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Myndaskrá

1. Hryðjuverk
Hryðjuverk eru eitthvað sem allir jarðarbúar ættu að þekkja. Þau hafa valdið ógn og
hræðslu sem hefur kraumað í heiminum undanfarin ár. Það virðist enginn skilja
hvernig þau eru framin. Sökudólgurinn er til staðar en er ófinnanlegur. Hann virðist
hafa ótakmarkað hugmyndaflug, fjármagn og aðgang að nánast öllum tólum
eyðileggingar í heiminum. Ég hef ákveðið að skoða fyrirbærið hryðjuverk og sögu
hryðjuverka. Forn hryðjuverk, hryðjuverk á 20. öld og hryðjuverk á 21. öld, samspil
hryðjuverka og fjölmiðla, ásamt því hvernig áhrif þeirra hafa bitnað á þjóðfélaginu.
Að lokum skoða ég hryðjuverk sem skapandi afl.
1.1. Hvað eru hryðjuverk?
Hryðjuverk eru ekki ný af nálinni, þau hafa verið framin allt frá upphafi skrifaðrar
sögu. Það getur verið erfitt að skilgreina hryðjuverk, en þau hafa bæði verið sögð
taktísk og með markmiði. Glæpur og heilög gjörð. Réttlætanleg viðbrögð við kúgun
eða óafsakanlegu yfirráði. Það skiptir miklu máli frá hvaða sjónarhorni er horft á
hlutina. Hryðjuverk hafa oft verið skilvirk leið fyrir veikari andstæðinginn að nota í
ágreiningi, vopn hins valdalitla. Leið litla mannsins til að láta heyra í sér.1
Orðið hryðjuverk var fyrst notað í
tungumálum Evrópu þegar franska
byltingin spratt upp árið 1789. Á fyrstu
árum byltingarinnar notuðu frönsku
byltingarmennirnir aðallega ofbeldi til að
koma nýjum reglum og gildum á meðal
tregra landa sinna. Þetta leiddi til þess að
orðið hryðjuverk fékk útskýringuna

1. Franska byltingin

rein of terror (stjórnun með ótta) af
Académie Française (frönsku akademíunni) árið 1798.2 Þeir sem frömdu
ofbeldisglæpina voru kallaðir hryðjuverkamenn.3
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Orðið terror (hræðsla) er upprunnið úr latínu. Kemur af orðinu terrere (að vera
hræddur).4 Samkvæmt Enskri orðabók eru hryðjuverk og orð tengd hryðjuverkum
skilgreind á eftirfarandi hátt:
„Ter-ror / great fear: run away in – be in – of one´s life – fear that one will lose ist´s
life.“ (Ótti: mikil hræðsla í lífi einhvers, hræðsla við að láta lífið).
„Terror-ism / use if violence and intimidation, esp. for political purpose.“
(Hryðjuverk: notkun ofbeldis og ógnunar sérstaklega í pólitískum tilgangi).
„Terror-ist / Supporter or, participant in terrorism.“
(Hryðjuverkamaður: sá sem styður hryðjuverk, sá sem tekur þátt í hryðjuverki).5
Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna skilgreinir hryðjuverk sem notkun á ofbeldi eða
ógnun á ofbeldi til að vekja ótta. Notað til að vinna á eða ógna ríkisstjórnum eða
þjóðfélögum. Með pólitísku, trúarlegu eða heimspekilegu viðhorfi.
Alríkislögregla Bandaríkjanna skilgreinir hryðjuverk sem notkun ofbeldis gagnvart
einstaklingum eða eignum. Að ógna eða vinna á ríkisstjórnum, óbreyttum borgurum,
eða sem pólitísk herkænska.
Sameinuðu þjóðirnar skilgreina hryðjuverk sem óttasláandi atburð sem er framinn
með endurteknum ofbeldisgjörðum, af brengluðum einstaklingum eða af litlum
öfgahópum í pólitískum eða glæpsamlegum hugleiðingum. Andstæða gegn því að
drepa einhvern af ásettu ráði. Þeir sem verða fyrir árásinni eru ekki megin
fórnarlömbin.
Samkvæmt skilgreiningu breska ríkisins eru hryðjuverk notkun ofbeldis fyrir
pólitískan áróður eða til þess að gera almenning óttasleginn. Láta hann lifa í ótta.
Hryðjuverk er glæpur sem hefur áhrif á fleiri en fórarlömbin og þeirra nánustu. Hann
hefur áhrif á almenning og samfélagið. Hvernig við lifum okkar daglega lífi. 6 Dæmi
um þetta er gíslataka og dauði 9 meðlima ólympíuliðs Ísraelsmanna á
Ólympíuleikunum í Munchen árið 1972. Palestínskir hryðjuverkamenn úr
4
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hryðjuverkahópnum Black September tóku Ísraelsmennina til fanga og heimtuðu að
200 Palestínumönnum yrði sleppt úr fangelsum í Ísrael. Þetta endaði með dauða allra
gíslanna, fjögurra hryðjuverkamanna og eins þýsks lögreglumanns.7 En heimsbyggðin
fékk áfall. Almenningur hafði verið að fylgjast með Ólympíuleikunum og varð
sjálfkrafa áhorfandi hryðjuverkanna. 24
stunda hlé var gert á leikunum á meðan
fórnalambanna var minnst við
sorgarathöfn á ólympíuleikvanginum
fyrir framan 80.000 áhorfendur.
Atburðinum var sjónvarpað um allan
heim.8
Hægt er að horfa á hryðjuverk út frá

2. Frá minningarathöfninni

þremur sjónarhornum, sjónarhorni
hryðjuverkamannsins, fórnarlambanna og almennings. Hryðjuverkamenn trúa ekki að
þeir séu að framkvæma illvirki. Þeir trúa á það að berjast með öllum mögulegum
leiðum fyrir því sem þeir trúa.9 Flest allir líta hryðjuverk illum augum, fórnarlömbin
og almenningur sem verður fyrir barðinu á þeim.
2. Hryðjuverk til forna
Mér til vissrar undrunar þá eiga hryðjuverk sér sögu allt til 1. öld eftir Krist og er það
aðallega ótti og hræðsla fólksins sem upplifði þennan tíma sem hefur haldið lífi í
sögunum. Ég ætla að skoða tvo hópa frá fornöld sem beittu hryðjuverkum til að koma
skoðunum sínum á framfæri.
Fyrsti þekkti hópurinn sem sýndi tilbrigði nútíma hryðjuverka var The Zealots of
Judea. Zealots var pólitísk hreyfing Gyðinga á 1. öld e.k. Þar var að verkum fólkið úr
Iudaea Province (Júdeu), sem seinna var endurskýrð Palestína. Þeir vildu frelsa land
sitt undan stjórn utanaðkomandi aðila. Því Ísrael, nafn Gyðinga og landsins sem Guð
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gaf þeim, var aðeins ætlað afkomendum Davíð konungs, Gyðingunum.10 Þetta leiddi
til The Jewish Revolt (uppreisn Gyðinga) sem stóð frá árunum 66-71 e.k. Takmark
uppreisnar Gyðinganna í Zealots var að vinna sigur á Rómverjum og frelsa land sitt.
Þeir börðust fyrir trú sinni og frelsi til að iðka hana. Bardagamenn Zealots voru
þekktir af Rómverjum sem sicarii (hnífamennirnir), en nafnið fengu þeir vegna vopna
sinna. Zealots þurftu fyrst að sannfæra almenning til að standa með uppreisninni áður
en þeir réðust gegn Rómverjum. Þeir ógnuðu þeim sem voru andvígir hugmyndum
þeirra og þeim sem vildu semja við Rómverja. Til að gera þetta tóku hnífamennirnir
fjölda manns af lífi. Prestar, kaupmenn og aðrir aðilar elítunnar voru fórnarlömbin.
Aftökurnar voru yfirleitt framkvæmdar í dagsljósi fyrir framan hóp fólks til að áhrifin
væru sem mest og öðrum til varnar. Þeir sem frömdu árásirnar komust yfirleitt undan
en voru þó tilbúnir að deyja fyrir málstaðinn. Þeir þögguðu niður í mótspyrnunni með
ótta og hræðslustjórnun. Þá hófst byltingin. Andspyrna þeirra sem studdu Rómverja
var nánast engin. Zealots náðu Jerúsalem og mest allri Júdeu. Þeir sigruðu rómversku
hersveitina sem var send gegn þeim. Rómverjar komu hinsvegar tvíefldir til baka og
tóku Jerúsalem aftur. Þeir voru búnir að bæla niður byltingu Zealots árið 71 e.k. og
féll því Júdea aftur undir Rómarveldi. Zealots er í dag notað sem skilgreining á þeim
sem verður róttækur fyrir einhvern málstað.11

Næsti hópur sem sýndi einkenni hryðjuverka var The Assassins (Aftökusveitin). Þeir
voru lítill hópur af Shia Islam sem voru kallaðir Nizari Islamic. Shia Islam er næst
stærsti hópur fólks sem fylgir Íslams trú.12 The Assassins voru virkt afl á 11. öld og
fram á 13. Þeir héldu til í fjöllum í Norður Íran og var leiðtogi þeirra Hassam – I
Sabbah. Þeir voru fámennur hópur sem vegna stærð sinnar gátu ekki hafið orrustu við
aðra heri. Í stað þess tóku þeir upp á því að taka foringja óvina sinna af lífi. Aðferðin
var sú að senda einn aftökumann fyrir einn leiðtoga sem átti að drepa leiðtogann og
fórna svo sínu eigin lífi. Aftökumaðurinn drap óvininn og beið svo hjá líki hans eftir
því að nást eða verða drepinn. Þetta stuðlaði að miklum ótta hjá óvinunum.
Þó að mjög langt sé liðið frá tímum Zealots og The Assassins sýndu þeir skýr einkenni
nútíma hryðjuverkahópa. Með drifkrafti sínum, skipulagningu, vali á fórnarlömbum
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Wikipedia, the free encyclopedia, Zealotry, http://en.wikipedia.org/wiki/Zealotry, sótt 16. 12. 2008.
James M Lutz, Brenda J Lutz: Global Terrorism. Routledge, 2004, bls. 73 – 74.
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og markmiðum. Jafnvel þótt tilraunir beggja hópa hafi mistekist að lokum og þeir
liðið undir lok eru verka þeirra minnst enn þann dag í dag. Það sýnir hversu mikil
áhrif verkin höfðu og hversu djúpt þau ristu í sálir fólks.13
3. Hryðjuverk á 20. öld
Hryðjuverk hafa verið framin af alls kyns þjóðum og hópum um allan heim í gegnum
tíðina. Til að segja skoðun, ná fram byltingu, bæla niður almenning, frelsa fólk úr
fangelsum, ógna andstæðingum, koma fram pólitískum skoðunum o.s.frv. Áður fyrr
hafði heyrst um hin og þessi atvik sem voru framin af hryðjuverkamönnum en engin
jafn mikilfengleg eins og þau hryðjuverk sem við þekkjum í dag. Saga nútíma
hryðjuverka hefst við lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Almenningur var ósáttur við
ástandið í heiminum og því urðu til um heim allan alls kyns hópar af róttækum
einstaklingum sem vildu koma sjónarmiðum sínum og skoðunum á framfæri. Þegar
nær dróg aldarmótunum fóru árásirnar að verða viðameiri og fórnarlömbin fleiri.
Beinn undanfari þess sem koma skyldi á 21. öldinni.
Hér á eftir verða skoðaðir nokkrir hryðjuverkahópar og einstaka hryðjuverk þeirra, til
að varpa ljósi á forsögu nútíma hryðjuverka.
3.1. Rauða herdeildin
Hópurinn myndaðist upp úr stúdentamótmælum í Vestur-Þýskalandi
árið 1967 þar sem verið var að mótmæla heimsókn konungs Íraks.
Til átaka kom á milli lögreglu og mótmælenda og lést einn
mótmælandinn er hann var skotinn í höfuðið af lögregluþjóni. Út frá
þessum harmleik var stofnaður vinstrisinnaður anarkistahópur sem

3. Merki RAF

hafði það takmark að mótmæla lögregluofbeldi, spillingu ríkisins og
Víetnamstríðinu. Hópurinn tók nafn sitt af deginum sem harmleikurinn átti sér stað og
bar nafnið 2. júní hreyfingin. Þetta var eitt af upphafsaugnablikum Rauðu
herdeildarinnar (e. RAF, Red Army Faction) sem spratt úr þessu ástandi sem var að
myndast í þjóðfélaginu.
Almennari útskýringin er sú að Rauða herdeildin hafi myndast út frá hópi fólks sem
var andvígt spilltum stjórnvöldum sem höfðu beinar tengingar í nasistastjórn seinni
13
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heimsstyrjaldarinnar. Háttsettir stjórnmálamenn á þeim tíma höfðu verið í
nasistaflokknum og fannst herdeildinni kominn tími á tiltekt í stjórnvöldum
Þýskalands. Hópurinn var andvígur stríðinu í Víetnam, spillingu í kapítalísku
þjóðfélagi, spillingu gagnvart nemendum og vinnandi fólki, rasisma og vildu jafnrétti
kynjanna. Hópurinn var vinstrisinnaður og hlynntur kommúnisma. Hann var
hernaðarhópur sem var til í að nota róttækar aðferðir til að koma skoðunum sínum á
framfæri.14
Rauða herdeildin var formlega stofnuð árið
1970 og þá yfirleitt kölluð Baader – Meinhof
gang. Nafnið kom frá leiðtogum hópsins
Andreas Baader og Ulrike Meinhof.15
Hópurinn hafði við stofnun 22 virka meðlimi
þó svo að stuðningsmenn hans hafi verið
fleiri. Hann framdi á sínum fyrstu árum ýmis
hryðjuverk til að koma skoðunum sínum á
framfæri.16 Hann olli t.d. miklu tjóni með

4. Raspe, Ensslin, Meinhof, Baader.

sprengjum í tveim stórvöruverslunum í
Frankfurt árið 1968, sprengingu í bandarískri herstöð árið 1971 í Þýskalandi þar sem
einn dó og 13 slösuðust. Einnig sprengdi hópurinn sprengju á aðallögreglustöðinni í
Munich árið 1972 þar sem 5 lögreglumenn slösuðust. Flestir meðlimir hópsins að
meðtöldum Meinhof voru fangelsaðir það sama ár. Baader hafði verið fangelsaður
fyrir árásina í Frankfurt árið 1968 en slapp úr fangelsi árið 1970. Hann náðist á ný 6
árum síðar. Eftir handtökurnar breyttist stefna þeirra sem eftir voru í hópnum. Þeir
héldu árásum sínum áfram en nú í þeim tilgangi að pressa á stjórnvöld að sleppa
meðlimum hópsins sem höfðu verið fangelsaðir. Árið 1976 fannst Meinhof látin í
fangaklefa sínum, hún hafði fallið fyrir eigin hendi.
Eftir sjálfsmorð Meinhof hófust miklar hernaðaraðgerðir til að auka þrýstinginn á
stjórnvöld til að fá fangelsaða meðlimi hópsins lausa. Þetta tímabil hefur fengið

14

About, Terrorism Issue, Red Army Faction (also, Baader-Meinhof Group, Germany),
http://terrorism.about.com/od/groupsleader1/p/RedArmyFaction.htm, sótt 28. 12. 2008.
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16
Britannica, Encyclopædia, Red Army Faction,
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nafnið German Autumn ( Þýska haustið). Það hófst 30. júlí 1977 með morði á þýskum
bankastjóra. Síðan frömdu þeir mannrán. Fórnarlambið var forstjóri þýska iðnaðarins
og samtaka þýskra vinnuveitanda. Hann hafði verið meðlimur
ungnasistahreyfingarinnar og síðar meðlimur SS sveitarinnar. Honum var haldið í
einn og hálfan mánuð og þegar kröfum herdeildarinnar var ekki mætt drápu þeir hann.
Því næst rændu tveir meðlimir hópsins flugvél í samstarfi við hóp sem kallaði sig
Frelsum Palestínu. Þeir reyndu allt hvað þeir gátu til að fá vini sína frjálsa en ekkert
gekk.17 Endalok Þýska haustsins átti sér stað 18. október 1977 einum degi eftir að
gíslunum úr flugráninu var bjargað. Þá fundust Baader og tveir félagar hans úr Rauðu
herdeildinni dauðir. Dauði þeirra var úrskurðaður sjálfsmorð en það fannst aldrei
útskýring á því hvar þeir fengu byssuna sem þeir eru taldir hafa notað til að taka líf
sitt með.18
Eftir þessa atburði hélt herdeildin áfram að fremja hryðjuverk. Meðlimirnir skiptu sér
upp í mismunandi hópa. Þegar kommúnistastjórnin í Austur-Þýskalandi féll frá
völdum 1989-1990 kom það í ljós að Rauða herdeildin hafði fengið þjálfun, húsaskjól
og vopn hjá Stasi, leynilögreglu fyrrverandi kommúnista stjórnarinnar. Við fall
kommúnismans í Austur-Evrópu missti herdeildin mikinn styrk. Herdeildin var virk
fram til ársins 1992. Þá komu þeir með yfirlýsingu um að notkun þeirra á
hryðjuverkaárásum væri lokið. Eftirlifandi meðlimir herdeildarinnar voru handteknir
og settir fyrir rétt. Rauða herdeildin hætti síðan formlega árið 1998 þó svo að
réttarhöld yfir meðlimum hópsins hafi haldið áfram.19
3.2. PIRA
PIRA, (The Provisional Irish Republican Army), er hópur írska repúblikana sem vildu
að Írland yrði frjálst undan bresku yfirráði ásamt því að Írland og Norður-Írland yrði
sameinað sem lýðveldið Írland.20

17

About, Terrorism Issue, Red Army Faction (also, Baader-Meinhof Group, Germany),
http://terrorism.about.com/od/groupsleader1/p/RedArmyFaction.htm, sótt 28. 12. 2008.
18

Britannica, Encyclopædia, Red Army Faction,
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/494068/Red-Army-Faction, sótt 28. 12. 2008.
19
Washington Post, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/12/19/AR2008121901377.html,sótt 28. 12. 2008.
20
Britannica, Encyclopædia, Irish Republican Army,
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PIRA var stofnað árið 1969 sem hliðstæða við Sinn Féin, repúblikanaflokk og elsta
stjórnmálaflokk Írlands. Hann var stofnaður 1905 og hefur alla tíð barist fyrir rétti
írska almenningsins. PIRA átti að sjá um byltinguna með vopnum en Sinn Féin um
pólitík.21
PIRA var stofnað upp úr klofningu IRA. IRA var stofnað árið 1919 upp úr
herskæðum hópi sem kallaðist Írsku sjálfboðaliðarnir. Þeir börðust fyrir sjálfstæði
Írlands árin 1919-1921 og beittu til þess
herkænsku og hryðjuverkum gegn
Bretum og neyddu þá að
samningaborðinu. Írland varð frjálst ríki
með 26 sýslum en 6 sýslur í N-Írlandi –
Antrim, Down, Armagh, Londonderry,
Tyrone og Fermanagh féllu enn undir
breska stjórn. Eftir ráðstefnu Sinn Féin

5. Veggjakrot á N-Írlandi.

1969 skiptist IRA í tvo hópa. Annar
hópurinn studdi Sinn Féin og vildi fara pólitískar leiðir. Hinn taldi að róttækar
aðgerðir væru nauðsynlegar og það þyrfti að beita hryðjuverkum til að reka Bretana
burt.22 Þar fæddist PIRA. PIRA þekkja flestir undir nafninu IRA enda yfirleitt kallað
það í daglegu máli.23
Í upphafi voru PIRA-liðar illa vopnaðir, en á 8. áratug 20. aldar varð breyting á því.
Með peningum frá ríkum Írum búsettum í Bandaríkjunum fóru þeir að kaupa vopn af
erlendum vopnasölum. Þeir komust síðan í samband við Muammar al – Gaddafi sem
var leiðtogi Líbíu. Hann gaf PIRA fyrst vopn milli 1972-1973 því hann fann til með
þeim í baráttu þeirra gegn Bretum. Á seinni hluta 9. ártugs 20. aldar fjármagnaði
Gaddafi enn mikilfenglegri vopnakaup fyrir IRA og þjálfaði menn þeirra.24 Ástæðan
var sú að Bretar höfðu stutt og aðstoðað Bandaríkin við loftárásir í Líbíu árið 1986.
Loftárásirnar voru til að sýna stöðu Bandaríkjanna gagnvart þeim sem studdu og
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frömdu hryðjuverk. Í árásinni létu 60 manns lífið. Eitt fórnarlambanna var Hanna,
ættleidd dóttir Gaddafi.25 Við lok 20. aldar var áætlað að PIRA ætti nógu stórt
vopnabúr til að halda áfram árásum sínum í 100 ár.26
1970-1971 fór stuðningur við hópinn að aukast. Þetta ýtti undir aðgerðir hjá PIRA
sem lét til skarar skríða árið 1971. Þeir réðust gegn breska hernum og breskum
fyrirtækjum með spengjum og annars konar skemmdarverkum í borgum og bæjum í
sýslunum sex.
Árið 1972 var gert vopnahlé af beiðni Breta. Þeir sögðust vilja setjast að
samningarborðinu. Fljótlega kom á daginn að þeir
höfðu einungis verið að skapa sér tíma til að
skipuleggja her sinn. PIRA svaraði með fjölda
sprengjuárása gegn Bretum í N-Írlandi. Annað
vopnahlé var 1974-1975 en engar lausnir komu út úr
því.27 Árásirnar héldu áfram. PIRA beittu
sprengjum, skemmdarverkum, aftökum og fleiri
árásum. Þeir eru taldnir hafa drepið 1800 manns þar
af 600 óbreytta borgara á árunum 1969-1994. Þetta
tímbil er kallað The Long War (Langa stríðið).28
Fjölmennasta mannfallið var í ágúst 1979, en þá

6. PIRA meðlimur

réðust meðlimir PIRA gegn breska hernum og drápu 18 hermenn.
Árið 1976 skilgreindu Bretar lög um að þeir meðlimir PIRA sem næðust væru
stríðsfangar, en með því þurftu þeir ekki að fara í gegnum dómskerfið heldur voru
settir beint í fangelsi. Þeir fengu langa dóma, slæma meðferð og voru pyntaðir. Árið
1981 fóru 10 fangelsaðir repúblikanar, 7 af þeim PIRA meðlimir, í hungurverkfall
sem endaði með dauða þeirra allra.29 Við þetta styrktist pólitísk staða Sinn Féin. Þeir
vildu vopnahlé til að ná fram sáttum.
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Í ágúst 1994 lýsti PIRA því yfir að þeir væru hættir öllum hernaðaraðgerðum. Sinn
Féin var hins vegar útilokað úr friðarviðræðunum og vopnahléið endaði í febrúar
1996. Þá var sprengja sprengd í London með þeim afleiðingum að 2 létu lífið, en
vopnahléið komst aftur á í júlí árið eftir.
PIRA lofaði að hætta árásunum ef pólitíski vængurinn fengi meira vægi. Það gekk
eftir og viðræður hófust í september 1997. Í apríl 1998 var sáttmálinn the Good friday
agreement samþykktur, en með honum varð til stjórn með mörgum flokkum sem
deildu valdinu. Skrítið þótti þó að N-Írland myndi enn gangast undir Bretland svo
lengi sem að meirihluti almennings vildi það. Þetta var það sem IRA, PIRA og Sinn
Féin höfðu barist gegn öll þessi ár.
28. júlí 2006 tilkynnti PIRA enda vopnaðra átaka sinna. Þeir sögðust halda áfram að
reyna að ná takmörkum sínum en á friðsamlegan hátt.30
3.3. GIA
GIA (The Armed Islamic Group) er alsírskur
hryðjuverkahópur. Meðlimir hópsins voru að
stórum hluta íslamskir stríðsmenn frá Alsír
sem höfðu barist fyrir hönd Afganistan í
stríði þeirra gegn Sovétríkjunum árin 19791989. Þeir snéru til heimalands síns með nýtt
hugarfar – að með vopnaðri byltingu væri
hægt að breyta heilu þjóðfélagi.31

7. Meðlimir GIA

Árið 1992 hætti alsírska ríkisstjórnin við kosningar sökum þess að íslamski
stjórnmálaflokkurinn The Islamic Salvation Front virtist eiga sigurinn vísan. Ástæðan
var sú að stjórnvöld voru hrædd um að þetta myndi marka endann á lýðræði í landinu.
Ef þeir myndu komast til valda ætluðu þeir að taka upp sharia eða íslömsk lög.
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Íslömsk lög taka Kóraninn sem hinn eina sannleika og fara eftir honum í einu og öllu.
Ef íslamski flokkurinn hefði komist til valda hefði ekki verið þörf samkvæmt sharia
að halda fleiri kosningar. Þá yrði íslömsk stjórn við völd í landinu það sem eftir væri.
Upp úr reiðinni í íslamska samfélaginu í Alsír fæddist GIA. Þeir voru staðráðnir í því
að koma sharia á með valdi.32 GIA gaf út yfirlýsingu um að allir þeir sem styddu
ríkisstjórnina væru réttdræpir. Skotmörkin voru ríkisstarfsmenn, opinberir starfsmenn,
fræðimenn og blaðamenn. Þeir sögðu til að mynda: „The journalists who fight against
Islamism through the pen will perish by the sword“ 33 (þeir blaðamenn sem berjast
gegn íslamskri trú með penna að vopni verða felldir með sverði). GIA fóru fljótt að
ráðast gegn almenningi, en samkvæmt þeirra trú voru þeir sem ekki lifðu eftir reglum
þeirra einnig réttdræpir. Konur sem gengu ekki með höfuðklúta, sem áttu farsælan
starfsferil og þær sem stunduðu skyndikynni urðu t.d. skotmörk. Síðla árs 1993 fóru
þeir að snúa sér að útlendingum. Þeir gáfu út yfirlýsingu og sögðu að allir þeir sem
væru ekki fæddir Alsíringar hefðu einn mánuð til að koma sér burt. Ef þeir gerðu það
ekki bæru þeir ábyrgð á eigin dauða. Þeir eru sagðir hafa fellt yfir 120 útlendinga í
Alsír.
Hópurinn fór einnig að beina sjónum sínum á aðrar þjóðir. Frakkland varð skotmark
hópsins þegar þeir lýstu yfir stuðningi við alsírska herinn.34
25. desember 1994 rændi GIA flugvél Air France í Alsír. Planið var að fljúga vélinni
inn í hjarta Parísarborgar, beint á Eiffelturninn. Þeir héldu flugvélinni á flugvellinum í
Alsír í þrjá daga þar sem þeir sömdu við
stjórnvöld í Alsír. Þeir tóku nokkra gísla af
lífi, en slepptu hluta þeirra. Á þriðja deginum
fengu þeir að taka af stað til Parísar. Sökum
hversu lengi þeir höfðu verið á flugvellinum
var flugvélin búin að eyða hluta af bensíninu
í rafmagn og hita. Bensínið dugði því ekki alla 8. Meðlimir GIGN ráðast inn í flugvélina
leið til Parísar. Hryðjuverkamennirnir ákváðu
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því að millilenda í Marseille og semja um að fá meira bensín með því að sleppa
gíslum úr haldi. Þeim var tilkynnt við lendingu að þeir myndu ekki fá að fara frá
Marseille. Eftir langar samninga-viðræður réðst franska leyniþjónustan GIGN inn í
flugvélina. Þeir felldu alla hryðjuverkamennina fjóra. Tíu meðlimir GIGN slösuðust
og allir gíslarnir sem eftir voru komust lífs af. Þessi hryðjuverkaárás er undanfari og
innblástur í atburð sem gerðist sjö árum síðar, árásin á tvíburaturnana í New York.35
Árið 1995 hélt GIA árásum sínum áfram á Frakkland. Þeir sprengdu upp tvær
lestarstöðvar í París og héldu áfram næstu ár að herja að Frökkum.36
Aftökum á samlöndum og öðrum þjóðarstofnum í Alsír var haldið áfram. Árið 2000
er sagt að GIA hafi drepið rúmlega 200 manns á mánuði. Árið 2002 er talið að þeir
hafi drepið yfir 630 manns yfir árið.37
Sama ár var tekið upp vopnahlé í Alsír. Ekki er vitað nákvæmlega hvenær hópurinn
hætti. Sumir vilja meina að hópurinn hafi framið hryðjuverk allt til ársins 2005 en
aðrir segja að hann hafi verið leystur upp um 2002. Aðrir vilja meina að hann sé enn
við störf. Hins vegar náðust yfir 400 hryðjuverkamenn af alsírsku lögreglunni árið
2004 og var stór hluti þeirra meðlimir GIA. Á meðan GIA var virkur drap flokkurinn
þúsundir manna og gaf innblástur í morð á þúsundum til viðbótar.38
4. Hryðjuverk á 21. öld
Í dag erum við orðin vön því að fá reglulegar fréttir um hryðjuverk í íslenskum
fjölmiðlum, fréttir um ógnir á árásum og um að hryðjverkamenn hafi náðst. Hér að
neðan er dæmi um frétt sem birtist 11. 11. 2008 á vef Morgunblaðsins, mbl.is.
„Bin Laden sagður hafa fyrirskipað árás á Bandaríkin
Arabískt dagblað, sem gefið er út í Lundúnum, hefur í dag eftir heimildarmanni
nátengdum leiðtogum hryðjuverkasamtakanna al-Qaeda í Jemen, að Osama bin Laden
hafi fyrirskipað árás á Bandaríkin, sem verði mun umfangsmeiri en árásin sem gerð
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var 11. september 2001.
Blaðið Al-Quds Al-Arabi segir að heimildarmaður þess sé fyrrum liðsforingi alQaeda, sem sé enn í tengslum við leiðtoga samtakanna. Segir hann að árásinni sé
ætlað að breyta heiminum bæði pólitískt og efnahagslega.
Þá er haft eftir heimildarmanninum, að al-Qaeda hafi styrkt þjálfunarbúðir sínar víða
um heim og þeir sem þar hafi fengið þjálfun muni leiða næstu árásarbylgju gegn
Vesturlöndum.“ 39
Hryðjuverk eru enn framin reglulega, en ekkert virðist ætla að hræða almenning
lengur. Við erum orðin ónæm. Ónæm vegna hræðsluáróðurs síðustu ára. Fjölmiðlar
og stjórnvöld vestrænna ríkja hafa átt stóran þátt í að gera hryðjuverk að einum helsta
óttavaldi síðustu ára í nútíma vestrænum þjóðfélögum. Lögum hefur verið breytt,
öryggi aukið á flugvöllum og það liggja allir undir grun. En afhverju? Jú, vissulega
ættu flest mannsbörn að geta svarað því. Vegna hryðjuverka sem voru framin í
Bandaríkjunum 11. september árið 2001. Hver er sökudólgurinn? Jú, það myndu
líklega allir svara Osama bin Laden og hryðjuverkahópur hans al-Qaeda. Sökum
myndar sem hefur verið dregin upp af bin Laden er hann orðinn eitt helsta tákn 21.
aldarinnar. Það þekkja líklega fleiri jarðarbúar nafn hans en nafn Jesú Krists. Hann er
tákn byltingar róttækra íslamista, tákn hryðjuverka og alls hins illa í heiminum.
Afhverju? Vegna þess að hann hefur ítrekað verið bendlaður við að vera
hugmyndasmiðurinn á bak við margar hryðjuverkaárásir gegn vestrænum ríkjum s.s.
árásina á Bandaríkin 11. september. Hugur fólks hefur verið smitaður af þeim
staðhæfingum sem stjórnvöld og fjölmiðlar hafa borið á borð. Bin Laden er
hættulegasti maður síðan Hitler var á lífi. En var hann einn í þessu öllu saman?
Í stað þess að fara að leggja fram samsæriskenningar ætla ég að skoða forsögu
róttækra íslamista, forsögu Osama bin Laden eftirlýstasta glæpamanns heims og
hryðjuverkahóps hans al-Qaeda. Hver er sagan á bak við stríð íslamskra
hryðjuverkamanna gegn vestrænum ríkjum og hver er ógnin í dag.
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4.1. Upphafið, hugsjónamaðurinn
Árið 1949 var ungur maður sendur frá Egyptalandi til Bandaríkjanna. Ástæða
ferðarinnar var að skoða menntakerfið þar í landi. Egyptar vildu athuga hvort þeir
gætu bætt menntakerfi sitt með því að fá hugmyndir frá Bandaríkjunum. Maðurinn hét
Sayyid Qutb og stundaði nám við Colorado State College of Education í nokkra
mánuði. Eftir að hafa setið á skólabekk ferðaðist Qutb um Bandaríkin. Á ferð sinni
varð hann minna og minna hrifinn af því sem fyrir augu bar. Á yfirborðinu fannst
honum land og þjóð líta út fyrir að vera hamingjusöm, en því meira sem hann skoðaði
landið fannst honum þessi hamingja felast í spillingu og ringulreið. Honum fannst
Bandaríkjamenn vera alltof uppteknir af efnislegum
gæðum. Þeir vildu eignast meira og meira, líta betur og
betur út og voru hégómafullir í endalausum metingi
hver við annan. Honum fannst þetta sjást einna best í
umhyggju þeirra um garða sína. Það var alltaf verið að
breyta, laga og betrumbæta. Aldrei hægt að vera sáttur.
Qutb var sannfærður um að þessi menning
sjálfshyggjunnar myndi ekki ná taki yfir Egyptum. Hann
sá fyrir sér breytt samfélag með allri tækni og kostum
vestræns samfélags. Meira pólitískt Íslam myndi hafa
stórt hlutverk í að halda einstaklingshyggjunni niðri.

9. Sayyd Qutb

Þetta myndi búa til móralskan ramma sem myndi stöðva
vilja fólks til að fara fram úr sjálfu sér. Hann vildi hafa hóp elítunnar sem sæi í
gegnum áhrif Bandaríkjanna. Gæti leitt fólkið út úr myrkrinu og inn í ljós Íslam.
Qutb fór með hugmyndir sínar heim til Egyptalands. Þar hjálpaði hann Gamal Abdel
Nasser að komast til stjórnar. Nassar gerði svo samning við Bandaríkin sem Qutb leit
á sem svik við sig. Qutb sem og aðrir meðlimir samtaka hans Muslim Brotherhood
voru handteknir og settir í fangelsi. Ástæðan var sú að reynt hafði verið að taka
Nasser af lífi. Stjórnvöld Egyptalands notuðu tækifærið til að losa sig við Qutb og
menn hans. Í fangelsi var hann pyntaður með aðferðum sem bandarískir hermenn
kenndu egypsku fangavörðunum og fékk m.a. hjartaáfall þegar hundur var látinn
ráðast á hann þar sem hann lá bundinn inni í fangaklefa þakinn dýrafitu.
16

Hann lifði pyntingarnar af en í fangelsinu undir okinu og niðurlægingunni urðu
hugmyndir hans mun róttækari. Honum fannst pyntingarnar sýna að vestræn menning
myndi ekkert nema illt af sér að leiða og byggi til villimannslegar útgáfur af
mannfólkinu. Líf Qutb endaði er hann var tekinn af lífi fyrir að svíkja land sitt.
Hugmyndir hans og kenningar höfðu eftir dauða hans mikil áhrif á hugmyndasmiði
hryðjuverka framtíðarinnar. 40
4.2. Frá hugmyndum að veruleika
Á 8. áratug 20. aldar voru martraðir Qutb að
verða að veruleika. Egyptaland var verða
yfirborðskennt og íbúar landsins hégómafullir.
Á þessum tíma var ungur læknir sem var hluti af
egypskri elítu að nafni Ayman al-Zawahiri.
Hann hafði tekið upp kenningar Qutb og búið til
leynifélag í kringum þær sem hét Islamic Jihad

10. Ayman al-Zawahiri

(heilagt stríð Íslams). Félagið vildi spillingu
vestræns menningarheims burt.
Stjórn landsins var samansett af nokkrum milljónamæringum sem nutu mikils
stuðnings frá vestrænum bönkum. Þjóðin taldi stjórnina vera mjög spillta og að þeir
notuðu völd sín til að græða meira fyrir sig og vestrænu ríkin en hugsuðu ekki um
þegna sína. Stjórnin þverneitaði fyrir spillingu í vestrænum fjölmiðlum. Þjóðin sá
hinsvegar í gegnum lygar þeirra. Zawahiri var viss um að fólkið í landinu myndi rísa
upp gegn spillingunni ef einhver myndi hefja byltinguna.
Forseti Egypta gerði friðarsamning við Ísraelsmenn, undir leiðsögn forseta
Bandaríkjanna, sem var hluti af leið Bandaríkjanna að skapa frið í heiminum. Fyrir
Íslams-hreyfingunni var þessi friðarsáttmáli algjör svik. Þeim fannst stjórnvöld
algjörlega stýrð af vestrænum ríkjum. Þetta þýddi að í augum Islamic Jihad væri
Anwar Al Sadat forseti Egyptalands ekki lengur múslimi. Því væri réttlætanlegt að
drepa hann.
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Islamic Jihad hóf ráðbrugg um að taka forsetann af lífi. Þeir héldu að ef þeir myndu
drepa Sadat á eftirtektarverðan hátt myndi almenningur losna úr dáinu og sjá
spillinguna sem umlykti þau. Svo myndu þau standa saman og fella ríkisstjórnina.
Þann 6. október 1981 var Sadat ráðinn af lífi og voru Islamic Jihad þar að verki.
Áhrifin á þjóðina voru engin, fólkið hóf ekki byltingu heldur voru 300 meðlimir
Islamic Jihad handteknir. Morðingjarnir voru settir beint fyrir dóm og teknir af lífi.
Zawahiri var dæmdur fyrir þátttöku sína í skipulagningu á morðinu. Hann hlaut
þriggja ára fangelsisdóm. Zawahiri var pyntaður í fangelsinu líkt og Qutb sem leiddi
til þess að hann fór að hugsa róttækara um kenningar læriföður síns. Hann skildi ekki
afhverju fólkið stóð ekki upp gegn spillingunni. Niðurstaða hans var að
einstaklingshyggjan stýrði þjóðinni, hún væri jafn spillt og leiðtogarnir. Það þýddi að
fólkið í landinu, ekki bara Sadat væri réttdræpt. Hann sá fyrir sér að morð á
almennum borgurum myndi vekja upp ótta í hugum múslima. Þeir myndu verða fyrir
áfalli, sjá raunveruleikann í nýju ljósi og verða upplýstir af sannleikanum.41
4.3. Upphaf heilags stríðs
Frá 1979 hafði geisað stríð í Afganistan. Sovétríkin höfðu ráðist inn í landið í þeim
tilgangi að stækka heimsveldið sitt. Bandaríkin litu á Sovétríkin sem sinn versta óvin
og studdu Afganistan gegn innrásinni. Njósnarar úr bandarísku leyniþjónustunni voru
sendir til að gera bandalag við afgönsku uppreisnina. Þeir komu með mikla peninga,
mikið magn vopna og þjálfuðu uppreisnarmennina. Þeir þjálfuðu þá í að drepa og
valda ótta í hugum fólks. Þeir kenndu þeim t.d. að búa til bílsprengjur og létu þá fá
loftmyndir til að hjálpa þeim í árásum á sovéskar hersveitir.
Hópar Araba frá Mið-Austurlöndum streymdu til Afganistan til að hjálpa
heimamönnum við að berjast fyrir landi sínu. Leiðtogi og skipuleggjandi þeirra var
Abdullah Hassan. Hann setti upp höfuðstöðvar á landamærum Afganistan við
Pakistan sem varð samastaður fyrir arabíska stríðsmenn. Hann varð fljótt einn
áhrifamesti maðurinn á svæðinu.
Hassan var meðlimur í Brotherhood of Islam. Hann vildi að Íslam væri í leiðandi
hlutverki í stjórnun múslimskra þjóðfélaga. Hann trúði að Arabarnir sem voru þarna
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samankomnir gætu lagt grunninn að nýjum pólitískum krafti. Þeirra hlutverk að loknu
stríðinu væri að fara til heimalanda sinna og sannfæra fólkið að standa upp gegn
spilltum stjórnvöldum. Hann lét bardagamenn sína sverja að nota aldrei hryðjuverk
gegn almennum borgurum til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Osama bin
Laden var einn af nánustu samstarfsaðilum Hassan. Hann kom til Afganistan til að
veita uppreisnarmönnunum hjálp árið 1985 sem hentaði Hassan einkar vel.42 Hann var
menntamaður með háleitar hugsjónir en vantaði peninga. Hlutverk bin Laden í
uppreisninni var veita Hassan og hans mönnum fjármagn.
Osama bin Laden fæddist 10. mars árið 1957 í Riyadh í
Sádi-Arabíu. Fullt nafn hans er Osama bin Muhammad
bin Awad bin Laden. Orðið bin þýðir sonur á arabísku.
Faðir bin Laden hét Mohammed bin Laden og móðir Alia
Ghanem, hann er sagður 17. í röðinni af 50 systkinum og
fjölskylda hans með þeim ríkustu í Sádi-Arabíu.43
Sama ár og bin Laden kom til Afganistan kom fram nýr

11. Osama bin Laden

kraftur til baráttu í byltingunni; róttækir íslamistar sem
höfðu verið leystir úr fangelsum um allan arabaheim. Foringi þeirra var Zawahiri sem
hafði verið sleppt úr prísund sinni í Egyptalandi. Hugmyndir hans samræmdust ekki
hugmyndum Hassan. Zawahiri vildi neita öllu samstarfi við Bandaríkjamenn, því þeir
væru uppruni spillingarinnar.
Árið 1987 dró Gorbatsjov her Sovétmanna frá Afganistan. Íslömsku hermennirnir
fögnuðu sigri. Hassan og Zawahiri voru enn ósammála, Hassan trúði á pólitíska
byltingu sem myndi breyta múslimaríkjunum, en Zawahiri taldi að það þyrfti miklu
meira til. Hann gróf undan Hassan og fékk bin Laden með sér í lið með því að lofa
honum leiðtogastöðu í byltingarstjórn sinni. Abdullah Hassan var depinn í
bílsprengingu árið 1989.
Hópar sem gengust undir kenningar Zawahiri stóðu fyrir ofbeldisfullum byltingum í
Alsír og Egyptalandi. Þetta var upphaf heilagra stríða til að frelsa múslimska heiminn
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frá spillingu. Við upphaf 9. ártugs 20. aldar voru Alsír, Egyptaland og fleiri arabalönd
á barmi sundurliðs. Íslamskir öfgahópar s.s. GIA beittu hryðjuverkum í nafni heilags
stríðs til að reyna að brjóta niður stjórnir þessara landa. Þeir trúðu því að pólitíkusar
væru spilltir. Það þýddi að þeir væru ekki lengur múslimar og því réttdræpir.
Zawahiri og bin Laden ferðuðust um
arabaríkin í þeim tilgangi að ráðleggja og
skipuleggja árásir á pólitíkusa fyrir
fylgishópa sína. Martröð þeirra varð að
veruleika. Þrátt fyrir fordæmi þeirra
endurtók sagan sig. Fólkið steig ekki upp
gegn stjórnvöldum. Róttækir Íslamar voru
eltir upp, fangelsaðir og drepnir.

12. Bin Laden og Zawahiri

Þetta neyddi íslömsku öfgahópana til að endurskoða aðferðir sínar. Ekki væri nóg að
drepa pólitíkusa. Ástæðan fyrir því að fólkið felldi ekki stjórnvöld sinna landa var
hversu spillt það var orðið. Almenningur var því réttdræpur í augum íslamskra
öfgahópa, fólkið hafði leyft sér að blindast af vestrænni menningu. Þetta fór
algjörlega úr böndunum. Í Alsír voru þúsundir óbreyttir borgarar drepnir.
Árið 1997 féll íslamska byltingin. Þúsundir mótmæltu. Fólk var komið með nóg af
ofbeldinu. Þetta ár flúðu Zawahiri og bin Laden til eina landsins sem vildi taka við
þeim, Afganistan. Þar var lagður grunnur að nýrri hugmyndafræði.
26. maí árið 1998 10. vikum áður en Zawahiri og bin Laden hófu stríð sitt boðuðu
þeir til fjölmiðlafundar þar sem þeir lýstu yfir heilögu stríði gegn Bandaríkjunum.
Zawahiri sagði að það væri ekki þeim að kenna að byltingin hefði mistekist. Hugar
múslima væru orðnir spilltir af lýðræðislegum hugmyndum vestrænna ríkja. Þeir töldu
sig vera að fara að ráðast gegn rót vandans. Þessi áform voru ekkert nema
örvæntingafullur ofsi. Byltingin hafði fallið. Öll reiði þeirra beindist því að óvini
þeirra, Bandaríkjunum. 44
Hér að neðan er brot úr ræðu bin Laden sem var andlit hópsins:
„The worst theives in the world today are americans and the worst terrorists are the
44
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americans. We do not differentiate between the military and civilians.
As far as we are concerned, they are all targets.“ 45
4.4. Stríð gegn vestrænum ríkjum
Frá og með fjölmiðlafundinum var stríðið hafið, skotmörkin voru sett. Þó svo að
aðalskotmarkið væri Bandaríkin áttu önnur vestræn ríki eftir að fá sinn skerf af reiði
íslamskra hryðjuverkamanna.
Aðeins 10. vikum eftir fjölmiðlafund bin Laden var
fyrsta árásin gerð, 7. ágúst 1998. Árásin hófst á því að
bílsprengja var keyrð inn í sendiráð Bandaríkjanna í
Nairobia Keníu og aðeins 10 mínútum síðar var önnur
bílsprengja keyrð inn í sendiráð Bandaríkjanna í Dar
es Salaam í Tansaníu. Í heildina féllu 220 manns í
árásunum tveim. Eftir þennan hræðilega atburð fóru
jarðarbúar fyrir alvöru að heyra nafnið Osama bin
Laden.

12. Nairobia Kenía

Tveimur árum síðar eða 12. október árið 2000 héldu árásirnar áfram. Þar voru tveir
sjálfsmorðsárásarmenn að verki. Þeir sigldu bát fullan af sprengiefnum á bandaríska
herskipið USS Cole. Skipið var nálægt höfninni Aden í Yemen. 17 bandarískir
sjóliðar féllu í árásinni og 39 særðust. 46
11. september 2001 er dagur sem á eftir að
skipa stóran sess í sögubókunum. Nítján
hryðjuverkamenn frömdu viðamestu og
mannskæðustu hryðjuverkaárás frá upphafi
skrifaðrar sögu. Hryðjuverkamennirnir
rændu fjórum flugvélum, en hugmyndin
var að nota þær sem sprengjur og fljúga
þeim inn í byggingar sem fullar voru af
fólki og táknrænar fyrir Bandaríkin. Fyrst
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var einni flugvél flogið inn í norður turn World Trade Center byggingarinnar sem
staðsett var í hjarta New York borgar. Önnur flugvél flaug inn í suður turn
byggingarinnar 15 mínútum síðar. Þetta olli miklum skemmdum á byggingunni, sem
leiddi á endanum til þess að hún hrundi. Þriðju flugvélinni var flogið inn í Pentagon,
höfuðstöð varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna, sem staðsett er í höfuðborg
Bandaríkjanna Washington D.C og er tákn fyrir styrk og gæði hers þeirra. Fjórða
vélin brotlenti rétt fyrir utan borgina Pennsylvania. Haldið er að hryðjuverkamennirnir
hafi ætlað að fljúga henni á Hvíta húsið, heimili og skrifstofuhúsnæði
Bandaríkjaforseta.
Rúmlega 2750 manns létu lífið í New York, 184 í Pentagon og 40 í Pennsylvania.
Allir 19 hryðjuverkamennirnir féllu í árásinni. Hundruðir þúsunda manna urðu vitni af
atburðinum og margar milljónir sáu hann í sjónvarpinu.47
Hryðjuverkamennirnir voru hvergi hættir. Eftir 11. september fengu þeir byr undir
báða vængi og var næsta árás gerð 11. apríl 2002 þegar bensínflutningabíll var
sprengdur á eyjunni Djerba í Túnis. 19 manns létu lífið. 14 þeirra voru þýskir túristar.
12. október sama ár voru tvær sprengjur sprengdar á vinsælum næturklúbbi í bænum
Kuta á Balí. 202 létu lífið, flestir þeirra voru erlendir túristar.
12. maí 2003 létust að minnsta kosti 34 í röð af sprengingum í Riyadh, höfuðborg
Sádí-Arabíu. Skotmörkin voru lúxusíbúðir erlendra aðila og skrifstofur bandarískra
fyrirtækja.
16. maí 2003 var sprengja sprengd í Casablanca á Marokkó. 45 létu lífið, þar af 12
hryðjuverkamenn sem stóðu á bak við árásina. Skotmarkið var 5 stjörnu spænskt
lúxushótel og belgíska sendiráðið.
15. desember 2003 létu 23 lífið og að minnsta kosti 300 slösuðust í tveimur
sjálfsmorðssprengingum í Istanbúl, höfuðborg Tyrklands.
Fimm dögum síðar, 20. desember 2003 var önnur árás gerð í Istanbúl. Í þetta skiptið á
breska stjórnarráðið og HSBC bankann. 27 létu lífið og yfir 450 manns slösuðust.
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11. mars 2004 sprungu 10 spengjur í fjórum
troðfullum lestum að morgni til í Madríd á
Spáni. 191 létu lífið og að minnsta kosti 1800
manns slösuðust.
7. júlí 2005 sprungu sprengjur í þremur
neðanjarðarlestum og einum strætó í miðborg
London. 52 létu lífið og um 700 slösuðust.48
Þessi upptalning hér að ofan telur helstu árásir
sem fjölmiðlar og stjórnvöld vestrænna ríkja
hafa bendlað bin Laden og hans samtök við.
Hryðjuverkin eru mun fleiri hvort sem þessi eini 14. Hryðjuverkaárásin í Madríd
maður hafi átt þátt í þeim öllum eða ekki. Eitt er
þó víst að hann veitti þeim innblástur með
fréttamannafundinum fyrir rúmum 10 árum.
5. Hryðjuverk og fjölmiðar
Hryðjuverk koma okkur á óvart, í opna skjöldu. Eins og þruma úr heiðskíru lofti. Við
hræðumst þau en trúum þeim ekki. Þetta hefur mikið að gera með það hvernig þau
koma fram í fjölmiðlum. Svo mikið er skrifað um einstaka hryðjuverk að atburðurinn
brenglast og miklast fyrir vikið.49 Almenningur í Bandaríkjunum reiðir sig nánast
einungis á fréttir fjölmiðla til að fá upplýsingar um hryðjuverk. Það er líklegt að
hryðjuverkaárásirnar á New York, Washington og Pennsylvania 11. september og
eftirköst þeirra hafi fengið mesta sjónvarpsáhorf allra tíma í Bandaríkjunum.
Hryðjuverkamenn plana af öllum líkindum árásir sínar með fréttir fjölmiðla í huga,
hvar árásin verður gerð og með hvaða vopnum. Á venjulegum degi koma að meðaltali
upp níu atvik tengd hryðjuverkum um allan heim. Aðeins lítill partur þessara atvika
koma fram í fjölmiðlum, þau sem rata í fjölmiðla eru ekki öll skilgreind sem
hryðjuverk. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að Bandaríkjamönnum fannst 11.
september koma sér svona mikið á óvart. Á 9. áratug 20. aldar voru að meðaltali
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fjórar fréttir um hryðjuverk á viku í fjölmiðlum í Bandaríkjunum. Á 10. áratugnum
voru aðeins tvær. Eftir 11. september náði umfjöllun á hryðjuverkum í
Bandaríkjunum nýjum hæðum.
Rannsóknir sína að það fer eftir eðli hryðjuverksins hversu mikið eða hvort eitthvað
sé fjallað um það. Flest hryðjuverk fá litla eða enga umfjöllun í fjölmiðlum, þó fá sum
atvik mikla umfjöllun. Þau sem fá umfjöllunina hafa viss einkenni, það létust
einhverjir í árásunum, árásin var framin af alþjóðlegum hryðjuverkahópi og nafn hans
er þekkt af almenningi, flugvélar voru skotmarkið eða um flugrán var að ræða.50
Afhverju hafa fjölmiðlar svona mikil áhrif? Franski heimspekingurinn Jean
Baudrillard (f.1929 - d.2007) hefur skrifað mikið um hryðjuverk og áhrif þeirra og
vill hann meina að fjölmiðlar hafi búið til hryðjuverk og fjallað um þau sjálf.51 Hvað
meinar hann? Jú, hryðjuverk hafa verið framin frá upphafi skrifaðrar sögu, eins og
áður hefur komið fram, en hættan í kringum þau og umfjöllunin hefur stjórnast af
fjölmiðlum. Fjölmiðlar kynntu heiminn fyrir Osama bin Laden og gerðu hann að
poppstjörnunni sem hann er í dag. Heimurinn í dag tengist í gegnum fjölmiðla. Maður
sér, hlustar á eða les fréttir daglega.
Hryðjuverk er svar fólksins við þessu, alheimsvæðingunni. Sameinaður hvítur galdur
fjölmiðla og svartur galdur hryðjuverka. Hryðjuverk væru ekkert án fjölmiðla, þeir
eru partur af atburðinum, partur af óttanum.52 Hryðjuverkamenn fá styrk sinn hjá
fjölmiðum. Hversu skæður, sterkur, hræðilegur hópurinn er fer eftir hversu oft maður
heyrir nafn hans. Myndskeið birtast í fréttum, fara beint á Internetið og stór hluti
jarðarbúa hefur aðgang að fréttinni.
Það er staðreynd að hryðjuverkamenn hugsa um umfjöllun sem hluta af verknaði
sínum. Þeir beita því árásum sínum eftir því með hvaða hætti þeir fá meiri umfjöllun.
Þeirra takmark er að eyðileggja vestræna menningu, ekki bara að skilja eftir sig
fórnarlömb.53 Því fleiri sem heyra um árásina, hvort sem hún var mannskæð eða ekki,
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hvort sem hún átti sér stað eða ekki, þá getur hún samt ollið ótta og hræðslu hjá íbúum
vestrænna ríkja.
6. Hryðjuverk og þjóðfélagið
Íbúar vestrænna ríkja eru mjög hrifnir af alvarlegum atburðum, sem er ekki endilega
eitthvað sem fólk gerir sér grein fyrir. Samkvæmt Baudrillard sést þetta greinilega í
kvikmyndum síðustu ára. Vinsælustu myndirnar fjalla einna helst um stórslys, árásir,
náttúruhamfarir o.s.frv. Innst inni vonumst við öll til þess að veldið falli.54 Ekki vegna
þess að við viljum nokkrum manni illt, frekar vegna þessa að okkur finnst eitthvað
spennandi við nýtt upphaf.
Útskýring Baudrillards á þessu er: „„Even God can not declare war on himself.“ Well,
He can. The West, in the position of God (...), has become suicidal, and declared war
on itself.“ 55
Hvað er hann að tala um? Fall ofurveldisins. Hann talar um heimstyrjaldirnar fjórar.
Eftir fyrstu heimstyrjöldina endaði stórveldið Evrópa og nýlendu árin. Önnur markaði
enda nasismans. Sú þriðja, sem var kalda stríðið, markaði endalok kommúnisma. Tvö
stórveldi heimsins, Bandaríkin og Sovétríkin börðust. Bandaríkin stóðu eftir sem
ofurveldið. Í dag er sú fjórða, hryðjuverk. Þeir kúguðu standa upp á móti ofurveldinu.
Ef Íslam væri stórveldi heimsins myndi fólkið í heiminum rísa gegn þeim með
hryðjuverkum.56 Bandaríkin er eina landið sem kom óskaðað úr fyrstu þremur
heimstyrjöldunum. Sem sigurvegari. Það hefur ekki verið ráðist inn í landið síðan
1812. Sagan vinnur gegn þeim, því það fá allir sitt á endanum.
Gott og illt skapast saman, geta ekki lifað án hvors annars.57 Það sannast eflaust best
með hugmyndinni um útópíu. Hinn fullkomni heimur féll um sjálfan sig. Það getur
enginn verið alltaf hamingjusamur, því maður þarf lægðirnar til að skilja hamingjuna.
Þannig vinna gott og illt saman. Það er ekkert ævintýri fullkomnað án vonda karlsins.
Íslamskir hryðjuverkamenn beittu tákni valdsins gegn heimsveldinu. Þeir lifðu og
nutu gæða Bandaríkjanna. Stofnuðu fjölskyldur, unnu og stunduðu nám. Nýttu sér
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frelsið. Að lokum notuðu þeir tákn frelsisins, flugvélar sem færa manninum það að
geta komist hvert sem er, hvenær sem er. Þeir breyttu frelsinu í vopn eyðileggingar til
að skapa ótta og hræðslu í huga fólks.58
Tvíburaturnarnir voru hið fullkomna tákn fyrir andstæða heima; ofurveldið og hinn
undirlagða. Vestræn ríki og Mið-Austurlöndin. Frjálshyggjan og Íslam. Hryðjuverk er
svar fólksins við alheimsvæðingu, þeir kúguðu svara. Ef heimurinn er tengdur sem
einn, er auðveldara að gera honum eitthvað illt, sem allir sjá og verða fyrir einhvers
konar áhrifum af. 59
Hryðjuverk eru huglæg, skapa óöryggi og hræðslu í huga í fólks. Óttinn um það hver
er hryðjuverkamaður. Það geta allir verið hryðjuverkamenn. Gamalmenni, ungt fólk,
karlar, konur, enginn fær sérmeðferð. Þeir hafa ótakmarkað hugmyndaflug og gætu
þess vegna látið píanó falla af himnum ofan á okkur eða fengið gamla konu í hjólastól
til að sprengja sig í loft upp. Íslamskir hryðjuverkamenn hafa yfirhöndina. Þeir eru
ekki hræddir við dauðann, þeir taka honum með opnum örmum. Þeir berjast ekki með
vopnum heldur með lífum. Þetta er táknrænt vald sem við skiljum ekki og hræðumst.
Dauði þeirra er réttlætanlegur, þeir fá umbun í himnaríki, betra líf, verða frelsaðir. 60
Takmark hryðjuverka er ekki bara að drepa. Það er til að skapa usla í daglegu lífi.
Láta fólk hætta að gera hluti sem einfaldar þeim lífið, t.d. að nota samgöngur.
Samkvæmt nóbelsverðlaunahafanum Gary Brecker, hegaðar almenningur sér eins
þegar kemur að hryðjuverkum og hættulegum sjúkdómum s.s. kúariðu. Hætturnar á
að veikjast eru hugsanlega einhverjar en stoppa ekki fólk frá því að borða nautakjöt.
Hryðjuverk skapa litla hættu við að taka þátt í daglegu lífi, t.d. að taka strætó, en
hugmyndinni um ógnina hefur verið sáð í huga fólks, þó að líkurnar séu litlar sem
engar. Brecker og samstarfsaðili hans Yona Rubinstein segja að það sé ekki áhættan
um að tapa eigin lífi sem hræðir fólk, heldur tilfinningalegur ótti. Fólk hegðar sér eftir
ótta ekki áhættu.
Að meðaltali ein sprengjuárás í mánuði var gerð á strætisvagna í Ísrael árið 2002 sem
gerði það að verkum að aðsóknin minnkaði. Þeir einstaklingar sem notuðu
strætisvagna öðru hverju, minnkuðu notkun sína um 40%. Þeir sem ferðuðust
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reglulega og keyptu kort fyrir viku eða mánuð í senn minnkuðu notkunina lítið sem
ekki neitt. Kannski er það vegna þess að einstaklingarnir voru háðir
almenningssamgöngum til að komast á milli staða en þeir létu þó óttann ekki stoppa
sig. Ótti við hryðjuverk er ekki óvenjulegur sérstaklega þegar hann gerist nálægt
heimahögum manns. Það er hins vegar hægt að komast yfir óttann ef maður vill og
hefur eitthvað að græða á því. Um leið og manneskja kemst yfir óttann skiptir það
hana engu máli hvort hún fer í strætó einu sinni eða tvisvar á dag þó svo að líkurnar
um að lenda í árás tvöfaldist. Óttinn stjórnar, ekki áhættan.61
En hvað hefur breyst? Ekki hefur menningin breyst. Fólk ferðast enn, lifir lífi sínu
eins. Það er ekki nema einhver ótti setjist að í huga fólks. Hryðjuverkaárásin 11.
september breytti mörgu í hegðun stjórnvalda. Aðallega í utanríkismálum, sérstaklega
í Bandaríkjunum en þjóðfélagið er enn hið sama.62
Hugsanlega vantar upp á ímyndunarafl fólks. Það stjórnast af staðreyndum en ekki
ógninni. Ógnin er ekki að sprengja strætó heldur að ógna þjóðfélaginu, ekki að
eyðileggja fyrir þér sólarstrandaferðina heldur að skemma lífsmynstrið. Spurning
hvort hryðjuverkamenn hafi hugsað út í það hvernig almenningur myndi bregðast við?
Fólk virðist ekki vera tilbúið að taka inn í reikninginn að ef það ætlar að hræðast
hryðjuverk á svipaðan hátt og krabbamein, þá gerast þau ekki bara á einn hátt. Ógnin
er til staðar, óttinn skiljanlegur en er hann rökréttur? Það deyja fleiri árlega úr hungri,
af völdum reykinga og læknamistaka en af hryðjuverkum. Það væri hægt að telja
endalaust áfram en er ógnin af því jafn mikil og við teljum eða er mikilfengleiki
gjörningsins bara svona yfirþyrmandi?
7. Hryðjuverk sem skapandi afl
Gjörningurinn sem felst í hryðjuverkum er rosalega djörf yfirlýsing. Hvort sem hann
leiðir eitthvað gott af sér eða ekki, er hann öflugt vald. Sá sem hefur þetta vald í hendi
sér er Guði líkastur. Krafturinn til að skapa, breyta og setja inn hugmyndir. Vekja
almenning upp frá svefni. Setja fram spurningar. Heimta svör.
Hryðjuverk eru mjög skapandi afl. Hryðjuverkamenn eru að skapa nýjar áherslur, nýtt
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þjóðfélag. Þeir eru með mjög öflugan miðil og nota hann til að setja fram sín viðhorf.
Almenningur er fórnarlambið, áhorfandi eða leikari í gjörningnum. Hann verður fyrir
miklum óþægindum, er spurður spurninga og stígur út úr skelinni. Hryðjuverkamenn
skapa togstreitu.
Hver uppskeran er, er annað mál. Þýska tónskáldið Karl-Heinz Stockhausen sagði að
árásin á tvíburaturnana í New York væri: „The ultimate work of art“ (hið fullkomna
listaverk). 63 Hvað átti Stockhausen við? Stærsta hryðjuverk sögunnar. Ekki bara
vegna mannfallsins heldur táknanna sem ráðist var á. Mikilfengleikinn var í fyrirrúmi.
Sviðsetningin fullkomin. Sköpun verksins var fullkomin og olli því að almenningur
og þjóðir þurftu að fara í naflaskoðun. Ollu hugarfarsbreytingu. Sköpuðu ný gildi, ný
lög sem komið var í framkvæmd á augabragði, eitthvað sem hefði annars tekið
þjóðfélagið mörg ár, jafnvel áratugi. Þótt verknaðurinn sé framkvæmdur með illum
ásetningi skilur hann eitthvað eftir sig hjá áhorfandanum. Brýtur upp daglega amstrið
og sýnir okkur hversu lítið og viðkvæmt líf okkar er.
Í allri ringulreiðinni og eyðileggingunni verður andrúmsloftið fyrir sköpun mikið.
Fólk fær innblástur frá átökunum í sköpun sína. Hugmyndir fæðast, t.d. er mun meira
grasrótarstarf í hönnun í London en í Kaupmannahöfn. Afhverju? Vegna þess að allir
góðu hönnuðirnir flytja til London? Nei, það er svo mikið í gangi þar, mikil togstreita
í þjóðfélaginu. Stéttaskipting, fátækt, troðningur af fólki, fótboltabullur og margt
fleira sem skapar spennu. Stórt þjóðfélag sem er erfitt að standa upp úr. Þó svo að allir
þessir hlutir séu vissulega til í Kaupmannahöfn eru þeir ekki jafn sjáanlegir. Rólegheit
og góðmennska er mun meiri. Einhverra hluta vegna virðist sköpunargáfan blómstra
meira í erfiðleikum.
Við búum á mjög skemmtilegum tíma á Íslandi í dag. Okkar litla rólega samfélag í
norðri sem hefur reynt að monta sig á því að vera best í öllu sem það tekur sér fyrir
hendur er að upplifa nýja tíma. Bankahrunið, mótmælin, kreppan. Þetta eru allt orð
sem eru nýlega farin að heyrast daglega í okkar tali. Þó svo að erfiðir tímar séu
framundan eru þeir einnig mjög spennandi. Hvernig gróskan verður í hönnunar- og
myndlistageira landsins. Fyrirtæki finna sér nýjar leiðir til að koma sjálfum sér á
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framfæri. Hugmyndir fæðast en það er bara okkar að grípa þær og gæða þær lífi.
Vonandi að við Íslendingar munum nota þetta sem ljós til að skapa í myrkrinu.
8. Að lokum
Eiga hryðjuverk rétt á sér? Já og nei. Svipað eins og að spyrja sig hvort að stríð eigi
rétt á sér. Hryðjuverk eru mótmæli. Ísland er þessa dagana að upplifa fyrstu stóru
mótmælin í um 50 ár. Fyrst voru það vörubílstjórar að mótmæla hækkun bensínverðs.
Nú er fólkið í landinu komið með nóg af stjórn landsins og stjórnarháttum og
mótmælir kúgun og skuldsetningu þjóðarinnar. Að ráða- og auðmenn skuli ekki axla
ábyrgð.
Þetta byrjaði allt á rólegu nótunum með laugardagsfundum á Austurvelli þar sem
fólkið í landinu heimtaði kosningar sem fyrst og hlustaði á ræður leiðtoga
uppreisnarinnar. Síðan þá hefur fjör færst í leikinn. Rúður voru brotnar í anddyri
Fjármálaeftirlitsins, hurðirnar á lögreglustöðinni á Hverfisgötu voru spenntar upp til
að mótmæla handtöku eins mótmælandans. Svo kom til átaka milli mótmælanda og
lögreglu á gamlársdag er þeir fyrrnefndu reyndu að stoppa útsendingu Kryddsíldarinnar. Mótmælendur börðu á glugga og reyndu að komast inn á Hótel Borg þar sem
herlegheitin voru tekin upp. Aðilar
ríkisstjórnarinnar voru mættir til að
drekka kampavín og skála fyrir ári
skitunnar í beinni útsendingu á Stöð 2.
Myndavélar voru eyðilagðar,
útsendingarkaplar slitnir og steinum
kastað í lögreglu. Átökin aukast og
aukast. Almenningur mætir dag eftir

15. Mótmæli við Hótel Borg

dag fyrir framan byggingar sem eru
táknrænar fyrir lýðveldi og mótmælir, lemur trommur, kastar eggjum, skvettir
málningu og fer með níðyrði um stjórn landsins. Piparúði, táragas og kylfur eru vopn
sem illprúðir mótmælendur fá að finna fyrir. Borgin logar, því bál eru reist er rökkva
tekur til að mótmælin geti haldið áfram. Stríð hefur ríkt í borginni sem almenningi ber
að vinna. Ríkisstjórnin er fallin. Ekki er mótmælunum þó lokið, því enn á eftir að taka
til í mörgum skúmaskotum hjá stjórnvöldum Íslands. Ástæðan fyrir því að ég minnist
á þetta er að eyðileggingin sem mótmæli af þessu tagi hafa í för með sér hefur vakið
29

mikið umtal. Meira en friðsældin á Austurvelli alla laugardaga. Hvernig sem
ritskoðaðir fjölmiðlar, sem eru í eigu sömu manna og steyptu þjóðinni í skuldir, bera
fréttir af mótmælum og ástandinu í landinu, kemst rödd fólksins til skila. Máttur
eyðileggingarinnar er rosalegur. Fólk hræðist en skilur.
Hryðjuverk eru ofmetið fyrirbæri. Ofmetið af þeim sem lenda í þessum skelfilega
atburði. Ofmetið af fjölmiðlum og ríkisstjórnum. Fá fórnarlömb en mikil dramatík.
Gott leikrit. Hlutir sagðir með hárri röddu af litlum aðila. Fullkomin sviðsetning
Sagan segir okkur að hryðjuverk séu hér til að vera. Líkt og stríð. Svo lengi sem
kúgun, blekking og svik eiga sér stað í heiminum, munu uppreisnir og hryðjuverk eiga
fullan rétt á sér.
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