdóttir. „Kjarasamningar VR og atvinnurekenda samþykktir.“ Visir.is. 

http://www.visir.is/kjarasamningar-vr-og-atvinnurekenda-samthykktir/article/2015150629779 

(sótt 24. mars 2016). 

Newsom, Doug, Judy VanSlyke Turk og Dean Kruckeberg. This is PR: The Realities of Public Relations. 

Waldswort,2013. 

Orðabanki Íslenskar málstöðvar. „Pluralism.“ 

http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=450380&mainlanguage=EN (sótt 13. mars 

2016). 

Palmer, Sir Geoffrey, President Alvaro Uribe, Joseph Ciechanover, Süleyman Özde Sanberk. Report of 

the Secretary-General‘s Panel of Inquiry on the 31 May Flotilla Incident. United Nations – 

Secretary-General, September 2011. 

Public Relations Society of America. „About Public Relations.“ 

https://www.prsa.org/aboutprsa/publicrelationsdefined/#.VvC6fOKLTIV (Sótt 25. febrúar 2016). 

Rosenthal, Steven T. „Long-distance nationalism: American Jews, Zionmism, and Israel.“ Í The 

Cambridge Companion to Amercan Judaism. Ritstjóri Dana Evan Kaplan, Kafli 11. New York: 

Cambridge University Press, 2005. 

Schmitt, Eric og Thom Shanker. „U.S. Officials Retool Slogan for Terror War.“ The New York Times, 26. 

júlí 2005. http://www.nytimes.com/2005/07/26/politics/us-officials-retool-slogan-for-terror-

war.html?_r=0 (sótt 15. apríl). 

Smith, Dan. „Gaza actavists‘ lawsuit argues Israel attacked US territory in raid on ship.“ The Guardian. 

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/12/gaza-activists-lawsuit-israel-attack-flotilla (sótt 

28. apríl 2016).  

Stimson – Innovative Ideas Changing The world. „Losing the Meaning of Jihad: Terrorism and the US 

Media.“ http://www.stimson.org/content/losing-meaning-jihad-terrorism-and-us-media (sótt 18. 

apríl 2016). 

The Middle East Media Research Institute. „MEMRI Flotilla Coverage: Al-Jazeera TV Report from 

"Freedom Flotilla" Before Its Departure for Gaza: Activists on Board Chant Intifada Songs and 

Praise Martyrdom.“ http://www.memritv.org/clip_transcript/en/2489.htm (sótt 18. apríl 2016). 



51 

 

The Middle East Media Research Institute. „MEMRI Flotilla Coverage: Gaza-Based Yemeni Professor 

Abd Al-Fatah Nu‘man: As Much as the Heroes on the Flotilla Want to Reach Gaza, The Option of 

Maryrdom Is More Desirable to Them.“ http://www.memritv.org/clip_transcript/en/2490.htm 

(sótt 18. apríl 2016).  

Cadman, Toby. „The case for Mavi Marmara: Slingshots vs helicopters.“ Aljazeera.com. 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/turkey-mavi-marmara-israel-

2014497516698132.html (Sótt 15. april 2016). 

The Times of Israel. „ICC: Prosecutor must rething decision against Ggaza flotilla probe.“ 

timesofisrael.com, 6. nóvember 2015. http://www.timesofisrael.com/icc-prosecutor-must-

rethink-decision-against-gaza-flotilla-probe/ (sótt 20. apríl 2016). 

Useem, Bert, og Mayer N. Zald. „From Pressure Group to Social Movement: Organizational Dilemmas 

of The Effort to Proote Nuclear Power.“ Social Problems 30, nr 2 (desember 1982): 144-156. Sótt  

22. febrúar 2016, 

http://www.jstor.org/stable/pdf/800514.pdf?acceptTC=&seq=1#page_scan_tab_contents 

U.S. Department of State. „Foreign Terrorist Organizations.“ 

http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm (sótt 13. apríl 2016). 

Voltaire Network. „Turkish court accuses IHH of having ties to Al-Qaeda.“ voltairenet.org, 20. janúar 

2014. http://www.voltairenet.org/article181842.html (sótt 13. apríl 2016). 

Wright, Ann. „Gaza Flotilla Survivors File New Lawsuit Against Israel n U.S. District Court.“ 

Washington Report On Middle East Affairs. http://www.wrmea.org/2016-march-april/gaza-

flotilla-survivors-file-new-lawsuit-against-israel-in-u.s.-district-court.html (sótt 28. apríl 2016). 

ynetnews. „20 people threw me from deck.“ ynetnews.com, 6. janúar 2010. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3897486,00.html (sótt 19. apríl 2010). 

Þjóðskrá íslands. „Stéttarfélög.“ https://www.island.is/thjonusta/atvinnulif-og-

vidskipti/launafolk/stettarfelog/ (sótt 20. mars 2016). 


