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Útdráttur 

Hnattvæðing hefur verið áberandi og vaxandi fyrirbæri á 20. og 21. öldinni. Sama má segja 

um fyrirbærið hryðjuverk en þessi tvö fyrirbæri eru nátengd. Segja má að hryðjuverk séu ein 

af afleiðingum hnattvæðingarinnar og þeirrar miklu þjóðernishyggju sem henni fylgir. 

Hryðjuverk hafa að miklu leyti verið tengd við íslam og múslíma í gegnum tíðina en eru það 

ranghugmyndir sem fólk hefur þróað með sér út frá staðalímyndum sem byggðar eru á 

fjölmiðla umfjöllun um hryðjuverk og múslima. Stjórnvöld hafa mikil áhrif á fjölmiðla 

umfjöllun og þar með á hugmyndir almennings um hryðjuverk. Ákveðin ríki, eins og  

Bandaríkin, Ísrael og ríki Vestur-Evrópu, hafa síðan mikil völd þegar kemur að 

hnattvæðingunni og að ákveða hvaða hugmyndir hnattvæðast. Hvort aðgerð sé flokkuð sem 

hryðjuverk eða ekki fer því mikið eftir því hver hefur valdið til að skilgreina hvað séu 

hryðjuverk og hvað ekki. Í gegnum tíðina hefur langminnsti  hluti hryðjuverka verið tengdur 

íslam og er það þannig að hryðjuverk eru fyrst og fremst pólitísk. Hryðjuverk tengd íslam 

hafa þó aukist núna á 21. öldinni og má geta sér til um hvort það sé vegna þeirra áhrifa sem 

staðalímyndir samfélagsins á múslímum hefur á uppbyggingu sjálfsmyndar þeirra sem og 

vegna aukinna hernaðarlegra afskipti Vesturlanda í löndum múslíma. Í þessari ritgerð mun 

ég fjalla frekar um það hvernig hnattvæðing, þjóðernishyggja og hryðjuverk tengjast. Ég mun 

einnig fjalla um það hvernig hryðjuverk tengjast íslam og múslímum, bæði nú í seinni tíð og 

áður fyrr, og hvernig hryðjuverk tengjast sjálfsmynd einstaklinga af íslömskum uppruna. 

Fjallað verður um það hver hefur vald til að skilgreina hvað séu hryðjuverk og hvað ekki. 
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Abstract 

Globalization has been prominent phenomenon during 20th and 21st century. The same can 

be said about terrorism, but these two phenomena are closely related. We can say that 

terrorism is one of the consequences of globalisation and a consequence of the strong 

nationalism that globalisation causes. In the past, as well, presently terrorism has too often 

been connected to  Islam and Muslims by the public. These are delusions that are based on 

stereotyping about Muslims, portrayed by the media with their coverage about terrorism 

and Muslims. Western governments have very strong effect and power over media 

coverage and therefor public opinions at the same time. Certain countries, as for example 

the United States, Israel and Western-Europe also have more influence when it comes to 

globalization and to what ideas are globalized around the world. Whether an act is 

considered terrorism or not is therefor based on who has the power to define what 

terrorism is. Until just couple of years ago, terrorism has rarely been carried out by religious 

groups, terrorism has first and foremost been a political act. However, terrorist acts related 

to Islam have increased during the 21st century and perhaps due to the stereotyping of 

Muslims, it has possibly affected the way young Muslims build their identity in the Western 

part of the world. Terrorism acts related to Islam could possibly have increased  because of 

increasing Western intervention within the Middle East. In this thesis, I will focus on how 

globalization, nationalism, and terrorism are interconnected. I will talk about how terrorism 

is related to Islam and Muslims, both presently and in the past, and how the young 

generation that identifies as Muslim is now connected to terrorism when seeking self-

identification. My focus will also be on who has the power to define what action is 

considered terrorism and what is not.  
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1 Inngangur 

Aukin umsvif í hryðjuverkum hafa gjarnan verið tengd við hnattvæðingu og nútímavæðingu 

og má segja að ekki sé hægt að finna frjórri jarðveg fyrir áframhaldandi hryðjuverk heldur en 

hnattvæðingu (Lia, 2005, bls. 17; Lutz og Lutz, 2014, bls. 186). Í þessari ritgerð verður fjallað 

um hryðjuverk almennt og hvernig þau hafa þróast til dagsins í dag. Saga hryðjuverka verður 

skoðuð stuttlega og hvernig birtingarmynd þeirra var áður fyrr, hvernig sú birtingarmynd er 

ólík því hvernig fjallað er um hryðjuverk í dag. Þar sem hryðjuverk eru svo nátengd 

hnattvæðingunni verður ekki hjá því komist að fjalla um tengsl hnattvæðingarinnar og 

hryðjuverka. Hvernig hnattvæðingin ýtir undir hryðjuverk á marga ólíka vegu, s.s. vegna 

spennu sem myndast fyrir tilstilli misjafnra áhrifa hnattvæðingarinnar og vegna þess hvernig 

aukið flæði um heiminn aðstoðar hryðjuverkahópa við að ná fram markmiðum sínum og 

hryðjuverkamönnum að alþjóðavæðast og ferðast milli heimshluta. Hryðjuverkasamtök nýta 

sér hnattvæðinguna óspart á sama tíma og þau berjast gegn henni og þeirri nútímavæðingu 

sem hún felur í sér. Er þetta áhugaverð staðreynd sem einnig verður skoðuð.  

Það er merkilegt hvað mikið hefur verið skrifað um hryðjuverk og allt þeim tengt þar 

sem ekki hafa verið gerðar miklar rannsóknir á þeim. Schmid og Jongman (1988) vilja meina 

að það sé sennilega ekkert annað efni sem jafn mikið hefur verið skrifað um miðað við 

hversu lítið það hefur verið rannsakað. Þeir telja að um 80% af því sem skrifað hefur verið 

um hryðjuverk sé ekki byggt á nákvæmum rannsóknum (bls. 179).   Umsvif hryðjuverka sem 

og rannsóknir á þeim hafa hins vegar aukist mikið á seinni hluta 20. aldar, þá sérstaklega á 

10. áratugnum sem og eftir hryðjuverkin 11. september 2001. Hryðjuverkahópa má þó rekja 

töluvert lengra aftur í tímann og hafa þeir heldur ekki alltaf verið tengdir íslömskum 

öfgahópum eins og þeir eru gjarnan í dag (Lia, 2005, bls. 10). Stohl (2012) bendir hins vegar á 

það að uppsöfnun þekkingar og vinna fræðimanna á þessu sviði sé gjarnan byggð á 

einhverjum ákveðnum viðburði eins og t.d. 11. september 2001. Aðrar rannsóknir á sama 

efni eru því oft smitaðar af þessum viðburði og ekki settar í sögulegt samhengi né í samhengi 

við fyrri rannsóknir. Lang flestir fræðimenn sem rannsaka hryðjuverk hafa ekki gert það í 

þeim tilgangi að þróa fræðilegar kenningar og þar af leiðandi ekki notast við pósitivískar 

rannsóknaraðferðir (bls. 32-34).  
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Í þessari ritgerð verður lögð áhersla á þá staðreynd að hryðjuverk séu fyrst og fremst 

pólitísk en ekki trúarleg þó svo að hryðjuverk séu mjög oft tengd við trú múslíma og íslam í 

fjölmiðlum og þar af leiðandi einnig meðal almennings. Hver hefur vald til að skilgreina hvað 

séu hryðjuverk og hvað ekki verður tekið fyrir þar sem það hefur hvað mest áhrif á það 

hvernig þau eru skilgreind. Áhrif umfjöllunar fjölmiðla um hryðjuverk, hvernig fjölmiðlar hafa 

áhrif á þá orðræðu sem uppi er um hryðjuverk samtímans eru mjög mikil og móta skoðanir 

og hugmyndir almennings um hryðjuverk. Stjórnvöld hafa síðan mjög sterk áhrif á umfjöllun 

fjölmiðla og verður því stuttlega litið á það hvernig lífvaldi vesturveldanna er háttað og áhrif 

þess á hugmyndir fólks um hryðjuverk. Stjórnvöld út um allan heim hafa alla tíð haldið því 

fram að hryðjuverkasamtök nái ekki fram neinum árangri þegar kemur að því hafa áhrif á 

pólitískar breytingar en þrátt fyrir það má finna ótal mörg dæmi í sögunni um hið 

gagnstæða.  

Í ritgerðinni verður síðan fjallað stuttlega um hvort hægt sé að hafa nægilega mikil 

áhrif á hnattvæðinguna til þess að draga úr uppgangi hryðjuverkasamtaka og aðgerðum 

þeirra. Í seinni hluta ritgerðarinnar verður síðan fjallað nokkuð ítarlega um tengsl 

sjálfsmyndar einstaklinga og hryðjuverka og hvernig skortur á sjálfsmynd getur haft 

hvetjandi áhrif á einstaklinga til þess að ganga til liðs við hryðjuverkasamtök verður útskýrt. Í 

lokin verður framtíð hryðjuverka rædd stuttlega og hvernig líkur eru til að þau þróist miðað 

við stöðuna í dag.  



  

 9 

 

2 Hryðjuverk: 

Hryðjuverk hafa lengi verið umdeilt hugtak meðal fræðimanna enda hafa þau verið til staðar 

í langan tíma og verið af ýmsum toga (Lia, 2005, bls. 10). Hryðjuverk eru ofbeldi sem 

byggjast á ákveðnum samskiptum og það er mikilvægt að greina þau frá  annarskonar 

ofbeldi (Stohl, 2012, bls. 34). Það getur verið erfitt að rannsaka hryðjuverk án þess að tengja 

þau við borgarastyrjaldir og annarskonar átök þar sem hryðjuverk og önnur vopnuð átök eru 

nátengd (Lia, 2002, bls. 12). En Schmid og Jongman (1988) reyna að skilgreina þann mun 

sem er á hryðjuverkum og annarskonar vopnuðum átökum. Þeir segja að það sé ákveðin 

pólitískur hvati á bakvið hryðjuverk sem greinir þau frá öðrum glæpsamlegum 

ofbeldisaðgerðum (bls. 46). Lia (2002) tekur undir þetta og útskýrir enn frekar að hryðjuverk 

séu aðgerðir á vegum þeirra sem ekki eru hluti af ríkisstjórn ríkis og eru þær því einungis 

pólitískar að því leyti að þær beinast að ríkisstjórnum ákveðinna ríkja til þess að ná fram 

ákveðnum pólitískum áhrifum (bls. 11-12). Öfgahópar á borð við Ku Klux Klan sem beita sér 

fyrir því að viðhalda æðra valdi hvíta mannsins eru því t.d. ekki taldir sem hryðjuverkahópar 

þar sem þeirra ofbeldi var ekki pólitískt og beindist ekki gegn ríkisstjórn ríkis (Schmid og 

Jongman, 1988, bls. 46). Annað sem greinir hryðjuverk frá annarskonar ofbeldi er það að 

hryðjuverk hafa ákveðin tilgang, þau þurfa fórnarlömb og áhorfendur. Einnig þurfa 

hryðjuverk að vekja ótta eða ná fram hlýðni meðal fórnarlamba eða áhorfenda (Stohl, 2012, 

bls. 34).  

Almenna skilgreiningu á hryðjuverkum má m.a. finna i bók Hoffman (1998) þar sem 

segir að hryðjuverk snúist fyrst og fremst um vald. Hryðjuverk séu ofbeldisfullar aðgerðir 

sem framkvæmdar séu af ásettu ráði í þeim tilgangi að vekja upp ótta. Þessar aðgerðir eru í 

eðli sínu pólitískar og framkvæmdar til þess að hafa áhrif á einhvern viðburð. Hoffman 

(1998) bætir einnig við að þetta séu skipulagðar, útreiknaðar og kerfisbundnar aðgerðir (bls. 

14-15). Útbreiddasta skilgreiningin á hryðjuverkum í dag er hins vegar skilgreining 

bandaríska utanríkisráðuneytisins (US Department of State) (Lia, 2002, bls. 11), þar sem 

segir að hryðjuverk séu ,,skipulagaðar árásir, ofbeldi hvatt af pólitískum öflum gegn aðilum 

sem ekki eru í stríði (feitletrun mín) af ákveðnum hópum og einstaklingum sem ganga ekki 

undir nafni yfirleitt til þess að hafa áhrif á áhorfendur” (United States  Department of  State, 
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2004, bls. xii). Þessi skilgreining er umdeild sem og það hvernig Lia (2002) fjallar um 

hryðjuverk. Lia (2002) segir hryðjuverk einungis vera framin af þeim sem ekki eru hluti af 

ríkisstjórn en sumir vilja meina að flokka megi aðgerðir Bandaríkjanna við Miðausturlönd 

sem hryðjuverk þar sem þær aðgerðir byggja upp gríðarlegan ótta meðal almennra borgara 

þar (í landi) en ótti er eitt aðal einkenni hryðjuverka (Appadurai, 2007, bls. 87-90). Terror á 

ensku þýðir skelfing eða ógn og því íslenska þýðingin, hryðjuverk, á enska orðinu terrorism 

ekki mjög lýsandi fyrir það hvað hryðjuverk eru í raun og veru (Ensk-íslensk skólaorðabók, 

1986/1998, bls. 664).  

Í skilgreiningu US Department of State á hryðjuverkum er tekið fram að hryðjuverk 

séu ofbeldi gegn aðilum sem ekki eru í stríði. Þetta hafa þeir sennilega í skilgreiningu sinni til 

þess að ekki sé hægt að flokka aðgerðir Bandaríkjanna sem hryðjuverk þar sem þær eru 

ofbeldisfullar, pólitískar og drepa fjölda saklausra borgara en eru gegn aðilum sem eru nú 

þegar taldir vera í stríði. Þetta er því einnig umdeild skilgreining þar sem þetta fríar 

Bandaríkin undan því að aðgerðir þeirra séu flokkaðar sem hryðjuverk þar sem þær aðgerðir 

eru gegn aðilum sem nú þegar eru í stríði en eins og áður kom fram vekja þær upp mikinn 

ótta og ógna saklausum borgurum í  Miðausturlöndum. Af aðgerðum Bandaríkjanna er 

jafnvel enn meiri ógn heldur en af hinum svokölluðu hryðjuverkum. Einnig má benda á það 

að aðgerðir hryðjuverkahópa sem framkvæmdar eru bæði innanlands sem og á alþjóðlegum 

vettvangi eru gjarnan gegn ríkjum sem eru nú þegar í stríði eins og t.d. Bandaríkjunum 

(Appadurai, 2006). Þessar skilgreiningar sýna það hversu umdeilt hugtakið hryðjuverk getur 

verið og leiðir hugann  að því hver hefur valdið til þess að skilgreina hvað séu hryðjuverk og 

hvað ekki, en að því verður komið seinna í þessari ritgerð.  

Í ofantöldum skilgreiningum kemur hins vegar hvergi fram að hryðjuverk tengist 

ákveðinni trú eða þjóðerni (Jabareen, 2015, bls. 51-52). Í dag eru hryðjuverk hins vegar 

gjarnan tengd við íslamska öfgahópa og til þess að skilja hugmyndafræði þeirra þarf að hafa í 

huga gildi og hefðir bæði í íslam sem og vestrænna samfélaga (Silverman, 2002, bls. 75). Það 

er þó alls ekki svo að hryðjuverk tengd íslam séu þau einu sem eiga sér stað í heiminum dag 

og því ekki hægt að skilgreina þau út frá íslam. Lia (2002) skipti hryðjuverkum í þessa fjóra 

eftirfarandi flokka (bls. 11):  

  Félagslega byltingarkennd hryðjuverk (socio-revolutionary terrorism): Milli hægri og 

vinstri hreyfinga. 
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 Hryðjuverk aðskilnaðarsinna (separatist terrorism): Yfirleitt framkvæmd af 

minnihlutahópum í leit að sjálfstjórn eða sjálfstæði. 

 Hryðjuverk sem byggjast á stöku málefni (single-issue terrorism): T.d. gegn 

fóstureyðingum, barátta fyrir réttindum dýra eða umhverfismálum. 

  Trúarleg hryðjuverk. 

 

Stundum skarast fleiri en ein gerð hryðjuverka, t.d. eru Al-Qaida hryðjuverkasamtökin 

bæði trúarleg og byltingarkennd. Einnig er munur á innlendum hryðjuverkum (eins og 

Talíbanar, ETA, IRA, Tamílsku tígrarnir, Farc, o.fl.) og alþjóðlegum hryðjuverkum (eins og Al-

Qaida, ISIS). Alþjóðleg hryðjuverk beinast gegn íbúum og landsvæðum sem tilheyra fleiri en 

einni þjóð en innlendum hryðjuverkum er beint gegn einu ríki. Flest hryðjuverk eru innlend 

en einungis 5-10% eru alþjóðleg (Lia, 2002, bls. 11). Hvatinn á bak við myndun 

hryðjuverkahópa er þó upprunalega pólitískur en ekki trúarlegur, en burt séð frá gerð og 

uppruna hryðjuverkahópa þá eiga aðgerðir þeirra það sameiginlegt að þær eru hvorki 

tilviljunarkenndar né merkingarlausar. Öll hryðjuverk eru gerð í þeim tilgangi að fá sem 

mesta umfjöllun. Þau eru ofbeldisfullar aðgerðir sem eru gerðar í þeim tilgangi að vekja 

athygli á ákveðnum málsstað til þess að hafa ákveðin pólitísk áhrif og ná fram ákveðnu 

markmiði (Hoffman, 1998, bls. 131).  

Eftir seinni heimsstyrjöldina fóru af stað fjöldi uppreisna sem byggðust á einskonar 

etnískri þjóðernishyggju (e. ethno- nationalism) sem hafði mikil áhrif á síðari 

hryðjuverkaraðgerðir. Myndun og sjálfstæði ríkja eins og Ísrael í  maí 1948, Kýpur 1960 og 

Alsír 1962 eru dæmi um hvar hryðjuverkaaðgerðir hafa haft róttæk áhrif á pólitík. Þessi 

dæmi um hryðjuverk andstæðinga nýlendustefnunnar eru samkvæmt Hoffman (1998) 

mikilvæg til þess að skilja þróun nútíma hryðjuverka samtímans. Það má segja að leiðtogar 

eins og Menachem Begin leiðtogi Ísraelsmanna, Michail Christodoulou Mouskos erkibiskup 

Kýpur og Ahmed Ben Bella leiðtogi FNL (National Liberation Front) sem síðan varð fyrsti 

forseti Alsír hafi verið fyrstu hryðjuverkamennirnir til að átta sig á mætti umfjöllunar um 

hryðjuverk (Hoffman, 1998, bls. 48-65). Begin má segja að sé einn grimmasti 

hryðjuverkamaður sögunnar sem samt sem áður komst upp með grimmilegar aðgerðir 

gagnvart Palestínumönnum. Hann leiddi herská samtök eins og Stern Gang og Irgun (Bilu og 

Levy, 1993, bls. 300). Komið verður að því seinna af hverju hann komst upp með aðgerðir 

sínar í tengslum við það hver ákveður hvað séu hryðjuverk og hvað ekki.  
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2.1 Birtingarmynd nútíma hryðjuverka  

Það er algengt að tala um að hryðjuverk samtímans séu birtingarmynd ákveðinnar mótstöðu 

gegn hnattvæðingunni og dreifingu gilda hinna vestrænu lýðræðisríkja þar sem ákveðnir 

hópar eru að berjast gegn hnattvæðingunni. En það er ekki bara heimurinn sem er að 

hnattvæðast heldur eru hryðjuverk einnig að hnattvæðast og hryðjuverkahópar nýta sér 

hnattvæðinguna óspart (Lia, 2005, bls. 2). Það er talað um að það hafi verið árið 1968 sem 

alþjóðleg hryðjuverk hafi farið að hnattvæðast og orðið að því sem í dag kallast nútímaleg 

hryðjuverk. Upphaf þessara nútíma hryðjuverka er gjarnan miðað við flugrán sem framið var 

af þremur palestínskum hryðjuverkamönnum þar sem þeir rændu farþegavél ísraelska 

flugfélagsins El Al. Flugrán var ekkert nýtt á nálinni á þessum tíma en tilgangur flugránsins 

var annar en í undanförnum flugránum. Þetta flugrán var alfarið í pólitískum tilgangi þar sem 

hryðjuverkamennirnir vildu skipta á ísraelskum farþegum vélarinnar og palestínskum 

hryðjuverkamanni sem var í haldi í Ísrael. Það var þarna sem hryðjuverkamenn áttuðu sig á 

því hversu mikil áhrif þeir gátu haft með gjörðum sínum. Hryðjuverkamennirnir fengu það 

sem þeir vildu frá ísraelskum stjórnvöldum þar sem líf saklausra borgara var í húfi auk þess 

sem þeir fengu gríðarlega mikla fjölmiðlaumfjöllun. Þeir áttuðu sig einnig á hversu mikil áhrif 

fjölmiðlar gátu haft fyrir þá, sérstaklega þegar líf saklausra borgara var í húfi (Hoffman, 1998, 

bls. 67-68).  

Annar stór viðburður í þróun hryðjuverka til nútíma- og alþjóðavæðingar gerðist árið 

1972 þegar palestínskir hryðjuverkamenn myrtu 11 ísraelska keppendur á Ólympíuleikunum 

í  München. Þeir tóku keppendurna upphaflega í gíslingu með það að markmiði að skipta 

þeim fyrir 236 palestínska fanga í Ísrael og fimm hryðjuverkamenn sem voru í haldi í 

Þýskalandi. Þeir töldu flugránið á El Al ekki hafa verið nógu róttækt og töldu sig þurfa taka líf 

þeirra sem væru mikilvægastir fyrir Ísrael. Þar sem þeir komust ekki nálægt ráðamönnum 

Ísrael tóku þeir til þeirra ráða að drepa fræga listamenn og íþróttamenn til þess að fá þá 

athygli sem þeir vildu. Skiptin gengu ekki eftir eins og þeir höfðu óskað og það endaði með 

því að allir 11 keppendurnir voru myrtir. Þetta vakti mikla athygli í fjölmiðlum út um allan 

heim og sýndi að hryðjuverkamennirnir stæðu við hótanir sínar fengju þeir ekki sínu fram, 

aðgerðir þeirra myndu því alltaf heppnast hvort sem þeir fengju kröfum sínum framfylgt eða 

ekki (Hoffman, 1998, bls 70-73).  
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Hryðjuverkamenn eru ekki allir eins og hugmyndafræði hvers hryðjuverkahóps fyrir 

sig er það sem hefur áhrif á val fórnalamba og aðferða. Taktík og markmið ólíkra 

hryðjuverkasamtaka ásamt þeim vopnum sem þau ákveða að notast við fer eftir 

hugmyndafræði samtakana hverju sinni, innri uppbyggingu þeirra og persónuleika leiðtoga 

viðkomandi hryðjuverkasamtaka sem og ýmissa annarra innri og ytri áhrifa (Hoffman, 1998, 

bls. 157; Lia, 2005, bls. 168). Til dæmis hafa vinstri sinnaðir hryðjuverkamenn verið á móti 

tilviljunarkenndu vali fórnalamba sem á að myrða og vilja frekar velja þá út frá einhverju 

ákveðnu. Hægri sinnaðir hryðjuverkamenn og margir trúarlega tengdir hryðjuverkamenn 

einbeita sér hins vegar aðallega að því að ná til sem flestra fórnalamba óháð samsetningu 

fórnarlambanna (Lia, 2005, bls. 168). Öll hryðjuverkasamtök eiga það þó sameiginlegt að 

þau leita eftir fórnalömbum sem hafa mest áhrif á málsstað þeirra og notast við aðferðir 

sem hafa mest áhrif á pólitísk markmið þeirra (Hoffman, 1998, bls. 157). Sem dæmi um það 

má nefna flugrán sem átti sér stað 1985 á farþegavél á leið frá Róm til Kairó þar sem 

flugræningjarnir vildu fá 776 shía hryðjuverkamenn lausa í Ísrael. Vélinni var flogið til Beirút, 

þaðan til Alsír og þaðan aftur til Beirút og öllum farþegum sem ekki voru Bandaríkjamenn 

var  sleppt þannig að á endanum voru einungis 39 Bandaríkjamenn eftir í haldi 

hryðjuverkamananna. Þetta var gert þar sem Bandaríkin voru heppilegasta fórnalambið í 

þessu tilfelli. Á þeim 17 dögum sem þetta stóð yfir birtu þrír stærstu fjölmiðlar í 

Bandaríkjunum nær 500 fréttir af atburðinum og venjulegar útsendingar voru truflaðar 

allavega átta sinnum á  þessum 17 dögum til að fjalla um gíslatökuna (Hoffman, 1998, bls. 

132). 

Það má segja að þetta flugrán hafi verið svar við árás Ísraelsmanna inn í Líbanon í júní 

1982. Ísraelskar hersveitir réðust inn Líbanon í þeim tilgangi að ná til Palestínsku  

frelsishreyfingarinnar – PLO (Palestinian Liberation Organization) sem þeir töldu að væri 

með bækistöðvar í Líbanon. Sameinuðu þjóðirnar skipuðu Ísraelsmönnum að draga 

hersveitir sínar til baka en Ísraelsmenn töldu aðgerðir sínar vera hluta af sjálfsvörn sinni 

gagnvart PLO (Gross, 1983, bls.458-460). Það er jafnvel talið að  ísraelska ríkið hafi fengið 

grænt ljós frá Bandaríkjunum til þess að framkvæma þessa árás sem hafði mjög pólitískan 

tilgang. Það er venjulega ekki talað um þessa árás sem hryðjuverk, sennilega þar sem 

Bandaríkin voru með í spilum (Schiff og Ya’ari, 1984, bls. 9) en þar sem þessi aðgerð hafði 
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mjög pólitískan tilgang er einkennilegt að hún flokkist ekki til hryðjuverka. Þetta er gott 

dæmi um hverjir gefa sér vald til að skilgreina hvað er hryðjuverk og hvað ekki. 

Tamíl tígrarnir er annar öflugur hryðjuverkahópur sem var uppi á síðari hluta 20. 

aldarinnar. Þessi hryðjuverkasamtök spruttu upp út frá ákveðinni þjóðernishyggju þar sem 

átök voru á milli Tamíla og Síngalesa. Báðir þessir hópar komu upprunalega frá Indlandi en 

töluðu sitthvort tungumálið og Tamílar voru flestir hindúar og Síngalesar voru flestir 

búddistar. Þjóðernishyggja þessara hópa byggðist því aðallega á trúarbrögðum og tungumáli 

(Crosette, 2002, bls. 26). Átökin milli þessara hópa urðu  gríðarlega hörð og er oft talað um 

að Tamílar hafi verið fyrstir til að framkvæma heppnaða sjálfsmorðssprengjuárás en þeir 

notuðust mikið við þá árásaraðferð í aðgerðum sínum. Fyrir utan Tamíl tígrana þá hafa 

íslömsk hryðjuverkasamtök verið nánast þau einu sem notast hafa við sjálfsmorðssprengjur 

(Atran, 2006, bls. 130-131; MacEoin, 2009, bls. 16) síðan Japanir notuðustu við svipaðar 

aðferðir í lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Segja má að fyrsta sjálfmorðssprengjuárásirnar 

sem gerðar voru hafi verið gerðar af Japönum í seinni heimsstyrjöldinni. Þessar aðgerðir 

voru þó af öðrum toga en sjálfsmorðssprengjuárásir Tamíl tígrana og hinna íslömsku 

hryðjuverkasamtaka og því oft ekki talað um þær sem hluta af hinum hefðbundnu 

sjálfsmorðssprengjuárásum. Það voru hinar frægu kamikaze sjálfsmorðflugvélar sem notaðar 

voru af Japönum í lok seinni heimsstyrjaldarinnar og áttu að ná betri árangri í að eyða 

skipaflota Bandaríkjanna. Þetta voru örþrifa ráð Japana í lok styrjaldarinnar og er talið að um 

3.860 japanskir flugmenn kamikaze flugvélanna hafi látist í árásum þeirra í seinni 

heimsstyrjöldinni (Zaloga, 2011, bls. 4-12). 

Þó svo að sjálfsmorðssprengjuárásir séu enn minnihluti þeirra hryðjuverkaárása sem 

gerðar eru þá eru þær ábyrgar fyrir mestum dauðsföllum. Í dag má segja að 

sjálfsmorðssprengjuárásir séu hluti af hinni nýju gerð hryðjuverka. (Atran, 2006, bls. 127). 

Síðan 1980 hefur þessi aðferð verið mjög vinsæl aðferð meðal íslamskra 

hryðjuverkasamtaka þar sem píslavottadauði þykir hluti af náttúrulegu eðli mannsins 

(MacEoin, 209, bls. 15). Sjálfsmorðssprengjuárásir sem vopn hryðjuverkasamtaka fara 

sívaxandi í dag, sérstaklega eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september en talið er að 80% 

þeirra sjálfsmorðssprengjuárása sem framkvæmdar hafa verið síðan 1968 hafi verið 

framkvæmdar eftir 11. september. Á árunum 2000-2004 voru 472 sjálfsmorðssprengjuárásir 

framkvæmdar í 22 löndum og drápu 7000 manns og særðu enn fleiri. 2004 varð svo 
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gríðarleg aukning á þessum árásum og enn meiri 2005. Talið er að árið  2005 hafi til að 

mynda verið meira en ein sjálfsmorðsárás á dag í Írak auk þess sem það ár var slegið met í 

fjölda sprengjuárása í Afganistan. Þá voru sprengjuárásir í neðanjarðarkerfi Lundúna, á 

ferðamannasvæði í Bali og í Jórdaníu einnig framkvæmdar (Atran, 2006, bls. 127).  

Það er áhugaverð staðreynd að stór hluti sjálfsmorðssprengjuárása á sér stað á þeim 

svæðum sem erlendar hersveitir hafa tekið sér stöðu í löndum múslíma, eins og  í Saudí 

Arabíu, Palestínu, Egyptalandi, Írak og Afganistan. Þessi aðferð nútíma hryðjuverka er því 

ekki bara pólitísk eða trúarleg heldur er hún oft á tíðum einfaldlega framkvæmd í þeim 

tilgangi að reyna að hrekja burt Bandaríkjamenn og evrópskar hersveitir af yfirráðasvæðum 

múslíma þar sem olía er ósjaldan ástæða afskipta Bandaríkjamanna. Lang algengasta 

ástæðan á bakvið þessar árásir eru þó heimsyfirráð vesturveldanna. Trúarbrögð eru hins 

vegar sjaldgæfasta ástæðan á bakvið sjálfsmorðsárásir þó svo að þau séu það í sumum 

tilfellum (Atran, 2006,  bls. 129-132). Appadurai (2006) segir einmitt að 11. september hafi 

ekki bara verið stríð gegn Bandaríkjunum heldur einnig einskonar samfélagsleg refsing gegn 

siðferðislegum skrípaleik Bandaríkjanna út um allan heim og þá aðallega í heimi íslam (bls. 

17). 

2.2 Hver hefur vald til að skilgrein aðgerð sem hryðjuverk?   

Einræðisríki sem og lýðræðisríki nota hugtakið hryðjuverk í pólitísku samhengi til að lýsa 

aðgerðum pólitískra óvina sem eru að reyna ná af þeim völdum. Hryðjuverkahópar 

samtímans nota hugtakið hryðjuverk yfirleitt ekki um aðgerðir sínar heldur lýsa sér sem 

byltingarkenndum eða sem íslömskum bardagamönnum svo dæmi séu nefnd (Lia, 2005, bls. 

9). Þeir líta gjarnan svo á að þeir séu að nota ofbeldið til þess að fræða aðra af eigin þjóðerni 

um þann ójöfnuð sem á sér stað í viðkomandi samfélagi fyrir tilstilli ríkjandi stjórnvalda og 

benda á þörfina fyrir að standa saman gegn kúgun yfirvaldsins (Hoffman, 1998, bls. 161). 

Rétt eins og nútíma ríki líta heldur ekki á aðgerðir sínar sem hryðjuverk þó svo að þau rústi í 

sumum tilfellum lífi jafn margra ef ekki fleiri en aðgerðir hinna svokölluðu hryðjuverkahópa 

(Asad, 2007, bls. 4). Hvort sem aðilar líta á samtök sem hryðjuverkasamtök eða ekki fer því 

eftir því hvernig viðkomandi lítur á samtökin og ofbeldisfullar aðgerðir þeirra. Þeir sem líta á 

sig sem fórnalömb aðgerðanna eða hafa ákveðna samkennd með þeim sem fyrir þeim verða 

líta á þessar aðgerðir sem hryðjuverk. Þeir sem hins vegar standa með þeim sem 
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framkvæma tilteknar aðgerðir líta ekki á þær sem hryðjuverk. Þannig voru t.d. skiptar 

skoðanir innan Sameinuðu  þjóðanna hvort um hryðjuverk hefði verið að ræða 1972 þegar 

ísraelsku ólympíukeppendurnir voru myrtir, skoðanir skiptust aðallega milli  Vesturlanda og 

þeirra sem ekki flokkast til Vesturlanda. Í þessu samhengi sagði Yassir Arafat m.a. á 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna að fólk sem ætti erfitt með að losa sig undan 

utanaðkomandi kúgun hefði rétt á því að nota allar þær aðferðir sem það hefði  aðgang að 

til þess að ná fram rétti sínum, þar með talið þvingunum (Hoffman, 1998, bls. 31). Yasser 

Arafat var leiðtogi Palestínsku frelsishreyfingarinnar (Palestinian Liberation Organisation) og 

fékk sæti á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 18 mánuðum eftir hryðjuverkin í München 

1972 (Hoffman, 1998, bls. 74-75). Arafat var ekki einn um að réttlæta ofbeldisfullar aðgerðir 

á þennan hátt heldur eru þetta sömu rök og vesturveldin nota til að réttlæta sínar aðgerðir, 

því þau líta svo á að þau séu að ráðast á hið illa. Þetta er algeng hugsun frjálslyndra manna, 

að það sé siðferðislega rétt að ráðast gegn þeim sem maður telur óvin, bæði fyrir sína eigin 

hönd eða fyrir hönd þeirra sem geta það ekki sjálfir. Það virðist því ekki vera slátrun 

mannfólksins sem skiptir máli í þessu tilfelli heldur hvaða hvati liggur á bakvið aðgerðirnar 

(Asad, 2007, bls. 4).  

Dæmi um þetta má nefna aðgerðir síonista og fleiri  gyðinga í baráttu Ísraela fyrir 

landi sínu við Palestínumenn. Síonistar framkvæmdu þjóðernishreinsun  á Palestínumönnum 

1947-1948 þar sem meira en helmingur Palestínumanna þurftu að flýja og 531 þorp voru 

lögð í rúst á einungis 6 mánuðum. Oft er talað um þennan atburð sem Hamfarirnar eða Al 

Nakba og er í raun um einn stærsta mannréttindaglæp sögunnar að ræða þó svo að hann sé 

ekki viðurkenndur sem svo (Pappe, 2007, bls. xiii-xv). Þrátt fyrir mátt fjölmiðla, sem í dag 

gera það að verkum að mannréttindaglæpir  af þessu tagi geta ekki átt sér stað óséðir  í 

nútíma heimi, þá hefur þessum atburði verið kerfisbundið afneitað og eitt úr minningu 

almennings. Þessi atburður er í dag ekki viðurkenndur sem hluti af sögunni sem er merkilegt 

miðað við hversu margir erlendir blaðamenn sem og áheyrnarfulltrúar Sameinuðu þjóðanna 

voru vitni af því sem gerðist. Ef það væri ekki fyrir þjóðarmorðin í Júgóslavíu 1990 sem voru 

álitin stríðsglæpur gegn mannkyninu samkvæmt mannréttindadómstólnum í Haag þá hefði 

alvarleiki  aðgerðanna í Ísrael sennilega aldrei verið viðurkenndur, en þjóðarmorðin í 

Júgóslavíu voru nánast spegilmynd þess sem gerðist í Ísrael. Sennilegasta ástæðan fyrir því 

að orðræða heimsins um þessar aðgerðir þróaðist eins og hún gerði er að Vesturlöndin voru 
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meðvituð um plön Ísraelsmanna að ná landi sínu og gera það eingöngu fyrir  gyðinga án þess 

að gera neitt til að koma í veg fyrir það sem gerðist  (Pappé, 2006, bls. 7-10, 2007, bls. xiv-

xviii). 

Annað dæmi um réttlætingu Vesturlanda á aðgerðum sínum má nefna viðbrögð 

þeirra við hryðjuverkaárásunum 11. september sem höfðu gríðarleg áhrif á líf saklausra 

borgara í Afganistan og í kjölfarið á allan þann heimshluta. Bretar, ásamt fleirum, tóku þátt 

með Bandaríkjunum eftir árásina og fengu þessi stórveldi svo í lið með sér flest Evrópuríki 

sem og Japan. Ráðist var gegn Talíbönum í Afganistan og helstu leiðtogum Al-Qaida. 

Gríðarleg ógn var af þessu stríði fyrir saklausa borgara í Afganistan, meiri ógn heldur en 

saklausum borgurum í Evrópu er af hryðjuverkum íslömskra öfgahópa. Afganistan sem þá 

var þegar illa farin eftir Talíbana var rústað algerlega af Bandaríkjamönnum. En vegna þess 

að búið var að stimpla þessa þjóð sem hryðjuverkamenn þóttu þessar aðgerðir í lagi 

(Appadurai, 2006, bls. 18-20).   

Fjölmiðlar í dag hafa gríðarlega mikil áhrif á orðræðu samfélaga. Fyrir tilstilli 

hnattvæðingarinnar hefur tími og staður orðið afstætt fyrirbæri og fólk hvarvetna um 

heiminn getur nú upplifað sömu hlutina á sama tíma í gegnum fjölmiðla og veraldarvefinn. 

Þetta hefur valdið því að nútímavæðing Vesturlandanna og áhrif þeirra á orðræðu heimsins 

streymir nú hömlulaust útum allan heim. Vesturlöndum hefur því tekist að dreifa ákveðnum 

hugmyndum um minningar um ákveðna atburði í sögu heimsins, eins og t.d. Hamfarirnar (Al 

Nakba) í Palestínu, sem og hugmyndum sínum um samtímann og þar með haft gríðarlega 

sterk áhrif á hugmyndir fólks um ákveðna atburði. Meðvituð áhrif Vesturlanda á orðræðu 

heimsins er fyrst og fremst byggð á pólitískum hagsmunum (Huyssen, 2001, bls. 57-63). 

Sú sýn sem stærsti hluti heimsins hefur á hryðjuverk, eða sá hluti heimsins sem ekki 

eru múslímar í Bandaríkjunum,  Vestur Evrópu og Ísrael, fá hugmyndir sínar úr  vestrænum 

fjölmiðlum og líta á hryðjuverk sem íslamska menningu dauðans og sjá fyrir sér íslamskan 

sjálfsmorðssprengjumann. Það fer því mikið eftir því hver hefur sterkustu áhrifin á orðræðu 

heimsins og hnattvæðingu hennar hvaða pól fólk tekur varðandi ofbeldisfullar aðgerðir sem 

framkvæmdar eru á alþjóðlegum vettvangi. Bandaríkin hafa sjálf framkvæmt kerfisbundin 

hryðjuverk en það er ekki litið á þær aðgerðir sem hryðjuverk þar sem Bandaríkin, ásamt 

Ísrael og Vestur Evrópu, eru þau ríki sem hafa sterkustu áhrifin á orðræðu heimsins og dreifa 

með fjölmiðlum um heiminn hugmyndum um það hvað séu hryðjuverk og hvað ekki (Asad, 
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2007, bls. 1-2). Atran (2015) segir fjölmiða frekar vera gerða til þess að búa til spennu meðal 

almennings  en að upplýsa fólk (bls. 4). Því til stuðnings má benda á það sem Moussaoui og 

Bouquillat (2002) segja frá í bók sinni hvernig fjölmiðlar í Frakklandi fjölluðu um 

Persaflóastríðið á sínum tíma eins og um væri að ræða stríð milli hinna góðu og hinna 

vondu. Auðvitað var þetta mun flóknara en það. Umfjöllun fjölmiðla vakti upp aukið hatur 

Frakka gegn fólki af arabískum uppruna. Þessi umfjöllun ýtti jafnframt undir blandaðar 

tilfinningar þeirra sem voru af arabískum uppruna um það hvernig þeir ættu að taka þessari 

umfjöllun fjölmiðla þar sem þeir sáu ekki einungis þá hlið sem fjölmiðlar máluðu upp, þeir 

studdu alls ekki við bakið á Saddam Hussein en fannst heldur ekki í lagi að vesturveldin 

réðust inní Írak og dræpu þar saklausa borgara (bls. 77-78).  

Sú aðgerð stjórnvalda að hafa áhrif á hugarfar fólks er ekki ný. Michel Foucault 

(1978/1990) kynnti hugtakið líf-pólitík (e. bio-politic) fyrir löngu síðan þar sem hann talar um 

það hvernig stjórnvöld nota vald sitt til þess að hafa áhrif á líf fólks. Lífpólitík er einskonar 

stjórnarfyrirkomulag sem snýr að bæði líkamlegum og pólitískum hluta íbúa ríkis og notast 

við svokallað lífvald (e. bio-power). Lífvald er einskonar framlenging á valdi ríkisins eða ný 

tækni við valdbeitingu þar sem stjórnvöld reyna að hafa áhrif á gjörðir og hugarfar íbúa 

ríkisins með ákveðinni hugmyndafræði (Foucault, 1978/1999, bls. 140).  
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3 Hnattvæðing og hvernig hún ýtir undir hryðjuverk  

,,Það er einkenni veraldar samtímans að fólk virðist vera að verða líkara og ólíkara á sama 

tíma, fyrir tilstilli krafta nútímavæðingarinnar og hnattvæðingarinnar” (Eriksen, 2010a, bls. 

198). Hnattvæðing er umdeilt og fjölbreytt hugtak sem nær yfir breitt svið en fyrst og fremst 

lýsir það heimi sem er á hreyfingu, heimi sem er að skreppa saman. Á 20. öldinni og á þeirri 

21. hefur tækni aukist, þá aðallega sem tengist samgöngu- og samskiptamátum. Þessi aukna 

tækni hefur valdið því að heimurinn hefur verið að skreppa saman og er nú orðinn gífurlega 

samtengdur. Flæði fjármagns, fólks, varnings, mynda og hugmyndafræði dregur allan 

heiminn inn í einskonar samtengdan vef. Með þessum hætti virðist heimurinn minni og 

vegalengdir styttri. Tími og staður er ekki lengur hamlandi fyrir starfsemi og aðgerðir fólks. 

Tækni og breytingar á hagkerfi heimsins hafa gert það að verkum að tími og rúm eru engin 

fyrirstaða lengur (Inda og Rosaldo, 2008, bls. 5-8) . Með hnattvæðingunni getur atburður á 

einum stað í heiminum verið undir áhrifum einhvers sem er að gerast allt annars staðar í 

heiminum eða haft áhrif á eitthvað sem er að gerast annars staðar (Lia, 2005, bls. 18). Mörg 

ríki finna sig klofin milli þess að þurfa að loka á of mikið flæði erlendra áhrifa inn í land sitt 

annars vegar og að þurfa að taka áhrifum vestrænna stórborga og margbreytileika opnum 

örmum (Appadurai, 2006, bls. 22).  

Einnig má benda á að hnattvæðingin nær ekki jafnt til allra heldur má finna töluverða 

misskiptingu hnattvæðingarinnar meðal fólks auk þess sem misjafnt er hvort hún hefur 

jákvæð eða neikvæð áhrif á einstaklinga og þjóðir (Inda og Rosaldo, 2008, bls. 5-6). 

Hnattvæðingin hefur því verið tengd við erfiðleika í mörgum löndum. Efnahagsleg 

hnattvæðing getur valdið álagi á ákveðin samfélög og efnahagskerfi á meðan það er til 

hagsbóta fyrir önnur, þetta veldur ójöfnuði (Altuntas, 2010, bls.421). Þennan aukna ójöfnuð 

má rekja til opins markaðar og háhraða flæði fjármagns um heiminn sem margir sjá sem 

afurð alheims kapítalisma sem er stjórnað af Bandaríkjunum. Þetta gefur Bandaríkjunum 

vald til þess að stjórna hugmyndafræði viðskipta í heiminum, markaði og gróða heimsins. 

Þetta býr til mikla spennu milli þeirra sem tilheyra þessum kapítalísku samfélögum sem 

stjórna flæði fjármagns og fleiru um heiminn, þá sérstaklega Bandaríkjunum, og  þeirra sem 

finnst þeir hafa tapað og orðið undir í þessum heimi (Appadurai, 2006, bls. 23). Þeir hópar 

sem verða undir í hnattvæðingunni geta átt það til að mótmæla þeim leiðtogum eða 

ríkisstjórn sem þeir tengja við þær breytingar sem hafa átt sér stað. Þessir 
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mótmælendahópar geta mótmælt með pólitískum leiðum en það getur líka gerst að þeir 

notist við ofbeldisfullar aðferðir nái þeir ekki sínu auðveldlega fram með friðsælum 

pólitískum aðgerðum. Ofbeldisfullar aðgerðir geta gert ríkjandi ríkisstjórn enn erfiðara fyrir 

að breyta aðstæðum til hins betra og verður þá til ákveðinn vítahringur. Við svona aðstæður 

geta hryðjuverk brotist út (Lutz og Lutz, 2014).  

Í kjölfar hryðjuverkanna í München 1972 ákváðu þúsundir Palestínumanna að 

gangast til liðs við hryðjuverkasamtök (Hoffman, 1998, bls. 74). Margur myndi halda miðað 

við þá athygli sem íslamskir öfgahópar fá í dag að þau skilaboð sem þessir hópar nota til að 

ráða uppreisnarmenn  séu  trúarleg  og séu ætluð íslömskum  ofsatrúarmönnum, en svo er 

ekki alltaf (Malet, 2010, bls. 97). Hvati þeirra sem ganga til liðs við hryðjuverkasamtök eins 

og ISIS getur verið af ýmsum toga m.a. einhverskonar trúarleg þjóðernishyggja en einnig 

erfiðleikar viðkomandi ótengt  trú  eða þjóðerni, eins og að finna sjálfan sig og búa til eigin 

sjálfsmynd, einhverskonar byltingakenndir draumórar, þörfin að tilheyra,  sjálfsvorkunn, 

biturleiki út í samfélagið sem viðkomandi býr í eða annars konar biturleiki. Einnig getur legið 

að baki einhverskonar löngun í ævintýri, hetjuskap, spennu eða valdatilfinningu og að 

viðkomandi finnst hann ekki hafa neitt betra að gera, svo fátt eitt sé nefnt (McCabe, 2015, 

bls. 144-145). Það eru því ekki skilaboðin sem verið er að senda til tilvonandi 

uppreisnarmanna né menningarlegur bakgrunnar þeirra sem hefur mest áhrif á þessa 

aukningu erlendra hryðjuverkamanna heldur er það hnattvæðingin. Hin gríðarlega aukning á  

upplýsingaflæði veldur því að auðveldara er að ná til mögulegra uppreisnarmanna og ódýrari 

flug gera ferðir um heiminn aðgengilegri fyrir tilvonandi hryðjuverkamenn. Með 

hnattvæðingunni hafa fjölmenningarleg samfélög  vaxið á Vesturlöndum sem hefur ýtt undir 

þverþjóðlega sjálfsmynd meðal fólks sem er einnig jákvæð þróun fyrir íslamska öfgahópa 

(Lia, 2005, bls. 19).  

Eftir flugránið á El Al árið 1968 hófu hryðjuverkamenn að ferðast í auknum mæli milli 

landa í þeim tilgangi að framkvæma árásir. Þeir fóru einnig í auknum mæli að beina árásum 

sínum gegn saklausum borgurum í öðrum löndum til þess að fá sem mesta athygli á 

heimsvísu. Þannig vöktu þeir upp sem mestan ótta í heiminum og náðu auknum pólitískum 

árangri (Hoffman, 1998, bls. 68). Erlendir bardagamenn eru oft ábyrgir fyrir meiriháttar og 

stærri aðgerðum heldur en innlendir uppreisnarmenn og ná hryðjuverkahópar sem hafa yfir 

að ráða miklum fjölda erlendra baradagamanna gríðarlegum árangri (Malet, 2010, bls. 97). 
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Aðilar sem hafa ferðast frá svæðum Evrópusambandsins til annarra hluta heimsins í þeim 

tilgangi að taka þátt í hryðjuverkum eru einnig aukin ógn fyrir lönd Evrópusambandsins 

þegar þessi aðilar snúa aftur til  heimalands síns (Europol, 2014, bls. 23). Það að ráða 

erlenda uppreisnarmenn til liðs við sig er því ekki ný leið meðal uppreisnarhópa núna á 21. 

öldinni og er heldur ekki bara tengt við íslamska öfgahópa þó svo að flæði erlendra 

uppreisnamanna hafi aukist gífurlega á undanförnum áratugum með aukinni hnattvæðingu 

(Malet, 2010, bls. 97). Samkvæmt Atran (2006) eru sjálfsmorðssprengjuárásir aðallega 

framkvæmdar af aðilum sem búið hafa utan upprunalands síns og eru hvattir af 

trúarbrögðum til þess að framkvæma slíkar aðgerðir. Aðgerðunum er gjarnan beint gegn 

þeim aðilum sem taldir eru leiða nútímavæðinguna í þeim tilgangi að vekja upp pólitísk áhrif 

í gegnum fjölmiðla (bls. 128).  

Þeir sem gangast til liðs við hryðjuverkasamtök á borð við ISIS gera það sjálfviljugir, 

vitandi það að þeir muni láta lífið fyrir málstað samtakanna. Árið 2015 var áætlað að fyrir 

utan þá sem nú þegar hafa látist fyrir hönd ISIS að nær 30.000 erlendir jihadis (stríðsmenn) 

séu í liði með ISIS og þar af nokkur þúsund frá Evrópu. Ofan á þetta er talið að fjöldi 

einstaklinga séu líklegir til þess að taka þátt í aðgerðum ISIS í heimalandi sínu án þess að fara 

nokkurn tímann út fyrir landssteinana (McCabe, 2015, bls. 140-141). Talið er að árið 2015 

hafi yfir 900 einstaklingar frá Frakklandi gengið til liðs við ISIS, 720-760 frá Þýskalandi og 

700-760 frá Bretlandi. Einnig hafi fjöldi einstaklinga gengið til liðs við ISIS frá Belgíu, Svíþjóð, 

Ástralíu, Hollandi, Spáni, Danmörku og Ítalíu (Boghani, 2016). Í skýrslu Europol frá árinu 

2014 má finna svipaðar upplýsingar þar sem þeir telja að alls hafi 1200-2000 aðilar frá 

Evrópu gengist til liðs við hryðjuverkahópa í Sýrlandi í lok árs 2013 (Europol, 2014, bls. 24). 

Hryðjuverkamenn ganga sjálfviljugir í opin dauðann fyrir þann málstað sem þeirra trúa á. 

Þeir líta á aðgerðir sínar sem ákveðna  baráttu eða átak  (jihad) og kvöl og dauða píslavottar 

(shahadat) fyrir hönd íslam gegn óvininum (Silverman, 2002, bls. 74). Margir þessara 

einstaklinga eru jafnvel jafn spenntir fyrir því að deyja sjálfir eins og fyrir því að drepa (Atran, 

2006, bls. 128).  
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3.1 Að draga úr áhrifum hnattvæðingarinnar   

Þó svo að máttur hnattvæðingarinnar sé staðreynd þá er þetta flæði ekki algerlega 

hömlulaust heldur er margt sem verður á vegi hnattvæðingarinnar. Allt þetta flæði stendur 

frammi fyrir ýmsum reglum og opinberum stefnum sem annað hvort styrkja það eða setja 

því hömlur. Dæmi um reglur sem hafa áhrif á hnattvæðinguna eru innflytjendareglur, reglur 

um eignarétt ríkja og umhverfisstaðlar. Ríkisstjórnir geta einnig stöðvað flæði varnings og 

fólks inn í land sitt með ýmsum reglum (Lakoff, 2008, bls. 277-278). Bauman (2000) líkir 

flæði hnattvæðingarinnar við flæði vökva og gastegunda. Það sem gerist þegar þetta flæði 

kemur að einhverskonar tálma eða fyrirstöðu stöðvast það ekki líkt og hart efni gerir þegar 

það kemur að fyrirstöðu, heldur breytist lögun þess þar til það hefur komist framhjá 

viðkomandi fyrirstöðu, sama má segja um flæði hnattvæðingar. Þegar vökvi eða gastegund, 

rétt eins og hnattvæðingin, hefur flætt um ákveðið svæði er það svæði ekki laust við þetta 

fyrirbæri heldur hefur það búið til farveg fyrir áframhaldandi flæði. Það er því hægara sagt 

en gert að stöðva flæði hnattvæðingarinnar í heiminum þó hægt sé að hafa áhrif á hana upp 

að vissu marki (bls. 1-4). Aðgerðir stjórnvalda til þess að sporna gegn frekari liðsgöngu 

erlendra bardagamanna til liðs við hryðjuverkasamtök byggjast á því að hafa truflandi áhrif á 

mátt hnattvæðingarinnar og er hægt að nálgast þær á þrjá vegu. Þessar aðferðir eru  þó 

alltaf háðar því vandamáli að einungis er hægt að hafa áhrif á hnattvæðinguna upp að vissu 

marki en ekki stöðva hana (McCabe, 2015, bls. 147-153).   

Fyrst þarf að tala gegn þeirri frásögn sem t.d. ISIS notast við til þess að sannfæra ungt 

fólk til að gangast til liðs við sig. Það er hægara sagt en gert að finna réttu leiðina til þess og 

þegar Bandaríkin reyna það getur það jafnvel haft þveröfug áhrif (McCabe, 2015, bls. 147-

148). Scott Atran (2015) bendir einmitt á það sama, að vandamálið sé ekki bara að erfitt sé 

að stöðva íslamska öfgahópa heldur eiga aðgerðir Vesturlanda það til að ýta undir frekari 

aðgerðir hryðjuverkahópa heldur en að draga úr þeim (bls. 2). Síðan þarf að ráðast gegn 

þeim rásum sem samtökin nota til þess að ná til og koma upplýsingum sínum til ungs fólks í 

heiminum, þ.e. það þarf að trufla þá fjölmiðla sem ISIS notast við. Þetta getur einnig verið 

flókið verkefni þar sem samtökin eru oft með margar slóðir á sömu netsíðuna þannig að 

þegar einni er lokað getur önnur sprottið upp  samstundis. Oft er líka erfitt að finna þessar 

síður og eru það því yfirleitt bara þeir óklárustu í bransanum sem nást (McCabe, 2015, bls. 

150-151).  
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Að lokum þarf að meðhöndla nýliðana sjálfa sem gengið hafa til liðs við ISIS. Það er 

alls ekki einfaldara en fyrri tvær nálganirnar. Fyrsta spurningin sem vaknar er hvort ríkið vilji 

virkilega halda þeim sem vilja berjast fyrir ISIS innan landamæra sinna af hættu við að þeir 

framkvæmi þá frekar hryðjuverkaárás innan ríkisins. Fyrir utan það, þá er erfitt að stöðva 

einhvern sem ætlar sér að ferðast auk þess sem það kemst oft ekki upp fyrr en viðkomandi 

er farinn úr landi að hann hafi gengið til liðs við ISIS. McCabe (2015) telur best að þegar 

viðkomandi er farinn úr landi að koma í veg fyrir að hann komist aftur inn í landið. Til þess 

telur hann að það þurfi að gera meira í því að afturkalla vegabréf ríkisborgara og svipta þá 

ríkisborgararétti sínum, komist upp að þeir hafi gengist til liðs við ISIS, en samkvæmt 

bandarískum lögum skal svipta þann sem gengur til liðs við íslömsk hryðjuverkasamtök  

ríkisborgararétti  sínum. Þessu þarf að framfylgja í auknum mæli og í fleiri löndum, telur 

McCabe (2015, bls. 152-153). En það er staðreynd að hryðjuverk eru hluti af óstöðvandi 

flæði hnattvæðingarinnar og geta ekki verið aðskilin frá henni og það er því ekki hægt að 

koma í veg fyrir hryðjuverk þó hægt sé að reyna draga úr þeim að einhverju marki 

(Appadurai, 2006, bls. 33).  

3.2 Menning og þjóðernishyggja á tímum hnattvæðingar  

Menning er einnig hluti af hnattvæðingunni og er eitt af því sem flæðir um heiminn með 

henni. Í tengslum við hnattvæðinguna er menning gjarnan hlutgerð og fólk horfir á aðra 

menningu en sína eigin sem öðruvísi. Hnattvæðingin getur valdið því að þjóðernishyggja 

myndast þar sem það er eðlislæg hvöt fólks að vilja viðhalda sinni eigin menningu og útiloka 

aðra til að mynda aðskilin samfélög. Fólk hefur áhyggjur af því að með of mikilli 

hnattvæðingu glati það menningu sinni og þar með þjóðerni sínu (Unnur Dís Skaptadóttir, 

2007, bls. 280-281). Gellner (2006) segir þjóðernishyggju fyrst og fremst vera  pólitískt 

fyrirbæri (bls. 1). Þessi skýring hljómar einstaklega kunnuglega eftir að hafa útskýrt 

hryðjuverk hér að ofan sem eru fyrst og fremst pólitísk. Gellner (2006) útskýrir viðhorf og 

hreyfingar byggðar á þjóðernishyggjunni sem tilfinningu sem byggist á reiði gagnvart broti á 

ákveðnum megin reglum eða sem ánægjutilfinningu sem byggist á því þegar þessar megin 

reglur eru uppfylltar. Þjóðernishreyfingar eru því hreyfingar sem virkjast af þessum 

tilfinningum (bls. 1). Það má því segja að hryðjuverk séu nátengd þjóðernishyggjunni sem og 

hnattvæðingu menningar. Hnattvæðing menningar hefur haft mikil áhrif á þróun 

hryðjuverkahópa þar sem þróun hnattrænnar menningar og dreifing hugmyndafræði hennar 
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um heiminn hefur orðið til þess að íslömsk hernaðarsamtök hafa svarað með andstæðri 

hugmyndafræði um menningu og eru andstæð hnattvæðingunni, því þeim finnst 

hnattvæðingin vera að dreifa hugmyndum andstæðum þeirra eigin hugmyndafræði (Lia, 

2005, bls. 19). En það er ekki bara vestræn menning sem flæðir um allt heldur einnig 

ákveðnar hugmyndir um það hvað menning sé. Menningarhugtakið er  vestrænt hugtak sem 

varð til í Evrópu og er því hnattvætt út frá vestrænum hugmyndum (Sylvain, 2008, bls. 404-

405). Menning er einungis einn þáttur af mörgum sem getur brotið á  meginreglum og 

hugmyndafræði þjóðernissinna. Pólitíski þátturinn hefur mest að segja þegar kemur að 

þjóðernishyggju og aðgerðum þjóðernissinna. Þjóðernissinnar eru t.d. einstaklega viðkvæmir 

fyrir því ef að leiðtogar ríkisstjórnarinnar tilheyra öðrum heldur en meirihluti ríkisins 

tilheyrir. Mörk þjóðernis ættu því, samkvæmt þessum hugmyndum, ekki að skarast við 

pólitísk mörk (Gellner, 2006, bls. 1). 

Þjóðernishyggja sem og misjöfn áhrif hnattvæðingar eru hluti af  kveikjuþræði 

alþjóðlegra hryðjuverka. Þjóðernishyggja birtist á öllum tímum undir stjórn hvaða 

ríkisstjórna sem er óháð efnahagslegri og félagslegri uppbyggingu. Þar af leiðandi er 

þjóðernishyggja sívarandi fyrirbæri en tekur á sig misjafna mynd á ólíkum tímum og svæðum 

(Altuntas, 2010, bls. 419), rétt eins og menning (Unnur Dís Skaptadóttir, 1997, bls. 281). 

Þjóðernishyggja hefur breyst í gegnum tíðina í tengslum við aukið flæði sökum 

hnattvæðingarinnar. Á 19. öld tengdist þjóðernishyggja tengingu ríkisborgarans við ríkið og 

var engin (eða, minni) tenging þjóðernishyggju á þeim tíma við þjóðerni, trúarbrögð eða 

menningu. Á 20. öldinni varð  breyting á birtingarmynd þjóðernishyggju og hún fór að 

tengjast þjóðerni og sameiginlegri arfleifð þar sem heimsstyrjaldirnar höfðu orðið til þess að 

fólk var nú oft flutt frá upprunalöndum sínum, flæði fólks farið að aukast og því ekki hægt að 

tengja þjóðerni ríkisborgara við ríkið sem hann bjó í. Núna á  fyrrihluta 21. aldar  hefur 

þjóðernishyggja farið að tengjast trúarbrögðum í auknum mæli með auknu flæði fólks um 

heiminn (Altuntas, 2010, bls. 419 - 421). Alþjóðleg hryðjuverk hafa þróast með 

þjóðernishyggjunni og breyst í samræmi við hana. T.d. hafa hryðjuverk breyst frá því að vera 

tengd þjóðerni og sameiginlegri arfleifð eins og hryðjuverkin í tengslum við myndun Ísrael, 

Kýpur og Alsír um miðja 20. öldina yfir í það að vera tengd trúarbrögðum í auknum mæli 

núna á 21. öldinni með stofnun Íslamska ríkisins og fleiri íslamskra öfgahópa. Þetta sýnir 

hversu sterk tengsl eru á milli hnattvæðingar, þjóðernishyggju og hryðjuverka. Eftir 
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hryðjuverkin 11. september 2001 var talað um að heimurinn hefði breyst á svipstundu og 

yrði aldrei samur aftur, talað er um tímabilið fyrir 11. september og tímabilið eftir 11. 

september. Jafnframt er talað um nýja gerð hryðjuverka sem byggð er á trúarlegum 

forsendum (Stohl, 2012, bls. 34). Þegar orðunum hryðjuverk og hryðjuverkamaður er flett 

upp í orðabókum kemur oftar en ekki skýring sem tengd er við frönsku byltinguna sem stóð 

yfir 1789-94 og þær aðgerðir sem Jakobínar framkvæmdu í frönsku byltingunni 

(Marckwardt, Cassidy, Hayakawa og McMillan, 1996; Oxford  English dictionary, 1989). Þetta 

segir okkur einnig að hryðjuverk eru upphaflega ekki tengd  Miðausturlöndum, íslam eða trú 

múslíma eins oft er talið í dag þó ákveðna tengingu sé hægt að finna milli nútíma 

hryðjuverka og trúarbragða (Lia, 2005, bls. 10-11). En þessi tenging byggist fyrst og fremst á 

því hvernig hnattvæðingin hefur haft áhrif á heiminn og breytt mynd þjóðernishyggjunnar. 

Til þess að skilja þessi tengsl þarf að taka tillit til þess sem íslam hefur að segja um pólitískt 

ofbeldi þar sem það hefur heilmikið að gera með þær andstæður sem finna má í 

hugmyndafræði íslamskra öfgahópa annars vegar og hugmyndafræði Vesturlanda hins 

vegar. Í því samhengi er enn og aftur mikilvægt að hafa í huga að mjög fáir  múslímar eru 

hliðhollir hugmyndafræði íslamskra öfgahópa (Silverman, 2002, bls. 75). 

Þó svo að skilgreining hryðjuverka sé svo nátengd skilgreiningu þjóðernishyggju þá 

hafnar ISIS þjóðernishyggju og hverskonar ættbálkaskiptingu og lítur á ríkið sem yfirþjóðlegt 

sérstaklega fyrir íslamska trú, svo kallað kalífat múslíma. Íslamska ríkið hafnar arabískri 

þjóðernishyggju þar sem hún sameinar bæði múslíma og kristna trú á grundvelli 

sameiginlegrar sögu, menningar og tungumáls. Íslamska ríkið horfir ekki á þjóðerni fólks og 

gerir ekki greinarmun á fólki eftir þjóðerni, kynþætti eða félagslegri stöðu þess svo lengi sem 

það fylgir trú múslíma (þ.e.  þeirra túlkun á íslam) og sýnir dyggð við Guð og kalífatið. 

Íslamska ríkið er því ætlað múslímum og skal vera í tryggð við kalífann sem er eins konar 

yfirhöfuð Íslamska ríkisins og allir múslímar í heiminum skulu lúta honum (Jabareen, 2015, 

bls. 53). Í dag lítur Abu Bakr al-Bagdadi á sig sem kalífa Íslamska ríkisins og er markmið hans 

að hugmyndafræði kalífatsins nái til alls heimsins og til verði nýr heimur út frá 

hugmyndafræði spámannsins (Atran, 2015, bls. 2). Abu Musab al-Zarqawi (myrtur 7. júní 

2006) er hins vegar talinn upphafsmaður ISIS og voru þetta markmið hans, að stofna þetta 

ríki og að það yrði fyrsta skrefið í áttina að alheims kalífati (Kirk, Wiser og Gilmore, 2016). 

Þetta markmið og hugmyndir ISIS þar sem þeir hafna í raun þjóðernishyggjunni er einmitt 
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lýsandi fyrir ákveðna gerð þjóðernishyggju sem Gellner (2006) fjallar um þar sem markmið 

þjóðernissinnans er að allir skuli hafa sama siðferðislega anda eða hugarástand. 

Þjóðernissinninn lítur þá ekki á þjóðerni sitt sem æðra neinu öðru þjóðerni heldur vill að allir 

séu eins og að allir lúti sömu reglum innan ríkisins burt séð frá þjóðerni (bls. 2). 
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4 Hryðjuverk tengd sjálfsmynd og íslam  

Aðal ástæðan fyrir því að fræðingar og stjórnmálamenn eiga erfitt með að skilja þá hvöt að 

ganga til liðs við hryðjuverkasamtök og fórna lífi sínu á þann hátt er skortur á skilning á þeim 

mætti sem fylgir sjálfsmynd einstaklings (Silverman, 2002, bls. 74). Þar sem  íslam hefur lengi 

verið mikilvægur þáttur í samfélögum múslíma sem uppspretta sjálfsmyndar og 

menningarstaðals en ekki bara sem trúarbrögð þá hefur íslam orðið ákveðið 

sameiningartákn fyrir samfélög múslíma. Þegar  Vesturlönd reyna að hnattvæða heiminn 

með hugmyndafræði sem gengur þvert á hugmyndafræði íslam taka íslömsk samfélög því 

sem ákveðinni árás á sig og þar af leiðandi sameinast þau gegn ógn Vesturlanda (Altuntas, 

2010, bls.421). Hnattvæðingin býr til andspyrnu meðal þeirra sem ekki tilheyra hinum 

vestræna heimi gegn honum, gegn hinum hröðu samfélagsbreytingum og nútímavæðingu 

sem fylgja hnattvæðingu vestrænnar menningar. Þessi andspyrna birtist gjarnan í mynd 

hryðjuverka (Bergesen, 2004, bls. 43-44). Þetta hefur ollið því að undanfarið hafa alþjóðleg 

hryðjuverkasamtök verið tengd við ákveðna íslamska sjálfsmynd og hugmyndafræði. 

Langstærsti hluti heimsins er á móti þessari hugmyndafræði og þar með talið stærsti hluti 

múslíma í heiminum. Langflestir múslímar eru ekki sammála þeirri hugmyndafræði sem 

íslömsk hryðjuverkasamtök byggja á og taka ekki þátt í henni (McCabe, 2015, bls. 141-142; 

Silveran, 2002, bls. 74).  

Global Research (2013) greinir frá því að langminnsti hluti þeirra hryðjuverka sem 

framin voru í Bandaríkjunum á árunum 1970-2012 voru framin af múslímum, eða einungis 

2,5%. Samt hafa hryðjuverk þar í landi lengi verið tengd íslam og múslímum án þess að þeir 

séu stærsti orsakavaldur hryðjuverka þar í landi. Því til samanburðar má benda á að 4,9% 

hryðjuverka í Bandaríkjunum voru framin af gyðingum. Samkvæmt Global Research (2013) 

gefa niðurstöður FBI svipaða mynd fyrir tímabilið 1980-2005 þar sem einungis 6% 

hryðjuverka í Bandaríkjunum voru framkvæmd af íslömskum öfgahópum. Hins vegar kemur 

fram ef litið er á heiminn í heild sinni þá eru flest hryðjuverk framin af  súnní múslímum en 

það má jafnframt benda á að þau hryðjuverk bitna aðallega á öðrum múslímum en múslímar 

eru stærsti hluti fórnalamba hryðjuverka í heiminum (Global Search, 2013). Það er því svo að 

í gegnum tíðina hafa múslímar verið langt frá því að eiga stærstan hlut í hryðjuverkum í 

heiminum og er það enn svo í dag að þeir eiga ekki stærstan þátt í hryðjuverkum í Evrópu og 

Bandaríkjunum þó svo að hlutfall hryðjuverka í tengslum við íslam hafi farið hratt vaxandi 
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undanfarin ár. Árið 2015 voru 1077 aðilar handteknir á svæði ESB í tengslum við hryðjuverk 

þar af voru 687 herskáir íslamistar (jihadist) sem er um 64%. Árið á undan voru alls 774 

handteknir og þar af 395 jihadistar eða um 51% (Europol, 2016, bls. 10). Árið 2013 voru alls 

535 handteknir og þar af 216 sem tengdust trúarlegum hryðjuverkum eða um 40% (Europol, 

2014, bls. 12-22). 

Þrátt fyrir þá staðreynd að flestir múslímar séu á móti hugmyndafræði íslamskra 

hryðjuverkasamtaka samtímans (Asad, 2007, bls. 8) og þrátt fyrir þá staðreynd  að  

langstærsti hluti fórnarlamba hryðjuverka í heiminum í dag eru múslímar (Global Search, 

2013) þá halda  Vesturlönd ennþá áfram að tengja það sem er að gerast í heiminum við 

trúarbrögð. Blaðagreinar, sjónvarpsþættir, háskólaprófessorar og fréttamenn halda áfram 

að rekja hryðjuverk samtímans til baráttu íslam við þá sem þeir álíta heiðingja (Asad, 2007, 

bls. 8-9). Það hefur borið sérstaklega á því eftir hryðjuverkin 11. september og eftir 

sprengjuárásir sem áttu sér stað í neðanjarðarkerfi Lundúna 7. júlí 2005 að samasemmerki 

sé sett á milli hryðjuverkaárása, íslam og múslíma. Íslam og múslímar eru í dag alltof oft 

tengdir við ógn, ofbeldi og hryðjuverk í hinum  vestræna heimi. Vestræn ríki hafa gengið svo 

langt að þróa ákveðnar reglur til að koma í veg fyrir hegðun múslímskra innflytjenda sem 

leitt getur til óeðlilega róttækra aðgerða sem þróast geta til hryðjuverka. Þessar aðgerðir 

stjórnvalda í hinum vestræna heimi fá múslíma gjarnan til þess að líða eins og þeir séu allir 

meira eða minna hluti af því vandamáli sem hryðjuverk eru að valda í heiminum, að allir 

múslímar séu ógn við öryggi landa. Það má því segja að aðgerðir stjórnvalda til að koma í veg 

fyrir öfgafullar aðgerðir hafi brotið á ýmsum almennum mannréttindum og að lýðræðislegur 

réttur margra einstaklinga hafi ekki verið virtur í þeim tilgangi að reyna bjarga lýðræðinu frá 

ógn hryðjuverka (Gad, 2012, bls. 391-392).  

Að setja alla múslíma undir sama hatt með þessum hætti býr til ákveðna staðalímynd  

af þeim. Staðalímynd er einfölduð ímynd samfélagsins af fólki sem tilheyrir ákveðnum hóp 

byggð á því sem samfélagið telur sameiginlegt einstaklingum innan hvers hóps. Á bak við 

félagslega flokkun á fólki liggur ákveðin trú um að munur sé á fólki milli hópa (Eriksen, 

2010b, bls. 278). Helsta áhætta þess að skipta fólki upp eftir kynþætti er sú að það hefur 

neikvæð áhrif á rétt einstaklingsins til að móta eigin sjálfsmynd (Bennett, 1997, bls. 479). Að 

vera meðvitaður um þær hugmyndir sem samfélagið hefur um þann hóp sem einstaklingur 

tilheyrir, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar, hefur áhrif á sjálfsmynd hans og þær 
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skoðanir sem hann hefur um sjálfan sig (Smedley, 1998, bls. 690-691). Einstaklingur býr til 

eigin sjálfsmynd út frá þeim hugmyndum sem samfélagið hefur um hann, hvað hann eigi að 

gera og hverju sé búist við af honum  (Gad, 2012, bls. 395). Tenging múslíma við hryðjuverk í 

gegnum tíðina getur því verið eitt af því sem útskýrt gæti aukna þátttöku múslíma að 

hryðjuverkum og  vaxandi hlutfall hryðjuverka tengd íslam á undanförnum árum.  

Í bókinni Zacarias Moussaoui: The making of a terrorist fjalla þeir Moussaoui og 

Bouquillat (2002) um ævi Moussaoui bræðranna í Frakklandi sem innfædda franska drengi af 

marokkóskum uppruna. Abd Samad Moussaoui telur að saga bróður síns, Zacarias 

Moussaoui, endurspegli sögu fjölda annarra einstaklinga sem ganga til liðs við 

hryðjuverkasamtök vegna skorts á sjálfsmynd og tilfinningunni að tilheyra. Zacarias gekkst til 

liðs við Al-Qaida hryðjuverkasamtökin seinna á ævi sinni og var einn af þeim sem handteknir 

voru í tengslum við hryðjuverkin 11. september 2001 (bls. 45).  

Moussaoui og Bouquillat (2002) benda á hvernig einn stimpill hefur í gegnum tíðina 

gjarnan verið settur á alla araba. Í sögukennslu í skólum var talað um stríð Frakklands og 

Alsír sem stríð Frakka og  araba. Einnig koma þeir með fjölmörg dæmi úr lífi Moussaouis 

bræðra þar sem fordómar gegn einstaklingum af arabískum uppruna leyna sér ekki og alltaf 

þegar átök komu upp á milli Frakka og einstaklings af arabískum uppruna var það alltaf  

arabinn sem var sekur (bls. 62-66). Sama vandamál má sjá í Bandaríkjunum og 10 ríkustu 

löndum heims, þar sem fólk úr suðrinu býr í norðurhluta heimsins. Innflytjendur, litað fólk 

og aðrir jaðarhópar valda tvöföldum áhyggjum, að þeir blandist of mikið annars vegar og að 

þeir blandist ekki nóg hins vegar. Það er aðallega fólk úr hærri stéttum sem hefur áhyggjur af 

þessu og sýnir minnihlutahópum ákveðna dulda fordóma. Munur ríkra og fátækra er einnig 

að aukast út um allan heim og hástéttarfólk er farið að flytjast í auknum mæli milli landa 

vegna vinnu sem tengist hinum aukna hraða á flæði fjármagns um heiminn. Þessi nýja gerð 

innflytjenda býr til spennu milli sjálfsmyndar upprunalegs fólks, sjálfsmyndar íbúa með 

aðsetur og sjálfsmyndar væntinga. Í Afríku má síðan sjá hvar ungmenni eru neydd til 

herþjónustu, þessi ungmenni hafa ekki náð fullorðins aldri þegar þau ganga í her og hafa 

jafnvel varla upplifað hvað friður er. Þetta hefur gríðarleg áhrif á sjálfsmynd einstaklings sem 

er að vaxa úr grasi. Vinnuþrælkun og gríðarleg fátækt götubarna víða í Afríku og Asíu er 

annað sem haft getur áhrif á sjálfsmynd einstaklinga (Appadurai, 2005, bls. 35-39). 

Vanvirðing gagnvart minnihlutahópum og lægra settum getur haft alvarlegar afleiðingar á 
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sjálfsmynd fólks, sérstaklega sjálfsmynd ungmenna sem eru að vaxa úr grasi. Barn eða 

einstaklingur sem finnst ekki vera borin virðing fyrir sér eða það ekki vera samþykkt af 

samfélaginu mun eiga í erfiðleikum með að byggja upp jákvæða sjálfsmynd á sjálfum sér og 

það að þjást hjálpar engum að hugsa rökrétt (Moussaoui og Bouquillat, 2002, bls. 63).  

Ofbeldi getur því sprottið út frá minnihlutahópum vegna þeirrar meðhöndlunar og 

framkomu sem þeim er sýnd í samfélaginu. Margir minnihlutahópar upplifa mikla fordóma 

og innra ofbeldi í því samfélagi sem þeir búa í sem hefur áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Minnihlutahópar þurfa að hafa áhyggjur af hlutum eins og mannréttindum sínum, 

ríkisborgararétti, og því að tilheyra eins og innfæddur. Þessir hópar eiga það því til að stofna 

samtök eða hreyfingar til þess að berjast fyrir réttindum sínum. En minnihlutahópar koma 

ekki fyrir fram ákveðnir heldur verða þeir til út frá aðstæðum þeirra í viðkomandi ríki, þeir 

eru búnir til. Það má því segja að hluti hnattvæðingarinnar sé hnattvæðing ofbeldis gegn 

minnihlutahópum og hefur þetta ofbeldi áhrif á sjálfsmynd einstaklinga og hvernig þeir vaxa 

úr grasi (Appadurai, 2006, bls. 41-44). Múslímsk ungmenni, bæði í löndum múslíma sem og í  

Vestur-Evrópu, hafa til að mynda reynt að gera grein fyrir því félagslega óréttlæti og þeirri 

kúgun sem stór hluti múslíma þarf að lifa við og stærsti hluti innflytjenda og ungmenna 

þekkir vel. Þessi ungmenni hafa notast við gervihnattasjónvörp og veraldarvefinn til að 

dreifa þessum boðskap (Atran, 2006, bls. 128).  Þó svo að minnihlutahópar búi ekki til 

ofbeldi þá vill Appadurai (2006) meina að ofbeldi þurfi minnihlutahópa. Auðvitað hafa þessir 

fordómar og þetta ofbeldi mismunandi áhrif á einstaklinga en það er erfitt að vita fyrirfram á 

hverja þetta hefur áhrif og hvernig þessi áhrif koma í ljós (bls. 45-46).  

Það getur því verið mismunandi hvati á bakvið þá sem eru tilbúnir til að gangast til 

liðs við íslömsk hryðjuverkasamtök. Ungt fólk sem finnur sig ekki í því samfélagi sem það býr 

í getur átt það til að kenna hinni vestrænu menningu um ýmis persónuleg vandamál sem og 

um vandamál samfélagsins. Einnig getur löngunin til þess að tilheyra verið hvati til þess að 

gangast til liðs við  hryðjuverkasamtök þar sem líta má á þau sem ákveðinn hóp. Sumir vilja 

sjá að þeir geti haft einhver áhrif og geti lagt eitthvað af mörkum (McCabe, 2015, bls. 144-

145). 

Á tímum hnattvæðingarinnar þarf fólk að hafa sterkari sjálfsmynd sem getur veitt 

þeim ákveðið öryggi og er tilfinningin að tilheyra mikilvægasti þátturinn í félagslegri 

sjálfsmynd, að tilheyra einhverju samfélagi. Því stærra sem samfélagið er því betra. 
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Tilfinningin að tilheyra einhverju samfélagi getur líka átt við það að tilheyra trúarbrögðum 

(trúarhóp eða trúarsamfélagi) eða hugmyndafræði og getur þjóðernishyggja því einnig 

tengst þess háttar samfélagi. Trúarbragðaleg þjóðernishyggja veitir sterka samkennd  gegn 

“hinum”. Á þennan hátt hefur íslömsk þjóðernishyggja orðið til sem sameiningartákn margra  

múslíma á 21. öldinni. Hnattvæðingin hefur jafnframt gert ákveðna hópa og einstaklinga 

óörugga um tilveru sína þar sem hnattvæðingin á það til að brjóta niður minni samfélög og 

hefðir þeirra, samfélög sem einstaklingurinn gat áður leitað til og fundið aðra sér líka 

(Altuntas, 2010, bls. 419-421). Þessi truflandi áhrif hnattvæðingarinnar á þjóðerniskennd 

hefur búið til andstöðu gegn áhrifum vestrænnar menningar og í Bandaríkjunum meðal 

ákveðins hóps múslíma (Lia, 2005, bls. 17).  

Margir hryðjuverkahópar samtímans, sem og í gegnum söguna, hafa sýnt sterk tengsl 

við trúarlega þætti. Bæði hafa verið uppi hryðjuverkasamtök tengd gyðingatrú og kaþólskri 

trú sem og tengd trú múslíma. Í öllum dæmum hryðjuverkahópa sem tengdir hafa verið við 

ákveðna trú þá eru trúarbrögðin ekki aðal hvatinn á bakvið hryðjuverkahópana og aðgerðir 

þeirra heldur eru það alltaf pólitískir þættir sem er aðal hvatinn (Hoffman, 1998, bls. 87). 

Moussaoui og Bouquillat (2002) benda einmitt á það í bók sinni að margir þeirra sem skrifa 

fjölda aðgengilegra íslamskra rita eru úr hópi öfgamanna eins og Bræðralags múslíma eða 

Wahhabista1 og að margir þeirra sem fá að kenna íslamska trú og menningu á Vesturlöndum 

koma úr þessum hópi og vita oft ósköp lítið um trú múslíma, margir þeirra þekkja jafnvel lítið 

sem ekkert úr Kóraninum. Á þennan hátt tekst öfgahópum að koma skilaboðum sínum 

áfram til ungs fólks sem er opið fyrir nýrri vitneskju og því gríðarlega frjór jarðvegur fyrir 

ýmsar ranghugmyndir (bls. 47-48). 

Í bókinni The Shade of the Quran eftir Sayyid Qutb (e.d.)  segir m.a. að heimurinn í dag sé 

fullur af kvíða, óstöðugleika og ótta og þar af leiðandi liggi ákveðið þunglyndi og örvænting 

yfir fólkinu. Hann segir þetta vera vesturveldunum að kenna og að vestræn siðmenning geti 

ekki lagað þetta vandamál. Qutb  (e.d.) segir jafnframt að hver maður með rökrétta hugsun 

                                                      
1
 Bræðralag múslima var stofnað árið1928. Í dag hefur það hafnað ofbeldi í auknum mæli og leitast eftir því að 

hafa frekar áhrif með lýðræðislegri þátttöku sem hefur þó verið gerð erfið fyrir Bræðralagið. Í Júní 2012 unnu 

Bræðralag múslima kosningar í Egyptalandi sem leiddi til þess að leiðtogi þeirra Mohammed Morsi varð forseti. 

Stuttu seinna var Morsi þó steypt af stóli (Aknur, 2013, bls. 2-4). Wahhabistar eru hópur fræðimanna sem beita 

sér fyrir ströngum félagslegum og trúarlegum málefnum (Wagemakers, 2012, bls. 94).    
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geti ekki neitað þeim sannleika að meirihluti þeirra sem búa í ríkustu og þróuðustu löndum 

heims eins og Bandaríkjunum og Svíþjóð leiði (eða beri ábyrgð á) þetta sorglega líf sem 

heimurinn þurfi að búa við í dag (bls. 389-390). Qutb skrifar jafnframt að í dag sé samfélag 

múslíma ekki til og að það muni ekki koma til baka nema núverandi stjórnvöldum sé útrýmt, 

og að öll samfélög í heiminum séu full af trúleysingjum (Moussaoui og Bouquillat, 2002, bls. 

49). 

Þó svo að hugsunarháttur sem þessi nái alls ekki til margra múslíma þá hefur hann 

gríðarlega sterk áhrif hjá þeim sem hann nær til og eins og sést hefur þá þarf ekki marga til 

þess að búa til ógn af hryðjuverkum þar sem þeir sem gangast til liðs við hryðjuverkasamtök 

eru yfirleitt tilbúnir til að deyja fyrir samtökin (McCabe, 2015, bls. 143). Að þetta sé ritað í 

útgefnar bækur aðgengilegar á Vesturlöndum segir ýmislegt um það hversu vel öfgasinnum í 

hópi íslam hefur tekist að dreifa hugmyndafræði sinni. Bækur eftir Sayyid Qutb og fleiri úr 

Bræðralagi múslíma og Wahhabisma er einnig hægt að finna á internetinu þar sem þessi 

boðskapur er aðgengilegur öllum þeim sem hafa áhuga.  
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5 Framtíð hryðjuverka 

Það er algengt að hugsa um pólitískan frið og samfélagslegan stöðuleika sem ábyrgð nútíma 

þjóðríkja og að það séu þjóðríkin sem taki ákvarðanir um stríð í heiminum og eigi að gera 

tilheyrandi ráðstafanir til að tryggja frið. Það má segja að þessi staða hafi verið rofin með 

hryðjuverkunum 11. september 2001 og að undanfarin ár hefur stríðsrekstur verið óháður 

þjóðríkinu í auknum mæli (Appadurai, 2006, bls. 15). Lia (2005) heldur því fram að þó svo að 

hryðjuverk, hvött og styrkt af ákveðnu ríki, muni ekki vaxa meira þá muni þverþjóðleg 

hryðjuverk sem byggjast á andstöðu gegn ofurvaldi  ákveðinna ríkja halda áfram og jafnvel 

aukast. Fjöldi hryðjuverkasamtaka hafa sýnt fram á það undanfarið að þau eru ekki lengur 

háð fjármagni frá ríkinu (bls. 39 og 44). Samkvæmt Atran (2015) virðist kalífatið vera að 

leitast við að koma á nýju heimsfyrirkomulagi sem byggist á ákveðinni menningu og ef það 

fyrirkomulag og væntingar hans eru ekki viðurkennd  eru líkur til þess að stríðið við 

hryðjuverk tapist, og samkvæmt Atran dugir ekki bara að senda hersveitir gegn þessari 

hugmyndafræði (bls. 4).  

Eftir fall Sovétríkjanna hafa Bandaríkin verið mesta stórveldi heimsins með meira 

vald en nokkuð annað ríki og þar með ráðið mestu í heiminum (Lia, 2005, bls. 40). Auk 

Bandaríkjanna hafa Vestur-Evrópa og Ísrael einnig mikil áhrif í heiminum í dag og stjórna 

þessi ríki og ríkjasambönd að miklu leyti því hvað hnattvæðist. Það má því segja að lífvald 

þeirra hafi hnattvæðst og teygt sig út um allan heim með tilheyrandi áhrifum á orðræðu og 

hugmyndafræði heimsins um hryðjuverk (Asad, 2007, bls. 1-2). Svo lengi sem hroki 

Bandaríkjamanna og niðurlægjandi meðferð Vesturlanda á múslímum sem og ágangur þeirra 

á landsvæðum múslíma heldur áfram, réttmæti það áframhaldandi hryðjuverk gegn 

Bandaríkjunum sem viðurkennda pólitíska aðgerð, í anda Osama bin Laden (Eriksen, 2010a, 

bls. 205). Með áframhaldandi sigri vestrænna áhrifa í löndum múslíma má búast við að 

íslamskir öfgahópar haldi ofbeldi sínu áfram í baráttu sinni við nútímavæðinguna (Asad, 

2007, bls. 9). Samkvæmt Lia (2005) eru ríki sem einoka vald óstöðug og munu fyrr eða síðar 

leiða til upprisu nýs heimsveldis sem mun keppast við ofurvald viðkomandi ríkis og 

endurheimta jafnvægi í heiminum (bls. 40).  

Íslamistar eða íslamskir bókstafstrúarmenn hafa stundum verið taldir líklegastir til 

þess að taka við auðu sæti stórveldis kommúnisma í heiminum þar sem þeir hafa verið 

öflugastir í því að berjast gegn heimsvaldastefnu Vesturlanda í heiminum. Eins og áður hefur 
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komið fram þá er ekki hægt að fela þessa íslömsku bókstafstrúarhópa og vinsældir þeirra á 

bakvið trúarbrögð þar sem viðvarandi vinsældir þeirra tengjast aðallega pólitík og menningu. 

Þessir hópar eru viðbrögð ríkjandi hugmyndafræði vestrænna samfélaga sem standa fyrir 

innfluttum og hnattvæddum gildum en ekki fyrir gildum hins upprunalega og staðbundna. 

Uppgangur þjóðernis- og trúarlegra öfgahópa í heiminum er ekki bara afleiðing afneitunar 

félagslegs hagkerfis og pólitískra vandamála heldur einnig svar við dreifingu 

heimsvaldastefnu og framandi menningar um heiminn (Lia, 2005, bls. 162). ISIS er samt sem 

áður ekki að berjast fyrir því að fara aftur í tímann og lifa eftir fornum siðum. ISIS telur sig 

græða á þróun í heiminum svo lengi sem hún stangast ekki á við trúarbrögð íslam, segir einn 

af talsmönnum ISIS (Atran, 2015, bls. 4).  
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6 Lokaorð  

Hryðjuverk eru nátengd hnattvæðingunni og má segja að þau séu flækt í einhverskonar vef 

hnattvæðingarinnar. Það hefur komið fram að hnattvæðingin ýtir undir hryðjuverk á marga 

ólíka vegu. Hnattvæðingin og nútímavæðingin er taldar vekja upp andstöðu margra gegn 

þeirri þróun sem á sér stað í heiminum, aðallega þeirra sem ekki eru sammála ákveðinni 

hugmyndafræði sem hnattvæðingin dreifir. Þessi andstaða á það til að birtast í formi 

hryðjuverka. Á sama tíma og hryðjuverkahópar berjast gegn hinni vestrænu hnattvæðingu 

nýta þeir sér hnattvæðinguna óspart sjálfir við uppbyggingu hryðjuverkasamtaka sinna og 

við aðgerðir sínar og má segja að á meðan hnattvæðingin heldur áfram með sama hætti og 

undanfarna áratugi eru mestar líkur á því að hryðjuverk haldi áfram að eiga sér stað. Flæði 

fjármagns, vopna, upplýsinga, fólks og hugmyndafræði um heiminn hjálpar án efa þeim sem 

vilja framkvæma hryðjuverk. Því hraðara og meira sem þetta flæði verður því fleiri og stærri 

hryðjuverkum má búast við. Með áframhaldandi hnattvæðingu virðist því nær ómögulegt að 

stöðva hryðjuverk samtímans þar sem einungis er hægt að hamla flæði hnattvæðingarinnar 

upp að vissu marki en svo til ógerlegt að stöðva þetta flæði. Þjóðernishyggja í heiminum 

hefur verið að aukast með aukinni hnattvæðingu menningar og svo virðist sem tveir 

andstæðir menningarheimar hafi sprottið upp þar sem báðir berjast fyrir því að dreifa sinni 

eigin hugmyndafræði. Þessir menningarheimar byggjast á gjörólíkri hugmyndafræði um 

hvernig samfélagið skuli vera en báðir eiga þeir það sameiginlegt að þeir beita vopnum í 

baráttu sinni við hvor  annan og hafa báðir það markmið að hnattvæða sína eigin 

hugmyndafræði og gera hana ríkjandi í heiminum. 

Hryðjuverk hafa verið til í fjölda ára og má rekja þau allt aftur til frönsku 

byltingarinnar í lok 18. aldar. Þau hafa þó breyst töluvert í gegnum tíðina en hafa þó alltaf 

verið pólitísk fyrirbæri. Nútíma hryðjuverkasamtök hafa verið að nýta sér í auknum mæli 

sjálfsmorðssprengjuárásir í árásum sínum bæði í löndum múslíma sem og á Vesturlöndum. 

Þessi gerð árása hefur aukist gríðarlega í kjölfar hryðjuverkana 11. September 2001. 

Hryðjuverk samtímans eru oft tengd við múslíma og hefur verið dregin upp sú staðalímynd 

af múslímum að þeir séu hryðjuverkamenn. Það er umfjöllun fjölmiðla sem ýtir undir þessar 

staðalímyndir af múslímum sem hryðjuverkamönnum. Umfjöllun fjölmiðla og áhrif 

stjórnvalda á fjölmiðla hefur mikil áhrif á það hvernig almenningur lítur á hryðjuverk og þá 

staðalímynd sem dregin hefur verið upp af múslímum.  
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Þó svo að hryðjuverk tengd íslömskum öfgasinnum séu að aukast núna á 21. öldinni 

þá hefur hér verið fært rök fyrir því  að hryðjuverk eru ekki á neinn afgerandi hátt tengd 

trúarbrögðum eða neinni ákveðinni menningu frekar en annarri. Hryðjuverk eru mjög gamalt 

fyrirbæri og geta verið framkvæmd af mismunandi hópum. Hryðjuverk eru fyrst og fremst 

pólitísk og er það alltaf pólitískur hvati sem er á bakvið hryðjuverk þó svo að í sumum 

tilfellum sé reynt að fela þau á bakvið trúarbrögð. Hryðjuverk snúast um ákveðið vald, að ná 

fram ákveðnum kröfum og vekja athygli á einhverjum málsstað. Það sem hefur mest áhrif á 

það hvort aðgerðir eru kallaðar hryðjuverk eða ekki virðist ekki vera hvati aðgerðarinnar 

heldur hver framkvæmir þær. Lífvaldið, þeir sem hafa mest áhrif á hugsunarátt almennings 

og þar með orðræðu heimsins hefur gríðarleg áhrif á það hvort aðgerð sé talin hryðjuverk 

eða ekki.  

Þó svo að lögð hafi verið áhersla á það í þessari ritgerð að draga í efa ýmsar 

skilgreiningar um hryðjuverk þá vil  ég koma í veg fyrir þann misskilning að ég sé hlynnt 

hryðjuverkum eða standi með hinum svokölluðu hryðjuverkasamtökum samtímans eins og 

ISIS og Al-Qaida. Hryðjuverk eru aldrei réttlætanleg, sama hver hvatinn á bak við þau eru. 

Tilgangur minn með því að draga í efa ýmsar skilgreiningar á hryðjuverkum er sá að ég vill 

benda á það hvernig ákveðin ríki hafa meiri áhrif á orðræðu heimsins en önnur og hafa þar 

með úrslitavald í því að ákveða hvað skal kalla hryðjuverk og hvað ekki. Ef hugmyndir 

frjálslyndra um að það sé siðferðislega réttlætanlegt að ráðast gegn því sem maður telur illt 

til að ná fram rétti sínum eru réttar þá ætti andspyrna íslamskra samfélaga ekki að vera 

flokkuð sem hryðjuverk frekar heldur en stríð Vesturlanda gegn hinum svo kölluðu 

hryðjuverkasamtökum í Miðausturlöndum. Ég tel að koma þurfi með bættari skilgreiningar á 

því hvað séu hryðjuverk og hvað ekki.  
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