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Útdráttur 
Flestir sem hafa aldur til muna eftir hryðjuverkaárásinni á World Trade Center í New 

York 11. september árið 2001 og í framhaldinu yfirlýstu stríði Bandaríkjamanna gegn 

hryðjuverkum. Ein afleiðinga baráttu Bandaríkjamanna gegn hryðjuverkum var stríð 

háð í leynum í Pakistan, stríð þar sem hefðbundinn hernaður var ekki notaður heldur 

mannleysur (e. drones) vopnaðar flugskeytum. Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa 

ljósi á þróunina sem leiddi af sér mannleysuárásir Bandaríkjamanna og CIA í 

Pakistan, árangur þeirra og áhrif á hryðjuverkamenn og almenna borgara. 

Rannsóknarspurningin er því: ,,Hver er árangur mannleysuárása Bandaríkjamanna 

og CIA í Pakistan, hver eru áhrifin á hryðjuverkamenn og almenna borgara og hvert 

er viðhorfið gagnvart þeim í Bandaríkjunum og Pakistan?”. Niðurstöður 

ritgerðarinnar eru að með mannleysuárásunum hefur tekist að drepa marga hátt setta 

meðlimi og leiðtoga hryðjuverkasamtaka í Pakistan. Á móti kemur að stöðug aukning 

virðist vera í nýliðun hryðjuverkasamtaka þrátt fyrir árásirnar. Þegar ein 

hryðjuverkasamtök veikjast taka önnur við. Einnig valda mannleysuárásirnar 

almennum borgurum ómældum skaða, líkamlegum, andlegum og í formi 

eyðileggingar. Mikill meirihluti Bandaríkjamanna styður við mannleysuárásirnar, þá 

er hefðbundnari hernaður ekki fýsilegur almenningi þar sem hann kostar mikla 

peninga og líf Bandarískra hermanna. Áherslan er því einskorðuð við notkun á 

mannleysum í baráttunni gegn hryðjuverkum, aðrar mannúðlegri leiðir hafa ekki 

fengið hljómgrunn. Pakistanskir embættismenn virðast tvístígandi í stuðningi sínum, 

fagna árásunum stundum en fordæma svo. Meirihluti Pakistansks almennings telur 

árásirnar hins vegar aldrei réttlætanlegar. Stefnubreyting virðist þó ekki eiga sér stað 

hjá Bandarískum stjórnvöldum, á sama tíma og mannleysuárásum hefur fækkað mikið 

í Pakistan hefur þeim bara fjölgað gríðarlega annarsstaðar.  

 

Lykilhugtök: Bandaríkin, Pakistan, CIA, Obama, hryðjuverkamenn, 

hryðjuverkasamtök, almennir borgarar, fórnarlömb, mannleysa, mannleysuárás 
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Abstract 
Most people who are old enough remember the terror attack on the World Trade 

Center in New York September 11, 2001 and the following US declaration of war on 

terror. One of the results of the US war on terror was a covert war waged in Pakistan, 

not with conventional warfare but with drones armed with missiles. The purpose of 

this paper is to highlight the development that led to the US-CIA drone attacks in 

Pakistan, their success and their effects on terrorists and civilians. Therefore the 

research question is: “What is the success of the US-CIA drone attacks in Pakistan, 

what are their effects on terrorists and civilians and what is the attitude towards them 

in the US and Pakistan?” The conclusions of this paper are that the drone attacks 

have succeeded in killing many senior members and leaders of the terrorist 

organizations in Pakistan. On the other hand, it seems there is a constant increase of 

new recruits in the terrorist organizations despite the attacks. When one terrorist 

organization weakens another takes its place. The drone attacks also cause civilians 

untold damage, physically, mentally and in the form of destruction. The vast majority 

of the US population supports the drone attacks, conventional warfare is not attractive 

to the public because it is very costly in the terms of money and the lives of US 

soldiers. The focus is therefore limited to the use of drones in the war on terror. Other 

more humane methods have not got to the platform. Pakistani officials seem to 

straddle in their support, sometimes celebrating the attacks and sometimes 

condemning them. However, the majority of the Pakistani public thinks the attacks 

are never justifiable. Still it seems that policy changes are not occurring within the US 

government, at the same time that drone attacks have reduced dramatically in Pakistan 

they have just increased enormously elsewhere. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS lokaverkefni höfundar í Heimspeki, Hagfræði og 

Stjórnmálafræði við Háskólannn á Bifröst.  

 

Höfundur hefur lengi haft mikinn áhuga á stríðsátökum og því umróti sem 

hefur átt sér stað í Miðausturlöndum. Það var hins vegar ekki fyrir svo löngu að 

höfundur fór að velta fyrir sér hvaða hlutverk mannleysur hefðu í stríðsátökum í 

Miðausturlöndum. Þess vegna fannst höfundi kjörið að rannsaka það nánar og úr varð 

þessi ritgerð. Viðfangsefni ritgerðar er mikilvægt svo fólk geti tekið ígrundaða 

afstöðu til valdbeitingar með mannleysuárásum, bæði í Pakistan og almennt séð. 

 

Höfundur vill færa Háskólanum á Bifröst innilegar þakkir fyrir frábært 

fjarnám sem mun nýtast vel í framtíðinni, upplifun höfundar sem nemandi var 

stórkostleg í alla staði. Þá vill höfundur þakka leiðbeinanda sínum Dr. Eiríki 

Bergmann fyrir að setja strax í upphafi þær línur og áherslur sem höfundur þurfti til 

að vinna eftir. Höfundur færir eiginkonu sinni sérstakar þakkir fyrir mikinn skilning, 

umburðarlyndi og hvatningu meðan á ritgerðarvinnu stóð, ásamt fjölskyldu og vinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Ingvar Leví Gunnarsson 
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Inngangur 

Áhugi höfundar á viðfangsefninu eins og lýsir sér í nafni ritgerðar sprettur upp af 

miklum áhuga á nútíma hernaði og hvernig hann hefur og gæti komið til með að 

breytast með tilkomu ómannaðra flugvéla (e. drones), eða öllu heldur með tilkomu 

mannleysa með yfirfærslu á Íslensku eins og Dr. Eiríkur Bergmann benti höfundi 

réttilega á. Áður hefur höfundur fjallað í ritgerðum sínum í námskeiðum á Bifröst um 

hluti sem tengjast hernaði á einn eða annan hátt, þar einnig einu sinni í smærri ritgerð 

um mannleysuárásir. 

 

Tilgangur og markmið með skrifum ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þau áhrif 

sem tækniframþróun á mannleysum hönnuðum til árása hefur haft og hvernig notkun 

Bandaríkjamanna og CIA (Central Intelligence Agency) á mannleysum í Pakistan sé 

frábrugðin hefðbundnari hernaði. Rannsóknarspurning er því eftirfarandi: 

 

,,Hver er árangur mannleysuárása Bandaríkjamanna og CIA í Pakistan, hver 

eru áhrifin á hryðjuverkamenn og almenna borgara og hvert er viðhorfið gagnvart 

þeim í Bandaríkjunum og Pakistan?” 

 

Raunveruleikinn er sá að slík tækni er orðin partur af þeirri heimsmynd sem 

þekkist í dag. Eftir hryðjuverkaárásina á World Trade Center í New York árið 2001 

hafa Bandaríkjamenn verið í yfirlýstu stríði gegn hryðjuverkum, þá leið ekki á löngu 

þar til að mannleysuárásirnar yrðu taldar í hundruðum (Office of the Secretary of 

Defense, 2005, bls. 2). Höfundur ritgerðar telur því jafnframt mikilvægt að fylgja því 

eftir hver framþróunin hefur verið, rannsaka hana og ræða með því markmiði að fá 

eins skýrar og hlutlausar niðurstöður og hægt er. 

 

Það sem Barrack Obama Bandaríkjaforseti fékk í einskonar vöggugjöf þegar 

hann tók við embættinu voru stríðin í Írak og Afganistan, verðug verkefni sem hann 

setti sér markmið um að leysa sem fyrst. Það sem hins vegar fylgdi í kjölfar 

innrásanna var stríð háð í leynum í Pakistan. Munurinn á þessu stríði og hins vegar 

þeim sem háð voru í Írak og Afganistan er sá að þetta stríð leggur hvorki líf né limi 

Bandarískra hermanna í hættu, ástæðan er sú að stríðið mætti skilgreina sem 
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einskonar mannleysustríð (Shane, 2015). Það sama er hins vegar ekki hægt að segja 

um fórnarlömb árásanna en þær virðast hvorki geta tryggt hverjir deyi eða lifi. Þá 

virðist reyndin of oft vera sú að árásirnar leggi í valinn ekki aðeins skotmörk heldur 

einnig almenna borgara og börn. Samkvæmt gögnum The Bureau of Investigative 

Journalism hafa 423-965 almennir borgarar og 172-207 börn látið lífið í þessum 

mannleysuárásum í Pakistan ásamt þeim 1.161-1.744 sem hafa særst (The Bureau of 

Investigative Journalism, 2016-b). Það skal þó með réttu ekki verið tekið af 

Bandaríkjamönnum, að vissulega hafa fjölmargir hættulegir hryðjuverkamenn verið 

drepnir í slíkum árásum, þar á meðal nokkrir hátt settir meðlimir al-Qaeda (Shane, 

2015). 

 

Þó það hafi verið markmið Obama frá upphafi að binda endi á stríðin í Írak og 

Afganistan og kalla Bandaríska hermenn heim, þýddi það hins vegar ekki að 

hernaðarleg afskipti Bandaríkjamanna í Miðausturlöndum væri um þann mund að 

ljúka. Menn hefðu ef til vill haldið að fyrirrennari Obama í forsetaembættinu, George 

W. Bush hefði verið sá sem hefði yfirfyllt þörf og þol Bandaríkjamanna til að standa í 

hernaðarbrölti í Miðausturlöndum. Það má vera satt eða rangt en verður ekki 

sérstaklega rætt í þessari ritgerð. Það voru hins vegar mannleysurnar ásamt vaxandi 

hryðjuverkaógn á svæðinu sem gáfu tilefni til annars en að leggja upp laupanna og 

skilja Miðausturlönd eftir í klóm hryðjuverkamanna og hryðjuverkasamtaka. Það voru 

tækifærin og möguleikarnir sem stóðu til boða með notkun mannleysa sem virtust 

heilla Obama. Bæði getan og hæfileikinn til að velja og drepa afmörkuð skotmörk, og 

eins og áður hefur verið sagt, án þess að stefna lífi og limum Bandarískra hermanna í 

hættu. Það er því óhætt að segja að þessi leið að nota mannleysur í baráttunni gegn 

hryðjuverkum í stað hefðbundins hernaðar á jörðu eða í lofti hafi legið vel við eftir að 

sú stefna var tekinn að kalla Bandaríska hermenn heim. Enda hefði það líklegast verið 

í óþökk margra heima fyrir og í Alþjóðasamfélaginu og hugsanlega ekki hentað eins 

vel að nota hefðbundinn hernað í því stríði og leggja á sama tíma líf hermanna í hættu 

(Shane, 2015). 
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Sérstakur áhugi Obama á mannleysum hefur sýnt sig í því að eftir að hann tók 

við embætti forseta fjölgaði mannleysuárásum gríðarlega í Pakistan, fyrirrennari hans 

Bush virðist þó ekki hafa séð tilefni til eins mikillar notkunar á slíkum tólum og 

virðist viðvaningslegur í þeim efnum við hlið Obama (The Bureau of Investigative 

Journalism, 2016-b). Þá sést á mynd 1 að neðan hversu mikil aukning var í 

mannleysuárásum í Pakistan eftir að Obama tók við embætti forseta. 

 

 
Mynd 1. Aukning í mannleysuárásum undir stjórn Obama (Shane, 2015). 

 

Þá hafa Bandaríkjamenn og CIA á árunum 2004-16 framkvæmt 423 

mannleysuárásir í Pakistan og þar af 372 undir stjórn Obama (The Bureau of 

Investigative Journalism, 2016-b). 

 

Margir öryggismálasérfræðingar telja mannleysur þó vera það verkfæri sem 

bjóði hið minnsta upp á nákvæmari og öruggari leiðir til að hæfa og drepa 

hryðjuverkamenn en aðrar aðferðir, þrátt fyrir mannfall meðal barna og almennra 

borgara. Rökstuðningurinn fyrir því er sá að gögn sýna oftast fram á að hefðbundinn 

hernaður þar sem beitt er mönnuðum loftárásum og landhernaði verður yfirleitt fleiri 

almennum borgurum og börnum að bana en óhefðbundnari hernaður í formi 

mannleysuárása. Reynslan hefur hins vegar sýnt fram á að án nákvæmra og traustra 

upplýsinga á jörðu er möguleikinn alltaf til staðar að saklaust fólk sé drepið (Shane, 

2015). Það verður því að teljast mjög svo undarlegt að mati höfundar að slíkur 
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rökstuðningur skuli vera notaður, að tilgangurinn skuli á einhvern hátt helga meðalið, 

því á hvorn veginn sem er litið þá er hluti fórnarlambanna börn og almennir borgarar. 

 

Þá má færa rök fyrir því að mannleysuárásirnar í Pakistan hafi þveröfug áhrif á 

þau markmiðið Bandaríkjamanna að útrýma hryðjuverkaógninni, uppræta 

hryðjuverkasamtök og koma á stöðugleika á svæðunum þar sem árásunum er beitt, að 

árásirnar ýti jafnvel undir frekari blóðþorsta, hatur og vantraust gagnvart 

Bandaríkjamönnum, þar af leiðandi að árásirnar skapi grundvöll fyrir aukna 

hryðjuverkastarfsemi og aukinn óstöðugleika á svæðinu. Mannleysuárásirnar og öll 

þau mistök sem á þeim hafa orðið með dauða barna og almennra borgara ásamt 

eyðileggingu, hjálpar ekki Bandaríkjamönnum við að endurheimta traust íbúa á 

svæðinu í kjölfar mikillar hernaðarlegrar nærveru sem fylgdi innrásunum í Írak og 

Afganistan. Það hlýtur því að vera að Bandaríkjamenn verði að endurskoða þær 

aðferðir sem þeir beita til að eiga við hryðjuverkaógnina, að þær verði á einhvern hátt 

,,mannúðlegri“, í hvaða mynd sem það gæti verið, hugsanlega með nákvæmari og 

traustari upplýsingum á jörðu niðri fyrir mannleysurnar að fara eftir, eða með 

einhverjum öðrum aðferðum. Þó verður líklegast seint komist hjá mannlegum 

mistökum og það tryggt að fullu með nákvæmari og traustari upplýsingum að börn og 

almennir borgarar láti aldrei lífið í mannleysuárásunum (Shane, 2015). 

 

Þrátt fyrir óvinsældir mannleysanna meðal almennings í Pakistan, þá er 

samkvæmt skoðanakönnunum í Bandaríkjunum mun stærri hluti almennings sem 

styður við notkun á mannleysum í baráttunni gegn hryðjuverkum. Höfundur veltir því 

fyrir sér möguleikanum hvort stuðningurinn sé til kominn, annaðhvort vegna 

þekkingarleysis almennings á málefninu eða vegna þess að það eru þeirra eigin 

hagsmunir sem eru i húfi, að hætta ekki hermönnum sínum í erfiðar og hættulegar 

kringumstæður, án þess þó að hugsa um hagsmuni þeirra sem þurfa að þola 

mannleysuárásirnar (Shane, 2015). 

 

Það verður þó að teljast jákvætt, allavega út frá sjónarhóli almennra borgara og 

barna sem verða fyrir árásunum, að með hverju árinu sem hefur liðið frá því 2010 

hefur mannleysuárásum Bandaríkjamanna og CIA fækkað í Pakistan. Þær voru 128 

árið 2010, 75 árið 2011, 50 árið 2012, 27 árið 2013, 25 árið 2014, 13 árið 2015 og 
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aðeins tvær af því sem er liðið af árinu 2016 (The Bureau of Investigative Journalism, 

2016-b). 

Rannsóknaraðferðir og beiting þeirra 
 

Þessi ritgerð er fræðilegs eðlis, þess vegna er notast nær eingöngu við afleiddar 

heimildir og gögn. Þá eru notaðar viðamiklar skýrslur og gögn sem fjalla um 

viðfangsefnið, fræðigreinar og rannsóknir, blaðagreinar og aðrar vefheimildir svo fátt 

eitt sé nefnt. Einnig hefur höfundur glöggvað sýn sína á notkun mannleysa í 

hernaðarskyni með því að skoða heimildamyndir og myndbönd um mannleysur á 

YouTube, þar sem sýnt er hvernig þær eru notaðar og hvernig þær virka í 

raunverulegum aðstæðum. 

 

Í þessari ritgerð hefur höfundur lagt hlutlaust mat á þær heimildir sem eru 

notaðar, bæði til að tryggja gæði þeirra og hlutleysi, engum til hagsbóta. Þetta er gert 

til þess að niðurstöður ritgerðarinnar verði eins skýrar og hlutlausar og kostur er á. 

Efnistök 
 

Þessi ritgerð skiptist í 4 kafla. Í fyrsta kafla er farið yfir helstu vandamál sem komu til 

sögu við gagnaöflun fyrir ritgerðina. Í fyrsta lagi hafa Bandarísk stjórnvöld haldið 

gögnum varðandi mannleysuárásirnar leyndum. Í öðru lagi eru þær tölur sem 

sjálfstæðar stofnanir hafa í gagnasöfnum sínum um fjölda fórnarlamba og hlutfall 

hryðjuverkamanna og almennra borgara töluvert breytilegar. Því eru efasemdir til 

staðar um áreiðanleika gagna sem stofnanirnar byggja á. Í öðrum kafla er fjallað um 

afstöðu og stefnu Bandarískra stjórnvalda í baráttunni gegn hryðjuverkum í Pakistan. 

Síðar í kaflanum er fjallað um þróun mannleysunnar í Bandaríkjunum og skilvirkni 

þeirra í notkun þeirra til árása. Að lokum er í öðrum kafla fjallað um muninn á 

leynilegum mannleysuárásum og loftárásum á opinberum vígstöðvum og tvær 

skilgreiningar leynilegra mannleysuárása. Í þriðja kafla er fjallað um áhrif 

mannleysuárása á hryðjuverkahópa, aukið ofbeldi hryðjuverkamanna gegn almennum 

borgurum og hvort skýrt orsakasamhengi sér þar á milli. Síðar er í kaflanum fjallað 

um undanfara mannleysuárása Bandaríkjamanna og CIA í Pakistan og stuðning 

yfirvalda og almennings í Pakistan gagnvart mannleysuárásunum. Að lokum er í 
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þriðja kafla fjallað um fórnarlömb mannleysuárásanna og það að líf almennra borgara 

sé ekki það eina sem sé í húfi, áhrif árásanna virðast margþættari en svo. Í fjórða og 

síðasta kafla er fjallað um hvort Bandaríkjamönnum beri siðferðileg skylda til að leita 

annarra leiða en að beita mannleysuárásum í baráttunni gegn hryðjuverkum. Síðar í 

kaflanum er fjallað um pólitískan og almennan stuðning í Bandaríkjunum við 

mannleysuárásirnar í Pakistan, umfjöllun fjölmiðla um árásirnar og hagsmuni 

Bandarísks almennings. Að lokum er í fjórða kafla fjallað um mannleysuárásir sem 

staðlað viðmið í baráttunni gegn hryðjuverkum og hvort von sé um breytta stefnu og 

beitingu mannúðlegri aðferða. 
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1. Gagnaöflun og vandamál 
 

Það er hægt að nálgast mjög yfirferðarmikil gögn um þær mannleysuárásir sem hafa 

verið framkvæmdar í Pakistan frá því þær hófust árið 2004 og þar til nú ársins 2016 á 

vefsíðum og gagnasöfnum The Bureau of Investigative Journalism (The Bureau of 

Investigative Journalism, e.d.), The Long War Journal (The Long War Journal, e.d.), 

UMass Drone (UMass Drone, e.d.), og The New America Foundation (The New 

America Foundation, e.d.-a). 

 

Helsta vandamálið við skrif ritgerðarinnar var hins vegar að næstum öllum 

upplýsingum og gögnum varðandi mannleysuárásir Bandaríkjamanna og CIA hefur 

verið haldið leyndum af yfirvöldum. Því er ómögulegt að geta á nokkurn hátt verið 

full viss um raunverulegan fjölda mannleysuárása sem hafa verið framkvæmdar og 

hversu mörg fórnarlömb þeirra séu. Vegna þessa vandamáls hafa nokkrar sjálfstæðar 

stofnanir - til að mynda þær sem taldar eru upp í síðustu efnisgrein - tekið saman gögn 

um árásirnar. Gögnin eru þó að mestu leiti byggð á upplýsingum frá fréttamiðlum sem 

hafa fjallað um árásirnar, vitnisburðum fólks sem hefur einhverskonar reynslu af þeim 

og öðrum ónafngreindum aðilum (Boyle, 2013, bls. 5). 

 

Þá eru tölurnar sem gagnasöfnin gefa upp um hversu mörg fórnarlömb 

mannleysuárásanna séu töluvert breytilegar. Samkvæmt The New America 

Foundation hafa 402 mannleysuárásir verið framkvæmdar í Pakistan á árunum 2004-

16. Hins vegar, þar sem engin staðfest opinber gögn eru til um fjölda fórnarlamba 

árásanna, telja þeir fjöldann liggja á bilinu 1.905-3.065 manns. Þá telja þeir hlutfall 

hryðjuverkamanna af þeim fjölda liggja á bilinu 1.851-3.030 manns og hlutfall 

almennra borgara liggja á bilinu 255-315 manns (The New America Foundation, e.d.-

a). Samkvæmt The Bureau Investigative Journalism var fjöldi mannleysuárása í 

Pakistan á árunum 2004-16 hins vegar talinn vera 423. Þá komust þeir að því að fjöldi 

fórnarlamba lægi á bilinu 2.498-3.999 manns og að hlutfall almennra borgara af þeim 

fjölda lægi á bilinu 423-965 manns. Þeir setja einnig fram gögn um áætlaðan fjölda 

manns sem hefur slasast í árásunum og er sá fjöldi talinn liggja á bilinu 1.161-1.744 

manns (The Bureau of Investigative Journalism, 2016-b). Þess ber að geta að 

gagnasöfnin eru uppfærðar reglulega þegar ný gögn berast. 
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Mikill breytileiki í mati þessara tveggja gagnasafna um það hversu margir hafi 

látist í mannleysuárásum í Pakistan gefur ákveðinn grunn til efasemda um 

sannleiksgildi og áreiðanleika gagnanna sem þau byggja á. Í fyrsta lagi er nánast 

ómögulegt að bera kennsl á og staðfesta hversu margir almennir borgarar hafi látist í 

árásunum (Boyle, 2013, bls. 6).  

 

Flestar þessara árása eiga sér stað á óstjórnarsvæðum í Pakistan í FATA 

(Federally Administered Tribal Areas) þar sem aðkoma Pakistanskra yfirvalda er afar 

takmörkuð. Það leiðir til þess að það mat á því hversu margir látast í árásunum er í 

besta falli ágiskun byggð og ótraustum og mjög breytilegum upplýsingum. Þá má 

benda á að samkvæmt hefðum Múslima eru þeir sem látast fjarlægðir í burtu og 

grafnir fyrir sólsetur. Því virðist sem ógerningur sé að bera kennsl á fórnarlömbin og 

fjölda þeirra, hvort sem þau teljast til hryðjuverkamanna eða almennra borgarar 

(Boyle, 2013, bls. 6). 
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2. Mannleysuárásir Bandaríkjamanna og CIA í 

Pakistan 

Í þessum kafla verður farið yfir afstöðu og stefnu Bandarískra stjórnvalda í baráttunni 

gegn hryðjuverkum og hryðjuverkahópum í Pakistan. Þá verður þróun mannleysunnar 

rædd stuttlega ásamt fjórum stigum þróunarinnar og skilvirkni í notkun þeirra til 

árása. Að lokum verður ræddur munurinn á leynilegum mannleysuárásum og 

loftárásum á opinberum vígstöðvum og tvær skilgreiningar leynilegra mannleysuárása 

settar fram. 

2.1. Afstaða Bandarískra stjórnvalda til valdbeitingar með 

mannleysuárásum og stefna gegn hryðjuverkum 
 

Þann 25. mars árið 2010, sagði Harold Koh lögfræðilegur ráðgjafi Bandaríska 

utanríkisráðuneytisins (e. US Department of State) að Bandaríkin stæðu í vopnuðum 

átökum við hryðjuverkasamtök al-Qaeda, Talíbana og aðra hópa tengdum þeim sem 

svar við hryðjuverkaárásunum á Bandaríkin þann 11. september árið 2001. Þá sagði 

hann einnig að Bandaríkin áskyldu sér rétt til sjálfsvarnar samkvæmt alþjóðalögum 

(Plaw og Fricker, 2012, bls. 349). 

 

Afstaða Bandaríkjanna er því sú að á þá hefur verið ráðist og landið er undir 

stöðugri ógn bæði heima fyrir og erlendis vegna hryðjuverkasamtaka eins og al-Qaeda 

og bandamanna þeirra, sem að miklu leiti hafa gert út starfsemi sína frá 

óstjórnarsvæðunum í Pakistan. Bandaríkin líta því svo á að þau séu í stríði við þessa 

hryðjuverkahópa og telja sig á réttmætan hátt geta beitt valdi í sjálfsvarnarskyni. 

Staðreyndin er líka sú að annaðhvort hafa yfirvöld í Pakistan ekki bolmagn eða vilja 

til að bregðast við þessari ógn og útrýma henni, Bandaríkin líta því svo á að það falli í 

hendur þeirra að verja sig og bandamenn sína. Þá virðist svo vera af hálfu 

Bandaríkjamanna að notkun á mannleysum í slíkum tilgangi sé skásti kosturinn með 

það til hliðsjónar að hernaðarleg nærvera er ekki til staðar, hún er þá allavega ekki 

eins áberandi og ef um herlið manna, tækja og tóla væri að ræða. Slík hernaðarleg 

nærvera væri þá meira áberandi og hefði meira yfirbragð innrásar eða hersetu. Þá telja 

Bandaríkjamenn mannleysuaðferðina mun nákvæmari í því að velja og hæfa 
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mikilvæg skotmörk þar sem upplýsingar og gögn eru töluvert meiri og nákvæmari en 

ef um hefðbundnari hernað væri að ræða. Það hefur sýnt sig að með 

mannleysuárásunum hefur Bandaríkjamönnum tekist að hæfa og drepa leiðtoga al-

Qaeda og Talíbana, gögn benda líka til þess að árásirnar haldi eftirlifandi leiðtogum á 

hlaupum undan dauðanum, trufli samskipti á milli þeirra og stuðli að vantrausti innan 

vébanda þeirra. Þá telja Bandarísk stjórnvöld aðgerðirnar stuðla að verndun 

Bandaríkjanna heima fyrir, sem og verndun herafla þeirra í Afganistan og Afganistan 

sjálfs (Plaw og Fricker, 2012, bls. 348). 

 

Í stuttu máli inniheldur stefna Bandaríkjanna gegn hryðjuverkum fjölda 

markmiða, þar á meðal eru markmið eins og að valda truflunum, niðurlægja og sigra 

al-Qaeda. Þá er markmið þeirra einnig að eyða griðastöðum hryðjuverkahópa með því 

að byggja upp samstarf, úrræði og getu, til að mynda ríkisstjórnarinnar í Pakistan til 

að takast á við hryðjuverkavandann á eigin forsendum. Ríkisstjórn Obama, líkt og 

ríkisstjórn Bush gerir þá ráð fyrir því að mestur hluti hryðjuverkaógnarinnar í 

Pakistan komi frá óstjórnarsvæðunum í FATA (Boyle, 2013, bls. 14). 

2.2. Þróun mannleysunnar í Bandaríkjunum og hagkvæmni 
 

Upphaflega voru mannleysur notaðar til að safna upplýsingum á bakvið víglínu 

óvinarins. Á 21. öldinni hefur hins vegar orðið töluverð breyting þar á og mannleysur 

þróast yfir í að vera það drápstæki sem Bandaríkin kjósa helst að nota á svæðum þar 

sem herinn er ekki til staðar. Þróun mannleysunnar hefur farið mjög hratt vaxandi 

síðasta áratuginn eða svo, þær geta þá verið lengur á lofti, tekið lóðrétt á loft af 

skipum, burðargetan er meiri og þá geta þær einnig verið staðsettar og notaðar á 

mörgum stöðum í heiminum í órafjarlægð frá stjórnstöðvum. Af þeim mannleysum 

sem til eru hafa MQ-1 Predator og MQ-9 Reaper verið notaðar mest. Þróunin á sér þó 

enn stað og notkun hefur þegar hafist á nýjum tegundum eins og RQ-4 Global Hawk 

og MQ-8B Fire Scout. Sú fyrri er hins vegar aðeins notuð til njósna og sú síðari hefur 

ekki verið notuð í Pakistan. Þá eru mannleysurnar taldar nokkuð hagkvæmar og 

áhættan sem fylgir fyrir flugmenn er lítil þar sem þeim er fjarstýrt (Hudson, Owens og 

Flannes, 2011, bls. 123-124). Til samanburðar kostar ein MQ-9 Reaper mannleysa 

US$6.48 miljónir, ein F-22 orrustuþota US$185.73 miljónir og ein F-35 orrustuþota 

US$90.77 miljónir (Boyle, 2012). 
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2.2.1. Fjögur stig þróunarinnar og skilvirkni 

 

Notkun Bandaríkjamanna á mannleysum vopnuðum flugskeytum hefur verið 

að þróast í rúman áratug, þá er hægt að tala um fjögur stig þróunarinnar. Talað er um 

fyrst stigið á árunum 2002-04 sem prufutímabil þar sem mannleysurnar voru reyndar í 

nokkrum árásum á mikilvæg skotmörk hryðjuverkamanna. Talað er um annað stigið á 

árunum 2005-07 þar sem fjöldi árása jókst dálítið en markmið árásanna var enn það 

sama, mikilvæg skotmörk. Ástæðan fyrir aukningunni fylgdi líklega í kjölfar þess 

hversu skilvirkar mannleysuárásirnar voru í að hæfa og drepa mikilvæg skotmörk 

hryðjuverkamanna. Þó virðist vera eitthvað ósamræmi í skýrslum hvað varðar hverja 

Bandaríkjamenn segja hafi verið drepna og hverjir hafa í raun og veru verið drepnir. 

Þá staðfestu Bandaríkjamenn að hafa drepið einn af hæst settu leiðtogum al-Qaeda, 

Hamza Rabia árið 2005. Óvíst var hins vegar hvort hann hafi verið staðsettur þar sem 

árásin var framkvæmd. Því ríkir óneitanlega ákveðin óvissa þegar kemur að því að 

greina og staðsetja skotmörkin. Þriðja stigið átti sér stað á tímabilinu undir lok 

stjórnartíðar Bush, þá jókst fjöldi mannleysuárásanna töluvert mikið í samanburði við 

fyrri ár (Hudson, Owens, og Flannes, 2011, bls. 124). Þær voru 38 árið 2008 en 11 

samanlagt tvö fyrri tímabilin (The Bureau of Investigative Journalism, 2016-b). 

Skilvirkni mannleysuárásanna fyrri tvö tímabilin stuðluðu svo að þeirri skoðun 

Bandaríkjamanna, að ef svo takmarkaður fjöldi mannleysuárása gekk svo farsællega 

þá væru fleiri mannleysuárásir enn betri. Það var hins vegar ekki fyrr en á fjórða 

stiginu, í stjórnartíð Obama sem hægt var að sjá gríðarlega aukningu í fjölda 

mannleysuárása. Markmiðin með árásunum breyttust þó töluvert, það var ekki lengur 

aðeins miðað að því að hæfa mikilvæg skotmörk eins og hátt setta meðlimi al-Qaeda 

og Talíbana, heldur víkkaði sjóndeildarhringurinn og skotmarkalistinn stækkaði. 

Tækifærin sem opnuðust til að drepa óþekkta hryðjuverkamenn voru því einnig tekin 

burt séð frá því hvort þeir voru hátt eða lágt settir innan einhverra 

hryðjuverkasamtaka, eða hvort skotmarkið var jarðaför hryðjuverkamanns (Hudson, 

Owens, og Flannes, 2011, bls. 124). Á árunum 2010-11 voru framkvæmdar 203 

mannleysuárásir (The Bureau of Investigative Journalism, 2016-b), það styður þá 

ályktun að árásirnar miði ekki lengur aðeins gegn hátt settum meðlimum 

hryðjuverkasamtaka heldur einnig gegn óþekktum og óbreyttum hryðjuverkamönnum 

þegar tækifæri gefst til. Þá benda gögn til þess að hlutfall mikilvægra skotmarka af 

heildarfjölda fórnarlamba í hverri árás sé mjög lágt. Það þýðir að skilvirkni árásanna 
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hafi minnkað ef miðað er við þetta hlutfall (Hudson, Owens, og Flannes, 2011, bls. 

124). Samkvæmt The New America Foundation voru 40 hátt settir hryðjuverkamenn 

drepnirí mannleysuárásum á árunum 2004-11 (The New America Foundation, e.d.-b), 

ef sú tala er borin saman við heildarfjölda fórnarlamba fyrir sama tímabil, 2.392 

manns, þá sést að aðeins 1,7 prósent fórnarlamba voru hátt settir meðlimir 

hryðjuverkasamtaka (The New America Foundation, e.d.-a), (Hudson, Owens, og 

Flannes, 2011, bls. 125). 

2.3. Leynilegar mannleysuárásir og loftárásir á opinberum 

vígstöðvum 
 

Þær mannleysuárásir sem fjallað er um í þessari ritgerð ber að skilgreina frá þeim 

loftárásum sem Bandaríkjaher framkvæmir á opinberum vígstöðvum. Árásunum er 

stundum ruglað saman að þær séu sami hluturinn og enginn munur sé þar á. 

Mannleysuárásirnar sem um ræðir eru hins vegar allt annars eðlis heldur en þær 

loftárásir sem Bandaríkjaher framkvæmir. Mannleysuárásirnar eru leynilegar (e. 

covert) og aðallega framkvæmdar af CIA (Plaw og Fricker, 2012, bls. 347), þá voru 

árásirnar ekki viðurkenndar af Bandarískum stjórnvöldum fyrr en í apríl árið 2012 

(Kugelman, 2012), þó áður hafi víða verið fjallað um þær í fjölmiðlum. Til að mynda 

talaði Micah Zenko, meðlimur Council on Foreign Relations (CFR) um 

mannleysuárásirnar sem verst geymda leyndarmál í sögu Bandarískra utanríkismála. 

Að sama skapi virðist ekki vera fyrir víst hvaða aðferðum er beitt og hver viðmiðin 

séu þegar skotmörk eru valin. Þó hefur verið fjallað um gögn frá árinu 2002, 

samþykkt af Bush þáverandi forseta Bandaríkjanna sem hafa að geyma lista yfir 

helstu leiðtoga al-Qaeda. Þá hafa Bandarískir embættismenn fullvissað almenning um 

að aðferðirnar sem þeir beita til að sigta út réttmæt skotmörk séu mjög áreiðanlegar 

og traustar. Það sem má hins vegar segja með nokkurri vissu að mannleysuárásir CIA 

séu almennt skipulagðar fyrirfram og byggðar á tiltækum upplýsingum og gögnum, 

yfir þau fara svo lögfræðingar og sérfræðingar á sviði öryggismála sem staðfesta 

réttmæti árásannarinnar. Loks eru árásirnar svo framkvæmdar í leynum utan opinberra 

vígstöðva. Af þeim atriðum ofantöldum má sjá að mannleysuárásir CIA og loftárásir 

hersins sem almennt eru framkvæmdar á opinberum vígstöðvum, oft beðið um í 
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miðjum aðgerðum og byggðar á afar takmörkuðum upplýsingum og gögnum, eru 

töluvert ólíkar (Plaw og Fricker, 2012, bls. 347-348). 

2.3.1. Tvær skilgreiningar leynilegra mannleysuárása 

 

Þær eru tvær skilgreiningarnar á leynilegu mannleysuárásum CIA (Columbian Law 

School: Human Rights Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 8). 

 

Fyrri skilgreiningin fellur undir það þegar árásunum er beint gegn 

einstaklingum þar sem auðkenni þeirra hefur verið staðfest (e. personality strikes). 

Þegar árás fellur undir þessa skilgreiningu (Columbian Law School: Human Rights 

Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 8), þá samkvæmt fyrrum 

ráðgjafa Obama í baráttunni gegn hryðjuverkum og núverandi yfirmanni CIA, John 

O. Brennan (Landler, 2013), verða þeir sem taka ákvörðun um framkvæmd 

árásarinnar að vera þess full vissir (e. high degree of confidence) að skotmarkið hafi 

verið auðkennt og sé í raun hryðjuverkamaðurinn sem leitast er eftir að drepa 

(Brennan, 2012). Það eru árásirnar sem hafa verið beint gegn mikilvægum og hátt 

settum hryðjuverkamönnum, til að trufla starfsemi þeirra og koma í veg fyrir frekari 

hryðjuverk sem myndu þá falla undir þessa skilgreiningu (Columbian Law School: 

Human Rights Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 8). 

 

 Síðari skilgreiningin fellur undir það þegar árásunum er beint gegn 

einstaklingum án þess að borið sé nákvæmt auðkenni á þá (e. signature strikes). Í 

staðinn passa þessir einstaklingar við fyrirfram skilgreint hegðunarmynstur sem 

Bandaríkjamenn tengja við hryðjuverkastarfsemi. Um árásir sem falla undir þessa 

skilgreiningu hefur enn minna verið afhjúpað en um árásir sem falla undir fyrri 

skilgreininguna. Árásirnar sem falla undir síðari skilgreininguna hafa hins vegar verið 

umdeildar vegna þess að þær geta leitt til dauða stóra hópa einstaklinga, í sumum 

tilvikum almenna borgara vegna einhvers hegðunarmynsturs (Columbian Law 

School: Human Rights Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 8). 

 

 Samkvæmt frétt í The Wall Street Journal fela árásirnar sem falla undir síðari 

skilgreininguna í sér bróðurpart mannleysuárásanna í Pakistan (Entous, Gorman, og 

Barnes, 2011). Einnig hefur verið haft eftir ónafngreindum Bandarískum 
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embættismönnum að CIA hafi í Pakistan drepið fleiri hátt setta meðlimi al-Qaeda í 

mannleysuárásum sem falla undir síðari skilgreininguna frekar en þá fyrri. Þá var haft 

eftir ónafngreindum og fyrrum hátt settum liðsforingja í Bandaríska hernum (e. senior 

U.S. Military officer) sem kunnugt var um mannleysuárásirnar, að CIA dræpi flesta af 

drápslista sínum þegar þeir höfðu ekki vitneskju þess efnis að þeir væru staðsettir þar 

sem árásin var framkvæmd (Miller, 2012), (Columbian Law School: Human Rights 

Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 9). 
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3. Pakistan 

Í þessum kafla verður fjallað um hver áhrif mannleysuárásanna sé á hryðjuverkahópa, 

aukið ofbeldi hryðjuverkamanna gegn almennum borgurum og hvort skýrt 

orsakasamhengi þar sé á milli. Síðan verður fjallað um undanfara mannleysuárása 

Bandaríkjamanna og CIA í Pakistan og stuðningur yfirvalda og almennings í Pakistan 

við mannleysuárásirnar ræddur. Að lokum verður fjallað um fórnarlömb 

mannleysuárásanna og að það sé ekki aðeins líf almennra borgara sem skipti máli og 

sé í húfi, áhrif árásanna virðast margþættari en svo. 

3.1. Áhrif mannleysuárása á hryðjuverkahópa 
 

Að því marki sem Bandarísk yfirvöld undir forystu Obama hafa miðað að því að 

drepa lágt setta og óbreytta hryðjuverkamenn í mannleysuárásum, hefur það ekki 

verið án afleiðinga. Margir þessara lægri settra hryðjuverkamanna eru tengdir sterkum 

böndum við nærsamfélag sitt, fjölskyldu og ættbálka. Þegar slíkir menn eru drepnir í 

mannleysuárásum getur það leitt til þess að þeir sem tengjast þeim slíkum böndum 

leitist eftir hefndum fyrir missinn. David Kilcullen og Andrew Exum hafa haldið því 

fram að stigvaxandi nýliðun meðal hryðjuverkasamtak sé afleiðing þeirra 

mannleysuárása sem eiga sér stað. Því fleiri sem þær séu því fleiri verða höggvin 

skörð (Boyle, 2013, bls. 10). Þá getur dauði jafnvel eins manns haft gríðarlega mikil 

áhrif á þá fjölskyldueiningu sem þarf að þola missinn. Í Pakistan eru 

fjölskyldueiningar oft stórar og velferð þeirra treystir á einstaka meðlimi. Því getur 

dauði eins fjölskyldumeðlims valdið langvarandi óstöðugleika í fjölskyldulífinu, 

sérstaklega ef sá sem er drepinn er sá hinn sami og framfleytir fjölskyldunni með 

innkomu sinni. Þá hafa konur á svæðum eins og í norður og suður hluta Waziristan 

takmarkaða möguleika til tekjuöflunar, sparnaður og tryggingar eru ekki algengar, því 

eru ekkjur og munaðarlausir mjög viðkvæmur hópur (Columbian Law School: Human 

Rights Clinic og Center fro Civilians in Conflict, 2012, bls. 20-21).  

 

Þá hefur mikil aukning í dauða lágt settra og óþekktra ,,hryðjuverkamanna” 

leitt til þess að dýpka pólitíska andstöðu við mannleysuárásir Bandaríkjamanna í 

Pakistan. Þó hafa Pakistanskir embættismenn stutt við og jafnvel fagnað því þegar 
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mannleysuárásir hæfa og drepa hátt setta hryðjuverkamenn, hins vegar hafa þeir ekki 

litið eins björtum augum á tilraunir Bandaríkjamanna til þess að drepa fleiri óbreytta 

og óþekkta liðsmenn hryðjuverkasamtakanna. Slíkar árásir hafa stuðlað að því að 

skapa mikinn pólitískan þunga á Pakistönsk yfirvöld að leggjast alfarið gegn 

mannleysuárásum Bandaríkjamanna, þrátt fyrir áætlaðan árangur sem hefur náðst í 

því að drepa hátt setta hryðjuverkamenn. Þá fullyrti stjórnarandstöðuleiðtoginn í 

Pakistan, Imran Khan, að hann myndi fyrirskipa Pakistanska flughernum að skjóta 

niður Bandarískar mannleysur næði hann kosningu, ástæðuna sagði hann vera dauða 

almennra borgara og óbreyttra liðsmanna hryðjuverkasamtaka í mannleysuárásunum 

(Boyle, 2013, bls. 10). 

 

Talsmenn mannleysuárása Bandaríkjamanna segja þær vera skilvirkar í þeim 

tilgangi að þær þrengi verulega að möguleikum hryðjuverkahópa eins og al-Qaeda til 

framkvæmdar á ýmsum hryðjuverkaódæðum. Rökin eru þau að mannleysuárásirnar 

þrengi svo mikið að meðlimum hryðjuverkahópanna með þeim afleiðingum að 

hóparnir leysist upp, missi nýliðun og falli svo að lokum algjörlega saman. Það er rétt 

að til eru gögn sem eru þó óstaðfest að hryðjuverkamönnum sé með árásunum gert 

erfiðara fyrir en ella að starfa sem skyldi. Ein ástæðan er sú að hryðjuverkamenn 

þurfa stöðugt að vera á ferðinni til að reyna að koma í veg fyrir að þeir verði næstu 

fórnarlömb mannleysanna. Þetta veldur því að það hefur orðið erfiðara fyrir þá að 

finna öruggan stað til þjálfunar á nýjum meðlimum og til að skipuleggja árásir. Þá 

fundust skjöl eftir dauða Osama bin Laden þar sem hann talar um áhrif 

mannleysuárásanna á starfsemi þeirra og hvetur leiðtoga al-Qaeda til að flýja frá 

Waziristan yfir á öruggari svæði til að forðast þær. Þessar upplýsingar sem byggt er á, 

að mannleysuárásirnar hafi þau áhrif á hryðjuverkahópa að þær hamli starfsemi þeirra 

svo mikið að hóparnir falli að lokum saman eru þó nokkuð óljósar og ekki nægilega 

traustar. Þó eru í því einhver sannindi að mannleysuárásirnar hafi veikt stöðu al-

Qaeda verulega í Pakistan, á sama tíma eru hins vegar engin merki þess til staðar að 

samtökin og önnur samtök þeim tengd hafi gefið baráttuna eftir í sandinn. Hundruð 

liðsmanna al-Qaeda hafa flúið frá Pakistan, þó ekki til að gefast upp, heldur til að taka 

þátt í átökum annarsstaðar, eins og í Sýrlandi. Þangað bera þeir með sér reynslu og 

kunnáttu eftir áralanga baráttu í Pakistan sem getur reynst öðrum hryðjuverkahópum 

mjög vel. Það er satt að meðlimir al-Qaeda hafi dreifst víða og samtökin geti því ekki 

starfað í Pakistan eins og áður vegna mannleysuárásanna, það er hins vegar ekki rétt 
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að álykta að þær hafi í för með sér endalok al-Qaeda og annarra hryðjuverkahópa. Þá 

þýðir þetta heldur ekki endalok hryðjuverka í Pakistan. Á sama tíma og umfang al-

Qaeda hefur minnkað í Pakistan hafa aðrir hópar og samtök fyllt í skarðið sem hefur 

myndast. Þá ber sérstaklega að nefna Tehrik i Taliban Pakistan (TPP) sem hefur ekki 

verið minni ógn við stöðugleika í Pakistan heldur en al-Qaeda. Þá hafa þessir hópar 

og samtök sem fyllt hafa í skarð al-Qaeda einnig orðið að skotmörkum 

mannleysuárása Bandaríkjamanna og Bandaríkjamenn því skapað sér enn fleiri óvini. 

Niðurstaðan er því sú, Bandaríkjamenn hafa komið verulegu höggi á einn sinn helsta 

andstæðing, al-Qaeda. Það hefur hins vegar haft þann kostnað í för með sér að þeir 

hafa eignast nýja óvini sem vel mögulegt er að finni leiðir til hefnda (Boyle, 2013, 

bls. 11-12). 

3.2. Áhrif mannleysuárása á aukið ofbeldi 

hryðjuverkamanna gegn almennum borgurum 
 

Í norðurhluta Pakistan, hafa almennir borgarar sumir hverjir þurft að þola að 

lenda á vondum stað á milli hryðjuverkasamtaka á svæðinu og Bandarísku 

mannleysanna. Í Waziristan hafa hryðjuverkasamtök eins og Khorasan Mujahedin 

framkvæmt hefndarárásir gegn almennum borgurum sem þá grunar að starfi sem 

uppljóstrarar fyrir Bandarísk yfirvöld og beini þeim að skotmörkum. Þá er haft eftir 

Pakistönskum embættismönnum og öldungum áttbálka á svæðinu að flestir þeirra 

einstaklinga sem verða fyrir þessum árásum séu saklausir. Hins vegar, eftir að þeim 

hefur verið misþyrmt á hrottalegan hátt “játa” næstum allir á sig sakirnar. Þeir eru 

ekki margir sem hafa átt afturkvæmt (Rodriguez, 2011).  

 

Það var hins vegar búðareigandi í bænum Mir Ali sem er sagður hafa orðið 

fyrir slíkri árás en komst frá henni lifandi. Þetta var þá samkvæmt vitnisburði 

skyldmennis búðareigandans sem kom fram undir skilyrði um nafnleynd vegna ótta 

við hefndaraðgerðir. Hann sagði liðsmenn Khorasan hafa ráðist að búðareigandanum 

eitt kvöldið og numið hann á brott. Næstu átta vikur börðu þeir hann og misþyrmdu í 

tilraun sinni til að fá hann til að játa á sig þær sakir að vera uppljóstrari. Skyldmenni 

búðareigandans sagðist hins vegar ekki vita til þess að hann væri uppljóstrari. Án þess 

að hafa getað ákvarðað um það hvort hann hafi verið sekur eða ekki framseldu 
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mannræningjarnir hann yfir til annars hóps hryðjuverkamanna sem slepptu honum 

lausum tíu dögum síðar. Þá sagði skyldmenni búðareigandans að í loftinu væru 

mannleysur á sveimi en á jörðu niðri væru væru liðsmenn Khorasan á sveimi. Hann 

sagði íbúa svæðisins skelfingu lostna og þegar mannleysuárás á sér stað eru liðsmenn 

Khorasan mættir á svæðið innan 24 klukkustunda til að nema á brott fólk sem þá 

grunar um uppljóstranir (Rodriguez, 2011). 

 

Flestir þeirra sem liðsmenn Khorasan handsama eru þó drepnir og líkin 

gjarnan skilin eftir við vegarkanta, oftar en ekki með skilaboðum sem vara aðra við 

afleiðingum þess að stunda njósnir fyrir Bandaríkjamenn. Þá eru aftökurnar oft teknar 

upp á myndband og þeim dreift um myndbandaverslanir í Peshawar stærstu borgar 

Norðvesturhluta Pakistan, til að tryggja að skilaboðin komist til skila. Það er vel hægt 

að draga sögu skyldmennis búðareigandans í efa þar sem erfitt getur reynst að sanna 

að atburðurinn hafi átt sér stað. Hún er hins vegar sögð í þessu samhengi til að gefa 

einhverja mynd af því hversu óhugnanlegt það getur verið fyrir einstakling að vera 

handsamaður vegna grunsemda um njósnir. Einstaklingurinn er þá jafnvel pyntaður 

vikum saman þar til hann játar mögulega á fölskum forsendum til þess eins að 

sársaukanum linni (Rodriguez, 2011). 

 

Í einni myndbandsupptökunni var sýnt frá aftöku gamals og illa farins manns, 

segist hann hafa þegið US$1.300 fyrir upplýsingar sem leiddu til mannleysuárásar í 

Norður Waziristan. Þá segir maðurinn sem kallar sig Subedar að hann hafi verið 

afvegaleiddur af djöflinum, enn fremur segir hann liðsmenn Khorasan aldrei hafa beitt 

sig ofbeldi eða þrýstingi heldur þvert á móti virðingu, síðar bað hann þeim sigurs í 

nafni Guðs. Í lok myndbandsins er gamli maðurinn sýndur með poka yfir höfðinu þar 

sem byssumaðurinn skýtur hann til bana af stuttu færi og dælir svo í líkið meira en 

þrjátíu skotum til viðbótar. Þá er annar maður grunaður fyrir sömu sakir sprengdur í 

loft upp og sést hvernig ódæðismennirnir fagna með tilheyrandi byssulátum 

(Rodriguez, 2011). 

 

Norður Waziristan er nokkuð afskekkt svæði þar sem mikið er um fátækt og 

atvinnuleysi. Því getur það reynst sumum einstaklingum erfitt að standast skjótan 

ávinning sem hlýst af því að starfa sem uppljóstrari fyrir Bandaríkjamenn, þrátt fyrir 

mögulegar hrottalegar afleiðingar sem það getur haft í för með sér fyrir uppljóstrarann 
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ef hann er handsamaður. Upplýsingar þess efnis hversu mikið uppljóstrurum sé 

borgað, hver nálgast þá og hver borgar þeim, eða hvernig þeir vinna er erfitt að 

nálgast. Ástæðan er líklega sú að fáir eru reiðubúnir að hætta á að ræða slíkt. Hins 

vegar hafa viðtöl við öldunga ættbálka á svæðunum og viðtal við fyrrum Pakistanskan 

leyniþjónustumann bent á að borgunin geti hljóðað upp á US$300 til US$1.000, eða 

meira fyrir upplýsingar sem hjálpa við að ákvarða nákvæma staðsetningu skotmarks 

(Rodriguez, 2011). 

3.2.1. Orsakasamhengi milli mannleysuárása og aukins ofbeldis 

 

Sumir þeirra sem fjallað hafa um mannleysuárásirnar í Pakistan hafa lýst áhyggjum 

sínum yfir því að þær gætu í raun og veru stuðlað að auknu ofbeldi í Pakistan, til að 

mynda eins og því sem lýst er í kaflanum á undan. Um þetta eru menn hins vegar ekki 

sammála þó skýrslur hafi ekki endanlega sýnt fram á skýrt orsakasamhengi þar á 

milli. Samt sem áður hefur mælst aukning í dauðsföllum almennra borgara í 

hryðjuverkaárásum frá því mannleysuárásir hófust í Pakistan árið 2004, dauðsföllin 

náðu hámarki sínu árið 2011 þar sem um 2.500 almennir borgarar létu lífið í 

hryðjuverkaárásum (United States Department of State: Bureaue of Counterterrorism, 

2012, bls. 141), (Columbia Law School: Human Rights Clinic, og Center for Civilians 

in Conflict, 2012, bls. 22). Aðrir hafa hins vegar bent á að þessi aukning í 

dauðsföllum almennra borgara í hryðjuverkaárásum hafi komið til sögu fyrir mikla 

aukningu mannleysuárása árið 2008. Þá hafa sumir jafnvel gengið enn lengra og 

haldið því fram að tenging sé á milli aukningar í mannleysuárásum og þess að ofbeldi 

hryðjuverkamanna gegn almennum borgurum minnki (Columbia Law School: Human 

Rights Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 22). Árið 2011 

framkvæmdu hryðjuverkamenn 41 sjálfsmorðsárásir í Pakistan, 49 árið 2010 en 87 

árið 2009 (Bergen, og Rowland, 2012). Á sama tíma og mannleysuárásunum fjölgaði 

úr 54 árið 2009 í 128 árið 2010, þá fækkaði sjálfsmorðsárásunum um næstum 

helming. Því er ekki ólíklegt að einhver myndi draga ályktun þess efnis að skýrt 

orsakasamhengi sér þarna á milli (The Bureau of Investigative Journalism, 2016-b). 

Annar þáttur sem gæti reyndar líka verið áhrifavaldur hvað þetta varðar eru 

hernaðaraðgerðir Pakistana gegn Talíbönum árið 2009 í Swat og Suður Waziristan. Í 

aðgerðunum voru um 1.600 Talíbanar drepnir og hundruð til viðbótar teknir höndum 

(Bergen, og Rowland, 2012). Ef slíkir þættir eru ekki teknir inn í myndina getur það 
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verið þess valdandi að myndin sem dregin er upp af árangri og afleiðingum 

mannleysuárása Bandaríkjamanna í Pakistan, skekkist allverulega. Því er mikilvægt 

fyrir Bandaríska embættismenn að ígrunda vel og vandlega áhrif mannleysuárásanna 

til að skýra þann raunverulega árangur sem í þeim felst í baráttunni gegn 

hryðjuverkum og hver áhrif þeirra séu á svæðunum sem fyrir þeim verða (Columbia 

Law School: Human Rights Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 22). 

3.3. Undanfari mannleysuárása í Pakistan 2004-16 
 

Í kjölfar hryðjuverkaárásarinnar á Bandaríkin þann 11. september 2001 tóku þarlend 

stjórnvöld undir forystu forsetans þáverandi, Bush, þrjár ákvarðanir sem gegndu 

lykilhlutverki í því að móta og mynda stefnu þeirra varðandi mannleysuhernaðinn í 

Pakistan: 

 

1. Í fyrsta lagi var það ákvörðun um hernaðarlega íhlutun í Afganistan. 

2. Í öðru lagi var það ákvörðun sem heimilaði CIA að framkvæma árásir með 

hernaðarlegu yfirbragði í þeim tilgangi að drepa hátt setta leiðtoga al-

Qaeda 

3. Í þriðja lagi var það ákvörðun um að útbúa og koma í gagn vopnaðri 

útgáfu af MQ-1 Predator mannleysunni, mannleysu sem hægt er að stjórna 

í nokkur þúsund mílna fjarlægð og er fær um að vera á lofti og getur fylgst 

með skotmörkum í allt að heilan sólarhring í hverri lotu (Plaw, og Fricker, 

2012, bls. 347). 

 

Fyrsta ákvörðunin um hernaðarlega íhlutun í Afganistan varð til þess að 

Talíbanar hröktust á brott á innan við þremur mánuðum. Það var hins vegar fjöldi 

leiðtoga úr röðum bæði Talíbana og al-Qaeda sem flúði yfir landamærin til FATA í 

Norðvesturhluta Pakistan þar sem þeir gátu lifað og starfað nokkuð afskiptalausir. 

Árið 2002 höfðu þessir sömu leiðtogar þegar hafist handa við að byggja upp 

þjálfunarbúðir fyrir hryðjuverkamenn sem framkvæmdu meðal annars árásir í 

Afganistan. Á næstu árum jókst umfang starfsemi þeirra mjög hratt á svæðinu, enda 

átti svæðið og starfsemin þar eftir að spila stórt hlutverk fyrir hryðjuverkastarfsemi í 

Miðausturlöndum (Plaw, og Fricker, 2012, bls. 347). 
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Síðari tvær ákvarðanirnar leiddu svo fljótlega til þess að CIA hóf að nota MQ-

1 Predator mannleysur í leynilegum árásum gegn hryðjuverkamönnum (Plaw, og 

Fricker, 2012, bls. 347). Það var í nóvember árið 2002 í Yemen að Predator 

mannleysa skaut og sprengdi upp bíl sem Abu Ali al Harithi var farþegi í. Hann var 

einn þeirra hryðjuverkamanna úr röðum al-Qaeda sem kom að hryðjuverkaárásinni á 

U.S.S. Cole, skip úr flota Bandaríska hersins árið 2000. Eftir árásina og vegna þess 

árangurs sem náðist með dauða Harithi, kviknaði upp umræða um að hefja notkun á 

mannleysum á svipaðan hátt til að drepa mikilvæg skotmörk innan landamæra 

Pakistan (Williams, 2010, bls. 874). Það var hins vegar ekki fyrr en í júní árið 2004 

sem mannleysuárásir Bandaríkjamanna og CIA hófust þar. Árásin var gerð í Suður 

Waziristan þar sem skotmarkið var Nek Mohammed, hátt settur leiðtogi úr hópi 

hryðjuverkamanna á svæðinu. Nek Mohammed hafði ekki látið lítið fyrir sér fara í 

fjölmiðlum og lýsti meðal annars yfir heilögu stríði (e. jihad) gegn Bandaríkjunum, 

ásamt því sem hann lagði sig fram við að bjóða liðsmönnum Talíbana og al-Qaeda 

griðastað á yfirráðasvæðum hryðjuverkahópanna í FATA (Plaw, og Fricker, 2012, 

bls. 347). Mannleysuárásin sem banaði Nek Mohammed var hins vegar aðeins 

byrjunin á þeim fjöldamörgu mannleysuárásum sem áttu eftir að eiga sér stað í 

Pakistan og eiga sér enn stað árið 2016. Þar sem tilgangi árásarinnar var náð virðist 

sem það hafi haft eflandi áhrif á tiltrú og sjálfstraust CIA gagnvart sjálfu sér í getu 

sinni til að hafa upp á og drepa fleiri hryðjuverkamenn í slíkum árásum (Williams, 

2010, bls. 875). Á mynd 2 að neðan sést í tölum hver þróunin var í fjölda árása á milli 

ára. 

 

 

Mynd 2. Mannleysuárásir CIA í Pakistan árin 2004-16 (The Bureau of Investigative 

Journalism, 2016-b). 
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3.4. Pakistan, dulinn stuðningur yfirvalda í Pakistan við 

mannleysuárásirnar 
 

Ein af ástæðunum fyrir því að Bandaríkin og CIA ákváðu að hefja mannleysuárásir í 

Pakistan árið 2004 var sú að frá árinu 2002 hafði Pakistönskum yfirvöldum mistekist í 

hernaðaraðgerðum sínum að hrekja burtu og eyða höfuðstöðvum Talíbana og al-

Qaeda í FATA. Eftir misheppnaðar hernaðartilraunir fylgdi svo í kjölfarið að 

Pakistönsk yfirvöld skrifuðu undir friðarsamkomulag í apríl 2004. Samkomulagið fól 

í sér að leiðtogar í FATA voru náðaðir af þeim sökum að hafa veitt hernum 

mótspyrnu og látin var eftir þeim stjórn yfir svæðinu (Plaw og Fricker, 2012, bls. 

347). 

 

Mikill fjöldi mannleysuárása, sem var mestur árin 2010-11, skýtur í skökku 

við langtímamarkmið Bandaríkjamanna að efla og tryggja lögmæti ríkisstjórnarinnar í 

Pakistan. Mannleysuárásir Bandaríkjamanna fela í sér mun meira heldur en einungis 

að útrýma óvinum þeirra. Þá hafa árásirnar slæm langvarandi pólitísk áhrif sem veikir 

stöðu núverandi ríkisstjórnar í Pakistan með því að grafa undan lögmæti þeirra á sama 

tíma og þær valda aukinni nýliðun í hryðjuverkahópum, sem skapar þar af leiðandi 

bæði Bandaríkjamönnum og Pakistönsku ríkisstjórninni nýja óvini. Ástæðan fyrir 

þessu eru þau skilaboð sem mannleysuárásirnar senda út í samfélagið, að Bandaríkin 

virði ekki sjálfræði og fullveldi ríkisstjórnarinnar. Sú upplifun almennings í Pakistan 

að ríkisstjórnin sé ekki þess megnug að koma í veg fyrir mannleysuárásir innan 

landamæra sinna getur rýrt tiltrú á henni og haft eflandi áhrif á andstæðinga hennar 

(Boyle, 2013, bls. 15). 

 

Þá sagði sendiherra Pakistan í London, Wajid Shamsul Hasan, að útkoman af 

öllum þessum mannleysuárásum væri sú að þær hefðu beint eða óbeint stuðlað að 

óstöðugleika og grafið undan lýðræðislegum stjórnvöldum í Pakistan. Hann segir fólk 

hæðast af stjórnvöldunum þegar stjórnmálamaður leggur fram ályktun á þingi gegn 

mannleysuárásunum og ekkert gerist. Hann segir Bandaríkjamenn ekkert hlusta á það 

sem þeir segi og haldi bara áfram að vanvirða landamæri þeirra (Woods, 2012). 

 



	

	31 

Í raunveruleikanum er staðan þó dálítið flóknari og skýtur í raun skökku við. 

Til að mynda hafa stjórnvöld í Pakistan verið nokkuð tvístígandi þegar það kemur að 

mannleysuárásunum eins og fram kemur í kafla 3.1., annarri efnisgrein. þá eru 

árásirnar fordæmdar á sama tíma og árangri þeirra er stundum fagnað (Boyle, 2013, 

bls. 15). Þá skaut það skökku við þegar þingmaðurinn Dianne Feinstein missti það út 

úr sér að mannleysurnar væru gerðar út og staðsettar í bækistöðvum í Pakistan. Það 

var svo fimm dögum síðar að Times í Bretlandi gaf út grein sem innihélt 

gervihnattamyndir af Predator mannleysum staðsettum á flugvelli í Shamsi í Pakistan. 

Það virðist því að hægt sé að draga þá ályktun að valdamiklir einstaklingar í 

Pakistanska hernum, leyniþjónustunni og í ríkisstjórninni hafi séð hryðjuverkasamtök 

Talíbana og al-Qaeda sem ógn og studdu því í leynum mannleysuárásirnar. Þá skrifaði 

Pakistanskur bloggari að enn og aftur væri það sannað hversu lítils virði fólkið í 

Pakistan væri í augum Bandaríkjamanna og ríkisstjórnarinnar (Williams, 2010, bls. 

882-883). 

3.5. Stuðningur almennings við mannleysuárásirnar? 

 

Árið 2009 var framkvæmd skoðanakönnun meðal íbúa í FATA þar sem flestar 

mannleysuárásir hafa átt sér stað. Það var stofnunin Aryana Institute for Regional 

Research and Advocacy, staðsett í Pakistan sem framkvæmdi skoðanakönnunina. 

Svörin við henni voru hins vegar þvert á það sem stofnunin bjóst við. Þar kom fram 

að þeir sem bjuggu á svæðum þar sem Talíbanar höfðu lokað skólum fyrir stelpur og 

kvikmyndahúsum, tekið af lífi þá sem höfðu verið sakaðir um njósnir og hórdóm, 

drepið ættbálkahöfðingja og sett á ströng Sharia lög eru líklegri til að styðja við 

mannleysuárásir Bandaríkjamanna. Annað sem kom fram í skoðanakönnuninni var að 

aðeins 45 prósent þeirra sem tilheyra þjóðflokki Pashtuna og voru spurðir, töldu 

mannleysuárásir valda hræðslu og ótta meðal almennings, 52 prósent aðspurðra taldi 

þær vera nákvæmar, 58 prósent sagði þær ekki valda aukinni andúð gagnvart 

Bandaríkjamönnum, 60 prósent töldu þær valda hryðjuverkahópunum skaða og 70 

prósent töldu að Pakistanar ættu að framkvæma sýnar eigin mannleysuárásir gegn 

hryðjuverkahópunum. Þá var einnig komist að því í skoðanakönnuninni að sú 

hugmynd þeirra sem búa utan svæðis Pashtuna í FATA, að meirihluti íbúa þar styðji 

hryðjuverkasamtök Talíbana stendur ekki undir sér. Í annarri skoðanakönnun sem var 

framkvæmd af World Public Opinion kom fram að 86 prósent þeirra sem bjuggu á 
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svæðum Pashtuna í FATA studdu Pakistönsku ríkisstjórnina á meðan aðeins 6 prósent 

studdu Talíbana. Það sem er hins vegar merkilegt varðandi fyrri skoðanakönnunina er 

að hún hafnar þeirri hugmynd að íbúar svæðisins sjái mannleysuárásir 

Bandaríkjamanna sem brot á landamærum þeirra eða fullveldi Pakistans. Einn af 

höfundum skoðanakönnunarinnar fullyrti þá að meira en tveir þriðju hluti íbúa 

svæðisins hafi svarað þeirri spurningunni neitandi af þeim aðspurðum. Það var hins 

vegar mannfræðingur sem starfaði við skoðanakönnunina sem setti fram þá ályktun, 

að ástæðan fyrir þessari útkomu væri líklega sú að íbúar svæðisins fyndu sig örmagna 

og valdalausa gagnvart hryðjuverkasamtökunum og sjá því mannleysurnar sem 

frelsandi afl undan þeim (Williams, 2010, bls. 883-884). 

 

Það var hins vegar í desember 2009 þegar samtök stjórnmálaafla og 

borgaraleg samtök í FATA hittust á ráðstefnu og ályktuðu þess efnis að 

mannleysuárásir Bandaríkjamanna gegndu lykilhlutverki í baráttunni gegn 

hryðjuverkaöflum á svæðinu, því lagði ráðstefnan stuðning sinn við árásirnar. Þá 

kröfðust þeir enn fremur allra tiltækra ráða sem miða að útrýmingu hvers konar 

hryðjuverkaógnar í FATA (Williams, 2010, bls. 884). 

 

Bresk yfirvöld hafa þá einnig framkvæmt skoðanakannanir í FATA. Þær 

skoðanakannanir hafa þó sýnt fram á að mannleysuárásir Bandaríkjamanna valdi 

mikilli gremju meðal íbúa. Fyrrum utanríkismálaráðherra Bretlands, Alistar Burt, 

staðfesti þetta og sagði skoðanakannanirnar hafa sýnt fram á að hlutfall þeirra sem 

svaraði því að mannleysuárásirnar væru aldrei réttlætanlegar færi vaxandi. Hlutfallið 

var 59 prósent árið 2010 og 63 prósent árið 2011. Það er því ljóst samkvæmt þessari 

skoðanakönnun að mannleysuárásir Bandaríkjamanna njóta sífellt minni vinsælda 

meðal íbúa í FATA (Doward, 2013). 

 

Það er því eins með þetta og annað sem tengist mannleysuárásum 

Bandaríkjamanna í Pakistan, að misræmis gæti stundum í upplýsingum og gögnum 

sem fari hreinlega ekki saman. Þó gæti skýringin legið í því að skoðanakönnun 

Aryana Institute for Regional Research and Advocacy var framkvæmd árið 2009 

þegar mannleysuárásirnar voru 54 talsins en skoðanakannanir Breta á árunum 2010-

11 þar sem mannleysuárásirnar voru 128 og 75 talsins (The Bureau of Investigative 

Journalism, 2016-b). Það er því ekki hægt að útiloka að slík aukning í 
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mannleysuárásum Bandaríkjamanna hafi að einhverju leiti breytt afstöðu íbúa frá fyrri 

skoðanakönnun.  

3.6. Umræðan um fjölda fórnarlamba mannleysuárásanna, 

hryðjuverkamenn eða almennir borgarar 
 

Eins og farið var yfir í 1. kafla, þá eru upplýsingar um hlutfall almennra borgara af 

heildarfjölda fórnarlamba í mannleysuárásunum töluvert breytilegar milli gagnasafna. 

Nokkrar af ástæðunum eru þær að yfirvöld í Bandaríkjunum hafa haldið flestum 

slíkum upplýsingum leyndum, flestar mannleysuárásir í Pakistan eru framkvæmdar á 

óstjórnarsvæðum í Norður og Suður Waziristan þar sem aðgangur er afar takmarkaður 

fyrir hvers konar upplýsingaöflun, innlenda sem og erlenda. Þá eru upplýsingar oft 

byggðar á ónafngreindum Pakistönskum embættismönnum sem segja þá einstaklinga 

sem hafi verið drepnir vera hryðjuverkamenn, upplýsingarnar eru þó sjaldnast 

staðfestar. Þá virðist skilgreiningin á því hverjir séu hryðjuverkamenn og hverjir 

almennir borgarar vera nokkuð umdeild, sem skýrir þá af hverju hlutfall almennra 

borgara af fórnarlömbunum er svo misjafnt eftir því hverjir koma að. Þá gætu 

talsmenn mannleysuárása skilgreint hóp einstaklinga sem hryðjuverkamenn á meðan 

andstæðingar þeirra skilgreina hópinn sem almenna borgara. Því er möguleikinn til 

staðar að upplýsingar séu misnotaðar (e. manipulated) af báðum hagsmunahópum til 

að koma sínum sjónarmiðum á framfæri (Columbian Law School: Human Rights 

Clinic og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 19). 

 

Umræðurnar um mannleysuárásir Bandaríkjamanna í Pakistan snúast að er 

virðist oftar en ekki um fjölda fórnarlamba í árásunum og í hvorn hópinn þau falla, 

hryðjuverkamenn eða almennir borgarar. Til að útskýra mannleysuárásirnar og 

réttlæta þær, hafa Bandarískir embættismenn lagt áherslu og bent á nákvæmni og 

skilvirkni mannleysutækninnar til að takmarka hlutfall almennra borgara af fjölda 

fórnarlamba. Sumir hafa þó dregið slíkar staðhæfingar í efa og fullyrða að gögn bendi 

til þess að fjöldi fórnarlamba og þá sérstaklega hlutfall almennra borgara, sé mun 

hærra en Bandarískir embættismenn viðurkenna (Columbian Law School: Human 

Rights Clinic, 2012, bls. 9). 
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Sagt er frá mannleysuárás CIA sem framkvæmd var í Pakistan 6. maí árið 

2011 í The New York Times. Í fréttinni er sagt frá því að Bandarísk yfirvöld staðfesti 

að árás hafi verið gerð á pallbíl með níu hryðjuverkamönnum og sprengiefni 

innanborðs sem var á leið um afskekkt svæði í Pakistan, nærri landamærum 

Afganistan. Stjórnvöld fullyrða þá að allir hryðjuverkamennirnir hafi verið drepnir í 

árásinni án þess að nokkrum almennum borgara hafa verið meint af. Hins vegar er í 

sömu frétt sagt frá skýrslu sem unnin var um sömu árás af Breskum og Pakistönskum 

fréttamönnum. Þeir fullyrða að árásin hafi hæft trúarlegan skóla, viðbyggðan 

veitingastað og hús. Í árásinni segja þeir 18 einstaklinga hafa verið drepna, þar af 12 

hryðjuverkamenn og 6 almenna borgarar betur þekkta á svæðinu sem Samad, 

Jamshed, Daraz, Iqbal, Noor Nawaz og Yousaf. Skýrslur um margar 

mannleysuáránna, bæði frá opinberum og óopinberum aðilum virðast því oft vera svo 

mótsagnakenndar að lýsingin á atburðinum er eins og um tvo mismunandi atburði sé 

að ræða (Shane, 2011). 

 

Í júní 2011 sagði þáverandi ráðgjafi Obama í baráttunni gegn hryðjuverkum 

og núverandi yfirmaður CIA, John O. Brennan, að í næstum ár hafi ekki orðið neinn 

hliðarverkandi (e. collateral) dauði vegna einstakrar hæfni og færni sem felst í þeim 

möguleikum sem hafa verið þróaðir. Nokkuð víst er að þarna hafi hann átt við 

mannleysuárásirnar þó hann hafi ekki farið berum orðum um það. Frá því í maí árið 

2010 og þar til um mitt árið 2011 telja yfirmenn CIA að mannleysuárásirnar hafi 

drepið meira en 600 hryðjuverkamenn og ekki einn einasta almennan borgara. Þessar 

staðhæfingar yfirvalda um engan hliðarverkandi dauða, mæta þó miklum efasemdum 

frá ýmsum sjálfstæðum sérfræðingum og stofnunum (Shane, 2011). Samkvæmt 

gögnum The Bureau of Investigative Journalism skjóta þessar staðhæfingar skökku 

við. Árið 2010 áætlar stofnunin að hið minnsta hafi 89 almennir borgarar verið 

drepnir í mannleysuárásum í Pakistan og 52 árið 2011 (The Bureau of Investigative 

Journalism 2016-b). Það er því ekkert gefið þegar kemur að mannleysuárásunum í 

Pakistan þegar henda skal reiðum á það hversu hátt hlutfall fórnarlamba séu 

hryðjuverkamenn eða almennir borgarar. 

 

Bill Roggio, ritstjóri The Long War Journal og 

stuðningsmaður  mannleysuárása hefur fylgst grannt með þróun mála. Hann segir 

Talíbana ekki fara í bækistöðvar sínar til að búa til sprengjur eða til þjálfunar, það eru 
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fjölskyldur og nágrannar allt um kring. Hann hefur vissulega trú á því að þeir sem 

framkvæmi árásirnar reyni eftir fremsta megni að lágmarka hlutfall almennra borgara 

sem eru drepnir í árásunum. Hlutfallið segir hann að geti verið 20 prósent, jafnvel 5 

prósent, hins vegar segir hann fullyrðingar CIA þess efnis að enginn almennur borgari 

hafi verið drepinn frá því um mitt árið 2010 þar til um mitt árið 2011 séu 

fjarstæðukenndar. Síðar leiðrétti hins vegar John O. Brennan fyrra orðalag sitt um 

hlutfall almennra borgara sem höfðu verið drepnir í árásunum, enginn, og segir að 

Bandarískir embættismenn gætu ekki staðfest neitt dauðsfall meðal almennra borgara. 

Þar að segja að engin trúverðug sönnunargögn séu til staðar þess efnis að almennur 

borgari hafi verið drepinn (Shane, 2011). Það má hins vegar spyrja sig hvort 

sönnunargögn um fjölda hryðjuverkamanna sem hafa verið drepnir í árásunum séu 

trúverðug? Eins og áður hefur komið fram í 1. kafla, þá er aðgengi að 

óstjórnarsvæðunum í Fata mjög takmarkað, áreiðanlegt upplýsingaflæði er því 

takmarkað að miklu leiti. Sú takmörkun hlýtur að eiga við í báðum tilfellum. 

3.7. Það er ekki aðeins líf almennra borgara sem skiptir máli 
 

Það er mikilvægt að umræðan um áhrif mannleysuárása Bandaríkjamanna og CIA á 

almenna borgara í Pakistan snúist ekki einvörðungu um það hversu margir þeirra hafi 

látið lífið í þeim. Sú umræða skiptir samt miklu máli, mannleysuárásirnar valda hins 

vegar töluvert meiru en aðeins dauða almennra borgara (Kugelman, 2012). 

 

Þau svæði sem mest verða fyrir barðinu á mannleysuárásum Bandaríkjamanna 

hafa löngum verið stríðshrjáð og hundruð þúsunda einstaklinga misst allt sitt og verið 

á vergangi. Einnig höfðu mikil flóð árið 2010 slæm áhrif á þessi svæði líkt og önnur í 

Pakistan, sem varð þess valdandi að enn fleiri einstaklingar voru á vergangi. Það má 

því velta því fyrir sér hversu mikið á það bætandi fyrir ástandið það sé þegar 

mannleysuárásir eiga sér stað á svæðum sem þessum, ofan á allt annað sem undan 

hefur gengið. Jafnvel þó árás verði engum almennum borgara að bana getur hún verið 

þess valdandi að eyðileggja heimili fólks og sent þau á vergang, eða valdið þeim 

varanlegum skaða í formi limlestinga og þannig takmarkað möguleika þeirra til 

lífsviðurværis (Kugelman, 2012). 

 



	

	36 

Þá mál velta fyrir sér áhrifum mannleysuárásanna á andlega líðan fólks. Það 

þarf ekki endilega að koma til þess að heimili einstaklings eyðileggist eða hann 

upplifi missi vegna árásanna svo hann verði fyrir einhverskonar áfalli eða röskun. Það 

eitt að heyra hljóð mannleysunnar er hún nálgast getur verið nóg til þess að valda 

fólki uppnámi og koma því úr jafnvægi án þess að sprenging eigi sér stað. Á svæðum 

þar sem mannleysur eru á sveimi allan sólarhringinn dögum saman getur það hæglega 

valdið mikilli skelfingu meðal fólks, að fólk komist ekki hjá þeirri hugsun að það eða 

einhver kærkominn sé mögulega næsta fórnarlamb árásanna (Kugelman, 2012). 
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4. Bandaríkin 

Í þessum kafla verður fjallað um hvort Bandaríkjamönnum beri siðferðileg skylda til 

að leita annarra leiða en að beita mannleysuárásum í baráttunni gegn hryðjuverkum. 

Þá er fjallað um pólitískan og almennan stuðning í Bandaríkjunum við 

mannleysuárásirnar í Pakistan, umfjöllun fjölmiðla um árásirnar og hagsmuni 

Bandarísks almennings. Að lokum verður fjallað um mannleysuárásir sem staðlað 

viðmið í baráttunni gegn hryðjuverkum og hvort von sé um breytta stefnu og beitingu 

mannúðlegri aðferða. 

4.1. Siðferðileg skylda til að leita annarra leiða 

 

Nokkrum sinnum hefur þegar komið fram að því sé haldið fram að mannleysuárásir 

Bandaríkjamanna séu mjög nákvæmar. Hins vegar, þó þær séu nákvæmar er hættan 

alltaf til staðar að almennir borgarar verði fyrir þeim og borgi fyrir með lífi sínu, 

ástvinamissi, limlestingum eða eignamissi. Það hlýtur því að vera siðferðileg skylda 

Bandaríkjamanna að kanna aðra möguleika, hvort það sé gert með því að tryggja með 

einhverjum hætti að almennir borgarar verði ekki fórnarlömb árásanna ef þær eiga sér 

stað eða leita annarra leiða. Hins vegar, ef gefið er að allt sé gert sem mögulegt er til 

að lágmarka þann skaða sem almennir borgarar verði fyrir, á sama tíma og þeir halda 

áfram að hljóta skaða af getur ekki verið að sú leið dugi til. Því eru ráðstafanirnar sem 

gerðar eru til að lágmarka skaða almennra borgara annað hvort ekki nægjanlegar eða 

þó allt sé gert að það dugi ekki til. Það hlýtur þó að teljast ólíklegt að hægt sé að 

komast að fullu hjá mannlegum mistökum eða tæknilegum bilunum í 

mannleysuárásunum, sama hverju er til kostað. Þó 50 árásir hafi heppnast fullkomlega 

er aldrei fyrir víst að sú næsta geri það líka (Columbia Law School: Human Rights 

Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 67). 

4.2. Pólitískur og almennur stuðningur við mannleysuárásir 
 

Notkun Bandaríkjamanna og CIA á mannleysum utan opinberra vígstöðva eins og í 

Pakistan hefur haft þær afleiðingar að minnka pólitískan og almennan áhuga eða vilja 

til að krefjast annarra leiða í baráttunni gegn hryðjuverkum, eða að draga úr skaða 

almennra borgara. Þar sem pólitísk og almenn andstaða í Bandaríkjunum gegn 
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mannleysuárásum er töluvert lítil samanborið við stuðninginn, hefur það orðið til þess 

að mannleysuárásirnar séu orðnar eðlilegur og hefðbundinn hluti af stefnu (e. policy 

norm) þeirra í baráttunni gegn hryðjuverkum. Því hafa aðrar leiðir sem hugsanlega 

gætu verið skaðminni fyrir almenna borgara bæði til skamms og langs tíma, ekki 

fengið hljómgrunn (Columbia Law School: Human Rights Clinic, og Center for 

Civilians in Conflict, 2012, bls. 68). 

 

Þrýstingur almennings hefur áður síðustu áratugi haft áhrif á Bandarísk 

stjórnvöld og hernaðarbrölt þeirra þannig að ráðstafanir séu gerðar sem miði að því að 

hlífa almennum borgurum, þessi þrýstingur er hins vegar ekki til staðar eða ekki eins 

mikill hvað mannleysuárásirnar varðar. Þetta er þrátt fyrir þá umfjöllun sem hefur átt 

sér stað hjá hinum ýmsu fréttamiðlum um árásirnar og þátt CIA í þeim og alla þá 

umræðu sem hefur átt sér stað meðal fræðimanna og talsmanna mannréttinda. Þetta 

virðist ekki breyta því að stór hluti almennings í Bandaríkjunum samþykkir og leggur 

samt stuðning sinn við mannleysuhernaðinn, þrátt fyrir að mörgum mikilvægum 

upplýsingum hvað hann varðar sé haldið leyndum af hálfu Bandarískra yfirvalda 

(Columbia Law School: Human Rights Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 

2012, bls. 68).  

 

Samkvæmt skoðanakönnun Washington Post í febrúar árið 2012 voru 83 

prósent Bandaríkjamanna samþykkir mannleysuhernaðinum. Það virðist því að 

umfjöllun um árásirnar og upplýsingaleyndin sem þeim fylgi af hálfu Bandarískra 

yfirvalda hafi afar takmörkuð áhrif á þessa skoðun almennings (Wilson, og Cohen, 

2012). Þessi mikli stuðningur við árásirnar er þá ein skýringin fyrir þrýstingsleysi 

Bandarísks almennings á yfirvöld að þau þurfi að svara fyrir og taka ábyrgð á þeim 

skaða sem árásirnar hafa valdið almennum borgurum og koma líklegast til með að 

valda áfram svo lengi sem þær eiga sér stað (Columbia Law School: Human Rights 

Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 68). 

4.2.1. Umfjöllun fjölmiðla og hagsmunir almennings 

 

Það hefur verið töluverður mismunur á umfjöllun fjölmiðla um mannleysuárásir og til 

dæmis stríðin í Írak og Afganistan, umfjöllunum um hið síðarnefnda fylgdu gjarnan 

óhugnanlegar myndir frá afleiðingum stríðsátakanna og líkkistum Bandarískra 
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hermanna á leið heim, svo dæmi séu tekin. Hins vegar, þegar kemur að umfjöllun 

fjölmiðla um mannleysuárásir eru myndirnar sem þeim fylgja yfirleitt ekki þannig að 

þær sýni á sama tilfinnanlega hátt afleiðingar árásanna. Umfjöllun fjölmiðla í 

Bandaríkjunum um mannleysuárásir fylgja til að mynda oft myndir af vígamönnum 

og bílalestum ásamt meðfylgjandi mynd af Predator eða Reaper mannleysu, í stað 

óhugnanlegra mynda af limlestum líkum og eyðileggingu. Hins vegar, þar sem 

aðgengi er afar takmarkað að svæðunum þar sem árásirnar eiga sér stað eru slíkar 

myndir sem tengjast árásunum á beinan hátt líklega ekki mjög auðfáanlegar. Það er 

því ekki eins bersýnilegt fyrir almenning að sjá með eigin augum hverjar afleiðingar 

árásanna séu til skamms eða langs tíma (Columbia Law School: Human Rights Clinic, 

og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 68). 

 

Þó fréttir af mannleysuárásum birtist með reglulegu millibili í fjölmiðlum, þá 

er eitt einkenna mannleysutækninnar hversu einfalt það getur verið að senda 

mannleysur þvert á landamæri til að framkvæma árásir, skilja eftir sig eyðileggingu 

og dauða en lítið annað áþreifanlegt (Alston, 2011). Fótsporin sem mannleysurnar 

skilja eftir sig eru ekki eins bersýnileg og ef um allsherjar innrás eða eitthvað slíkt 

væri að ræða, og það sem skiptir máli, Bandarískur almenningur finnur ekki fyrir því. 

Ef Bandaríkjamenn myndu senda herlið manna, tækja og tóla til að há stríð 

einhversstaðar væri það líklegra til að valda Bandarískum almenningi áhyggjum yfir 

því að nú væri enn annað langt, blóðugt og kostnaðarsamt stríð hafið. Það gæti þá haft 

mun meiri og tilfinnanlegri áhrif á Bandarískan almenning heldur en hitt. Það er þá 

Bandarískum almenningi sem blæðir bæði með því að stærra hlutfall skatttekna er 

notað í stríðsrekstur og margir þurfa að sjá á eftir ástvinum sínum sem mögulega eiga 

ekki afturkvæmt. Því fyndu Bandarísk yfirvöld sig mögulega knúin til að skýra frá því 

opinberlega hvað réttlæti stríðsreksturinn, á meðan þess er ekki krafist af eins miklum 

þunga um mannleysuárásirnar (Columbia Law School: Human Rights Clinic, og 

Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 68-69). 

 

Mannleysuárásirnar njóta því töluverðs pólitísks stuðnings sem skárri 

kosturinn af tvennum mögulegum til að berjast gegn hryðjuverkum, tryggja öryggi og 

koma á jafnvægi (Columbia Law School: Human Rights Clinic, og Center for 

Civilians in Conflict, 2012, bls. 69). Það virðist vera svo í hugum margra 

stjórnmálamanna í Bandaríkjunum að ekkert annað standi til boða en að beita valdi í 
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baráttunni gegn hryðjuverkum, annaðhvort eru þá mannleysur eða herinn notaður til 

að drepa hryðjuverkamenn. Aðrar mannúðlegri aðferðir virðast þá varla vera partur af 

umræðu þeirra (Gosztola, 2012). 

4.3. Mannleysuárásir, staðlað viðmið í baráttunni gegn 

hryðjuverkum 

 

Ef notkun Bandaríkjamanna á mannleysum verður hið staðlaða viðmið í baráttunni 

gegn hryðjuverkum er hætta á því að aðrar mannúðlegri og jafnvel fyrirbyggjandi 

aðferðir fái ekki hljómgrunn, þó tilgangurinn sé sá hinn sami að berjast gegn 

hryðjuverkum (Columbia Law School: Human Rights Clinic, og Center for Civilians 

in Conflict, 2012, bls. 69). 

 

Þær nálganir á baráttuna gegn hryðjuverkum sem hafa töluvert áþrifaminni 

afleiðingar í formi málamiðlana og milliríkjasamstarfs, fyrirbyggjandi aðgerða sem 

hamla útbreiðslu öfgafullrar hugmyndafræði, gagnaöflunar og rannsóknarvinnu hafa 

verið að missa vægi á meðal stjórnmálamanna. Jafnvel þó slíkar aðferðir hafi ekki í 

för með sér eins slæmar afleiðingar fyrir almenna borgara og mannleysuárásirnar 

(Columbia Law School: Human Rights Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 

2012, bls. 70). 

 

Það eru samt sem áður til staðar stjórnmálamenn sem hafa haft áhyggjur af 

þessari þróun og bent á að mikil áhersla á mannleysuárásir kæmi í veg fyrir að teknar 

séu til skoðunar aðrar aðferðir. Hillary Clinton, einn núverandi frambjóðenda í 

forsetavali Demókrata í Bandaríkjunum og fyrrum forsetafrú hefur áður stutt við 

mannleysuárásirnar. Hins vegar hefur hún stöðuglega minnst á að áherslan á fundum í 

,,Ástands Herberginu” (e. Situation Room) sé nær eingöngu miðuð að 

mannleysuárásum, aðeins sé rætt um kosti, galla og tímasetningar á einstaka árásum. 

Þá hefur Clinton bent Obama á að meiri áhersla ætti vera lögð á að ráðast gegn rótum 

vandans, róttækri hugmyndafræði hryðjuverkasamtaka. Það var hins vegar ekki fyrr 

en í september árið 2011 sem hann setti upp aðgerðarteymi miðað að því að koma í 

veg fyrir hvers kyns áróður hryðjuverkamanna í gegnum internetið (Shane, og Becker, 
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2012), (Columbia Law School: Human Rights Clinic, og Center for Civilians in 

Conflict, 2012, bls. 70). 

 

Þá virðist vera að aðrar aðferðir en mannleysuárásir veki minni áhuga þeirra 

sem koma að stefnumótun, þar sem erfitt getur reynst að greina og mæla árangurinn 

sem í þeim felst. Hins vegar er árangrinum fagnað fyrir hvern hryðjuverkamann sem 

er drepinn þó aðrir komi líklegast til með að fylla í hans skarð, árangurinn er þó 

auðveldara að halda utan um og mæla í tölum (Columbia Law School: Human Rights 

Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 70). 

 

Meðan þessi þróun á sér stað og sú hugmynd er til staðar hjá Bandarískum 

yfirvöldum að mannleysuárásirnar séu nákvæmar og að engin áreiðanleg 

sönnunargögn séu til staðar þess efnis að almennir borgarar láti lífið í 

mannleysuárásunum, getur það haft í för með sér að stjórnvöld mæli síður og meti þau 

áhrif sem árásirnar hafa á almenna borgara almennt séð. Staðreyndin er hins vegar sú, 

þó mannleysuárásir valdi ekki dauða almennra borgara hafa þær ýmis önnur áhrif eins 

og fjallað var um í kafla 3.7. (Columbia Law School: Human Rights Clinic, og Center 

for Civilians in Conflict, 2012, bls. 70). 

 

Þá hefur þessi þróun einnig í för með sér að því meiri tíma, orku og mannskap 

sem Bandarísk yfirvöld og CIA verja í áherslu sína á mannleysuárásir, þeim mun 

minna verður eftir til að leggja áherslu á aðrar mannúðlegri aðferðir eins og að safna 

upplýsingum og greina þær. Til að mynda gaf Andrew Exum, meðlimur Center for 

New American Security (CNAS) til kynna að meginmarkmið með tilvist leyniþjónustu 

eins og CIA væri að safna upplýsingum og greina þær en ekki í bókstaflegri merkingu 

að koma höggi á óvininn, sem er líklegast tilvísun í mannleysuárásirnar. Því leggur 

hann til að yfirvöld spyrji sig hvort starfsvið CIA hafi tekið allsherjar breytingum á 

sama tíma og áhersla þeirra hefur verið svo einskorðuð við mannleysuárásir í 

baráttunni gegn hryðjuverkum (Columbia Law School: Human Rights Clinic, og 

Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 71). 
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4.4. Er von um breytta stefnu og beitingu mannúðlegri 

aðferða í baráttunni gegn hryðjuverkum 
 

Á meðan Bandarísk yfirvöld geta gert ýmsar ráðstafanir til að lágmarka þann skaða 

sem almennir borgarar verða fyrir í mannleysuárásunum, þá er hættan sú að þær verði 

stöðluð aðferð í baráttunni gegn hryðjuverkum og aðrar mannúðlegri aðferðir víki þar 

af leiðandi. Þá eru mannleysuárásirnar þess eðlis að enginn möguleiki er fyrir 

skotmörkin að gefast upp. Ef skotmörkin eru frekar tekin til fanga og yfirheyrð, gefur 

það hið minnsta möguleikann á því að hægt sé að leggja mat á hvort einstaklingurinn 

sé raunveruleg ógn við Bandaríska hagsmuni. Sá möguleiki hverfur hins vegar á sama 

tíma og einstaklingurinn er drepinn í mannleysuárás (Columbia Law School: Human 

Rights Clinic, og Center for Civilians in Conflict, 2012, bls. 71). 

 

Ríkisstjórn Obama hefur hins vegar áttað sig á mikilvægi þess að leita annarra 

leiða en mannleysuárásanna í baráttunni gegn hryðjuverkum. Ríkisstjórnin hefur þá 

ítrekað lýst því yfir að hún tæki það fram yfir að handsama hryðjuverkamenn frekar 

en að drepa þá (Columbia Law School: Human Rights Clinic, og Center for Civilians 

in Conflict, 2012, bls. 71). John O. Brennan, þáverandi ráðgjafi Obama í baráttunni 

gegn hryðjuverkum staðfestir þetta og vísar öðru á bug í ræðu sem hann hélt í apríl 

árið 2012. Enn fremur talar hann um að kosturinn sé alltaf tekinn að handsama 

hryðjuverkamenn sé möguleikinn til staðar. Ástæðuna segir hann vera að það geri 

þeim kleyft að afla mikilvægra upplýsinga sem annars væri ekki hægt að nálgast. Þá 

viðurkennir hann að þeir meðlimir al-Qaeda sem þeir hafa handsamað hafi verið ein 

besta uppspretta upplýsinga um áætlanir þeirra og ásetning (Brennan, 2012).  

 

Örlítið síðar í ræðu sinni talar hann hins vegar um þá staðreynd að frá því árið 

2001 hefur verið mjög sjaldgæft að Bandaríkjamenn handsami hryðjuverkamenn utan 

opinberra vígstöðva. Þetta segir hann meðal annars stafa af því að meðlimum al-

Qaeda hefur fækkað og þeir dreifst víða eftir vægðarlausa baráttu gegn þeim í meira 

en áratug. Einnig segir hann hryðjuverkamenn gjarnan koma sér fyrir á afskekktum 

svæðum þar sem ekki sé möguleiki á því að handsama þá eða því fylgi of mikil áhætta 

fyrir menn þeirra og stefni jafnvel lífi almennra borgara í of mikla hættu. Því segir 

hann að oft sé það eina sem eftir sé í stöðunni til að takast á við vandann, koma í veg 
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fyrir hryðjuverkaárásir og bjarga lífum sé að beita valdi. Undir þá skilgreiningu um 

vald má álykta að mannleysuárásir falli (Brennan, 2012). 

 

Þó Bandarísk yfirvöld hafi lýst því yfir að þau myndu frekar kjósa að 

handsama hryðjuverkamann í þeim tilgangi að afla upplýsinga í stað þess að drepa 

hann, þá er staðreyndin sú að slíkt gerist sjaldan. Þá er valdi oftar beitt í formi 

mannleysuárása til að takast á við vandann. Þetta er visst áhyggjuefni þar sem hættan 

er þá alltaf til staðar að almennir borgarar verði fyrir árásunum eins og nokkrum 

sinnum hefur minnst á (Columbia Law School: Human Rights Clinic, og Center for 

Civilians in Conflict, 2012, bls. 72). 

 

Það skiptir hins vegar máli að minnast á það undir lokin að mannleysuárásum 

Bandaríkjamanna í Pakistan hefur fækkað mjög mikið síðustu ár. Árið 2014 voru þær 

25, árið 2015 voru þær 13 og af því sem liðið er af árinu 2016 hafa þær aðeins verið 

tvær talsins (The Bureau of Investigative Journalism, 2016-b). Af því væri svo 

mögulega hægt að draga þá ályktun að Bandarísk stjórnvöld hafi brugðist við þeirri 

umræðu sem hefur átt sér stað um mannleysuárásirnar og takmarkað þær eftir því og 

lagt frekari áherslu á aðrar mannúðlegri aðferðir. Það sem höfundi finnst hins vegar 

líklegra að sé skýringin er breytt heimsmynd í dag og að áherslur Bandarískra 

stjórnvalda liggi annars staðar, þá ber til að mynda helst að nefna 

hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki, eða ISIS. Í gögnum The Bureau 

Investigative Journalism er að finna samantekt á loftárásum sem gerðar hafa verið í 

Afganistan frá árinu 2015. Árásirnar voru samkvæmt þeim 235-236 árið 2015 og 70-

74 af því sem er liðið af árinu 2016. Flestar loftárásanna í gögnum þeirra eru sagðar 

hafa verið framkvæmdar með mannleysum og að megninu til hafi þeim verið beitt 

gegn liðsmönnum ISIS árið 2016, minna árið 2015 og meira gegn Talíbönum. (The 

Bureau of Investigative Journalism, 2016-a). Þetta er gríðarlega mikill fjöldi 

samanborið við mannleysuárásirnar sem framkvæmdar hafa verið í Pakistan á árunum 

2004-16, 423 (The Bureau of Investigative Journalism, 2016-b). Þá er ekki ólíklegt að 

hægt sé að reikna með því að árásirnar hafi svipuð áhrif á almenna borgara þar eins og 

í Pakistan. Alls reikna þeir með því að af þeim 1.398-1.890 sem hafa verið drepnir í 

árásunum í Afganistan séu 75-103 almennir borgarar og 4-18 börn (The Bureau of 

Investigative Journalism, 2016-a). Því virðist vera að ekkert hafi í raun breyst þó 
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mannleysuárásunum hafi fækkað í Pakistan, þeim hefur þá bara fjölgað annars staðar í 

staðinn. 

Niðurstöður 

Það er ljóst eftir umfjöllunina sem hefur átt sér stað að árangur mannleysuárása 

Bandaríkjamanna og CIA í Pakistan hefur verið nokkuð umdeildur. Með 

mannleysuárásunum hefur þeim tekist að drepa ýmsa hátt setta meðlimi og leiðtoga 

hryðjuverkasamtaka og veikt stöðu al-Qaeda að verulegu leiti í Pakistan. Á móti 

kemur að maður kemur í manns stað og á meðan samtök eins og al-Qaeda hafa veikst 

og misst vægi sitt hafa önnur hryðjuverkasamtök og hópar vígamanna komið í þeirra 

stað. Afleiðingar mannleysuárásanna eru þó töluvert víðfeðmari og valda ekki aðeins 

dauða hryðjuverkamanna. Þá valda þær almennum borgurum sem lifa á svæðunum 

þar sem þær eru framkvæmdar miklum skaða, ekki aðeins í formi glataðs lífs heldur 

einnig í formi limlestinga, ástvina og eignamissis og ótta. Af einhverju leiti hafa 

árásirnar einnig valdið auknu ofbeldi hryðjuverkamanna gegn almennum borgurum, 

til að mynda vegna upplóstrarana. Því er sá rökstuðningur Bandarískra yfirvalda fyrir 

mannleysuárásunum að ,,fáir” almennir borgarar og margir hryðjuverkamenn glati lífi 

sínu í þeim ekki upp á marga fiska þar sem því fer fjarri að það séu einu afleiðingar 

árásanna. 

 

 Viðhorfið í Pakistan og Bandaríkjunum gagnvart mannleysuárásunum er á 

gagnstæða vegu. Hluti almennings í Pakistan virðist hafa stutt við árásirnar, sá 

stuðningur hefur þó farið dvínandi eftir að mannleysuárásum fór að fjölga og fleiri 

telja þær aldrei réttlætanlegar. Þá hefur fjölgun mannleysuárása í för með sér að fleiri 

almennir borgarar verði fyrir áhrifum þeirra og upplifi þær á neikvæðan hátt. Yfirvöld 

í Pakistan hafa verið tvístígandi í stuðningi sínum við mannleysuárásirnar. Stundum 

eru árásirnar fordæmdar vegna dauða almennra borgara og lágt settra 

hryðjuverkamanna á sama tíma og þeim er stundum fagnað þegar hátt settur 

hryðjuverkamaður er drepinn. Það skýtur líka skökku við að mannleysur hafa verið 

gerða út frá flugvöllum í Pakistan, það þýðir að af einhverju leiti hafa hátt settir 

embættismenn samþykkt og stutt við árásirnar. 
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Í Bandaríkjunum er yfirgnæfandi pólitískur og almennur stuðningur við 

notkun mannleysuárása í baráttunni gegn hryðjuverkum. Bandarískur almenningur 

þekkir vel afleiðingar hefðbundins hernaðar, til að mynda í Afganistan og Írak. 

Bandarískur almenningur finnur þá ekki fyrir mannleysuárásunum á sama hátt og ef 

um hefðbundinn hernað væri að ræða. Skatttekjum sem annars hefði verið varið í að 

halda uppi dýrum stríðsátökum annarsstaðar í heiminum er þá hægt að nota í eitthvað 

annað. Þá þarf Bandarískur almenningur ekki að sjá á eftir ástvinum sínum í stríð sem 

mögulega eiga ekki afturkvæmt. Áherslan virðist þá að nokkru hafa verið einskorðuð 

við að beita mannleysuárásum í baráttunni gegn hryðjuverkum og aðrar aðferðir ekki 

fengið nægan hljómgrunn. Bandarískir embættismenn hafa þá rökstutt árásirnar og 

sagt að oft sé ekkert annað í stöðunni til að bjarga lífum og koma í veg fyrir 

hryðjuverk en að beita mannleysuárásum. Annar rökstuðningur er sá að gögn virðast 

benda til þess að hefðbundinn hernaður valdi almennum borgurum meiri skaða en 

mannleysuárásir. 

 

 Mannleysuárásunum hefur fækkað mjög mikið í Pakistan frá árum áður. Það 

virðist þó ekki hafa haft í för með sér stefnubreytingu Bandarískra stjórnvalda í 

takmörkun á notkun þeirra í baráttunni gegn hryðjuverkum og aukna áherslu á aðrar 

mannúðlegri aðferðir sem miða að takmörkun á útbreiðslu róttækrar hugmyndafræði 

hryðjuverkahópa. Á sama tíma og mannleysuárásunum hefur fækkað mjög mikið í 

Pakistan hefur þeim bara fjölgað annarsstaðar í staðinn. Í Afganistan nálgast fjöldi 

mannleysuárása sem Bandaríkjamenn hafa framkvæmt þar á árunum 2015-16 óðfluga 

þann fjölda mannleysuárása sem framkvæmdar hafa verið í Pakistan á árunum 2004-

16. Ástæðan er líklegast breytt heimsmynd og nýjar hryðjuverkaógnir sem hafa farið 

offorsi síðustu ár, þar ber til að mynda að nefna hryðjuverkasamtökin ISIS. 
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Lokaorð  

Vinnsla ritgerðarinnar var mjög áhugaverð í ljósi þess hversu mjög á skjön gögn voru 

oft á tíðum af hálfu Bandarískra embættismanna og sjálfstæðra stofnanna og 

sérfræðinga sem rannsökuðu árásirnar. Því þurfti höfundur oft að gæta sérstakrar 

varfærni við val og mat á heimildum fyrir ritgerðina. 

 

 Höfundur telur ritgerðina varpa ljósi á raunverulegan árangur og afleiðingar 

sem felast í því að beita mannleysuárásum í baráttunni gegn hryðjuverkum. Þau áhrif 

og afleiðingar er líklegast hægt að færa upp á önnur lönd sem verða fyrir þeim. Það 

væri þó áhugavert að rannsaka í framhaldinu hvort það standist og hvort árásirnar hafi 

á einhvern hátt mismunandi áhrif og afleiðingar í öðrum löndum eins og Yemen, 

Sómalíu og Afganistan.  

 

 Það er hins vegar von höfundar með þessari ritgerð að varpað sé ljósi á þann 

óhugnað sem felst í hvers konar stríðsátökum. Það er mikilvægt að menn spyrji sig 

spurninga þess efnis og hugsi á gagnrýninn hátt um það hvort hernaður í hvaða mynd 

sem er borgi sig og meti hvað hann gefi til baka. Von höfundar er líka sú að aðrar 

mannúðlegri aðferðir í baráttunni gegn hryðjuverkum sem miða að því að koma í veg 

fyrir útbreiðslu róttækrar hugmyndafræði hryðjuverkahópa fái aukinn hljómgrunn. Því 

væri einnig áhugavert að rannsaka enn fremur áhrif og afleiðingar slíkra aðferða. 
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