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Útdráttur	

Hryðjuverk	 hafa	 átt	 sér	 stað	 víðs	 vegar	 um	heiminn	 í	 gegnum	 söguna	 og	 hafa	margir	

róttækir	hryðjuverkahópar	 litið	dagsins	 ljós	m.a.	 í	Evrópu.	 Í	þessari	 ritgerð	verður	 lögð	

áhersla	á	að	skoða	þrjá	hryðjuverkahópa	talíbana,	al	Kaída	og	Íslamska	ríkið.	Einnig	verður	

skoðað	hvernig	þeir	urðu	til	og	markmið	þeirra	borin	saman.	Til	þess	að	reyna	að	skilja	

uppruna	 slíkra	 hópa	 verður	 notast	 við	 kenningar	 um	 félagslegar	 hreyfingar	 en	 þær	

byrjuðu	 að	 þróast	 um	 1960.	 Kenningar	 um	 félagslegar	 hreyfingar	 hafa	 lagt	 fram	

nauðsynlegan	hugtakaramma	til	þess	að	skilja	pólitískt	ofbeldi	og	hryðjuverkastarfsemi	

nútímans.	Kenningarnar	líta	svo	á	að	hryðjuverk	séu	afurð	pólitískra	átaka.	Svæðið	milli	

Íran	 og	Miðjarðarhafs	 hefur	 í	 seinni	 tíð	 oftar	 en	 ekki	 einkennst	 af	 efnahagslegum	 og	

pólitískum	deilum	og	hefur	svæðið	nánast	verið	óstöðugt	síðan	Ottómanveldið	féll	fyrir	

u.þ.b.	hundrað	árum.	Rætur	þessara	deilna	eiga	sér	langa	sögu	og	hafa	aukist	eftir	árásina	

á	World	Trade	Center	 í	New	York	árið	2001.	Árásin	hrinti	af	stað	mörgum	hræðilegum	

atburðum	í	Miðausturlöndum.	Einnig	snúast	margar	deilur	á	svæðinu	um	olíu	sem	fær	

mun	minni	athygli	en	allt	annað.	Hugtakið	jihad	kemur	oft	fyrir	í	ritgerðinni	en	það	er	oft	

þýtt	sem	,,heilagt	stríð“	sem	gefur	hins	vegar	ekki	nægilega	góða	mynd	af	merkingu	þess.	

Hugtakið	 heilagt	 stríð	 var	 fyrst	 notað	 um	 hernaðarleiðangra	 kristinna	 manna	 gegn	

múslímum	árið	1095.	Á	arabísku	þýðir	orðið	átök	eða	barátta.	Jihad	getur	því	verið	innri	

barátta	einstaklinga	við	eigin	eðlishvöt	eða	barátta	til	þess	að	byggja	upp	gott	samfélag	

múslíma.	Margir	af	þeim	sem	gengu	til	liðs	við	talíbana,	al	Kaída	og	Íslamska	ríkið	leituðu	

eftir	því	að	finna	jihad.	
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Abstract	

Terrorism	is	not	a	new	phenomenon	and	has	taken	place	throughout	history	and	many	

terrorist	groups	have	been	formed,	for	example	in	Europe.	This	essay	will	focus	on	the	

Taliban,	Al	Qaeda	and	the	Islamic	State	and	how	these	groups	came	together	and	what	

their	goals	are.	 In	order	 to	understand	 the	origins	of	 such	groups	 the	 theory	of	 social	

movement	 will	 be	 used.	 The	 theory	 began	 to	 evolve	 around	 1960	 and	 has	 provided	

necessary	 conceptual	 framework	 to	 understand	 political	 violence	 and	 contemporary	

terrorism.	Social	movement	theory	consider	terrorism	as	a	product	of	political	conflicts.	

The	area	between	Iran	and	the	Mediterranean	Sea	has	more	recently	characterised	by	

economic	and	political	disputes	and	the	area	has	almost	been	unstable	since	the	fall	of	

the	Ottoman	Empire	hundred	years	ago.	The	roots	of	these	conflicts	have	a	long	history	

and	have	increased	after	the	terror	attack	on	World	Trade	Center	2001	in	New	York.	The	

attack	triggered	many	terrible	events	in	the	Middle	East.	There	are	also	disputes	in	the	

area	about	oil	that	gets	much	less	attention.	The	concept	 jihad	has	been	translated	as	

“holy	war”,	which	does	not	reflect	its	right	meaning.	The	term	“holy	war”	was	first	used	

to	describe	military	leadership	of	Christians	against	Muslims	in	1095,	during	the	Crusades.	

Jihad	means	conflict	or	struggle	in	Arabic.	Jihad	can	there	for	be	an	internal	struggle	of	

individuals	or	struggle	to	build	a	good	Muslim	community.	Many	of	those	who	joined	the	

Taliban,	Al	Qaeda	and	the	Islamic	state	sought	to	find	jihad.	
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1 Inngangur	
Í	þessari	ritgerð	verður	fjallað	um	hryðjuverkahópana	talíbana,	al	Kaída	og	Íslamska	ríkið.	

Skoðað	 verður	 hvernig	 þeir	 urðu	 til	 og	markmið	 og	 einkenni	 hópanna	 borin	 saman.	 Í	

byrjun	verða	skoðaðar	kenningar	um	félagslegar	hreyfingar	(e.	social	movement	theory)		

til	 þess	 að	 reyna	 skilja	 uppruna,	 virkni	 og	 tilgang	 hryðjuverkastarfsemi	 í	 nútímanum.	

Kenningar	 um	 félagslegar	 hreyfingar	 byrjuðu	 að	 þróast	 um	 1960	 og	 byggja	 þær	 á	

hugmyndinni	um	að	einstaklingar	búi	til	samskiptanet	en	þessi	samskiptanet	geta	verið	

einstaklingar,	hópar	eða	samtök	sem	eiga	bæði	óformleg	og	formleg	samskipti	sín	á	milli.	

Þessir	hópar	eiga	það	sameiginlegt	að	taka	þátt	í	pólitískum	og	menningarlegum	átökum	

(Metzger,	2014,	bls.	2).	Kenningum	um	félagslegar	hreyfingar	má	skipta	í	þrennt.	Í	fyrsta	

lagi	 þarf	 hryðjuverkastarfsemi	 hóp	 einstaklinga	 sem	 eru	 tilbúnir	 að	 gera	 allt	 fyrir	

málstaðinn.	Í	öðru	lagi	skiptir	formgerð	pólitískra	tækifæra	og	utanaðkomandi	þvinganir	

gagnvart	samtökum	miklu	máli	svo	að	hryðjuverkahópar	geti	orðið	til.	Í	þriðja	lagi	er	það	

boðskapur	og	tákn	sem	tengjast	pólitískum	deilum,	í	því	samhengi	skipta	fjölmiðlar	miklu	

máli	en	þeir	miðla	boðskap	og	kröfum	hryðjuverkahópa	(Beck,	2008,	bls.	1568–1570).	

Í	þriðja	kafla	verða	hryðjuverk	skoðuð.	Hryðjuverk	eiga	sér	langa	sögu	og	hafa	átt	sér	

stað	m.a.	í	Evrópu.	Hryðjuverk	eru	fyrst	og	fremst	ofbeldi	eða	hótun	um	slíkt	til	þess	að	

hafa	 pólitísk	 áhrif.	 Í	 öðru	 lagi	 eru	 þau	 úthugsaður,	 kerfisbundinn	 og	 skipulagður	

verknaður.	 Í	 þriðja	 lagi	 eru	 hryðjuverk	 ekki	 bundin	 ákveðnum	 hernaðarreglum	 eða	

siðareglum.	Í	fjórða	lagi	eru	markmið	hryðjuverka	að	hafa	sálræn	áhrif	á	fórnarlömb	þeirra	

(Shughart,	2006,	bls.	10).		

Í	 fjórða	 kafla	 verður	 upphaf	 vígasveitanna	 talíbana,	 al	 Kaída	 og	 Íslamska	 ríkisins	

skoðað.	Svæðið	milli	Íran	og	Miðjarðarhafs	hefur	nánast	búið	við	viðvarandi	óstöðugleika	

síðan	 Ottómanveldið	 féll	 fyrir	 u.þ.b.	 hundrað	 árum.	 Ottómanveldið	 var	 stórveldi	 í	

Miðausturlöndum	 og	 stjórnað	 af	 kalífa.	 Kalífi	 var	 veraldlegur	 pólitískur	 leiðtogi	 innan	

samfélags	múslíma	(Storhaug,	2016,	bls.	12).	Svæðið	hefur	m.a.	einkennst	af	innrásum	frá	

utanaðkomandi	löndum	og	valdaránum	árásarherja.	Rætur	þessara	deilna	eiga	sér	langa	

sögu	og	hafa	aukist	eftir	árásina	á	World	Trade	Center	í	New	York	árið	2001.	Einnig	snúast	

margar	deilur	á	svæðinu	um	olíu	sem	fær	litla	athygli	miða	við	annað.	Fall	Sovétríkjanna	
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1991	hafði	einnig	áhrif	á	tilurð	alls	kyns	vígahópa	í	Miðausturlöndum	og	einnig	opnaðist	

greið	 leið	fyrir	 innrás	Vesturlanda.	Arabíska	vorið,	þ.e.	byltingar	 í	Miðausturlöndum	og	

Norður-Afríku,	 leiddi	 síðan	 af	 sér	 raðir	 af	 átökum	 á	 svæðinu.	 Ein	 helsta	 afleiðing	

ofangreindar	 þróunar	 var	 að	 ýmsir	 andspyrnuhópar	 stigu	 fram	 og	 tóku	 sér	 stöðu	 í	

stjórnleysinu	(Cockburn,	2016,	bls.	2–5).	

Í	 kafla	 fimm	 verður	 fjallað	 um	 talíbanahreyfinguna.	 Talíbanar	 byrjuðu	 sem	 lítill	

róttækur	hópur	ungra	drengja	í	Kandahar	í	Afganistan	árið	1994.	Flestir	þessara	drengja	

voru	munaðarlausir	nemendur	eftir	átök	í	landinu	(Mardsen,	1998,	bls.	43).	Margir	þeirra	

stunduðu	nám	í	trúarlegum	skólum	sem	voru	staðsettir	langt	frá	þéttbýli.	Nemendurnir	

eyddu	því	öllum	stundum	innan	veggja	skólanna.	Einnig	fengu	margir	nemendur	í	þessum	

skólum,	í	Pakistan	og	Afganistan,	herþjálfun	og	tóku	þátt	í	ýmsum	hernaðaraðgerðum	í	

stríðinu	við	Sovétríkin,	með	herskáum	mujahideen1	flokkum	(Nojumi,	2002,	bls.	119–120).	

Talíbanar	hertóku	Kabúl,	höfuðborg	Afganistan,	árið	1996	og	hafði	yfirtakan	mikil	áhirf	á	

landið.	Eitt	aðal	markmið	talíbana	var	að	sameina	Afganistan	eftir	margra	ára	stríðsástand	

og	koma	á	ströngum	lögum	byggðum	á	þröngsýnni	túlkun	á	íslam	(sharía)	(Mardsen,	1998,	

bls.	1).	

Í	kafla	sex	verður	al	Kaída	hugmyndafræðin	tekin	fyrir	en	rætur	hennar	má	rekja	aftur	

til	áttunda	áratugar	síðustu	aldar.	Hópurinn	var	upphaflega	nokkrir	einstaklingar	 innan	

annarra	hópa.	Þessir	hópar	taka	breytingum,	stækka	eða	jafnvel	hverfa.	Al	Kaída	eru	því	

ekki	einn	ákveðinn	hópur	heldur	hugmyndafræði	sem	margir	hópar	hafa	nýtt	sér	í	gegnum	

tíðina.	Baráttumál	al	Kaída	tengjast	pólitík	og	trúarlegri	heimssýn	(Burke,	2007,	bls.	45–

46).	 Daniel	 Byman	 (2015a)	 segir	 að	 innrás	 Sovétríkjanna	 í	 Afganistan	 1979	 hafi	 verið	

upphafið	af	því	að	al	Kaída	kom	fram.	Innrásin	var	einnig	mikilvægur	vendipunktur	fyrir	

aðrar	 jihadist2	 hreyfingar	 í	 dag.	 Helsta	 markmið	 al	 Kaída	 hefur	 verið	 að	 kollvarpa	

yfirráðum	Vesturlanda	í	Miðausturlöndum	og	að	stuðla	að	hruni	Bandaríkjanna	(bls.	3).		

Í	 sjöunda	og	 síðasta	kaflanum	verður	 Íslamska	 ríkið	 skoðað	en	það	kom	 fram	árið	

2014,	 sem	 afleggjari	 al	 Kaída	 í	 Írak,	 og	 þegar	 mest	 lét	 hafði	 það	 lagt	 undir	 sig	 stórt	

landsvæði	í	Sýrlandi	og	Írak.	Á	þessu	landsvæði	bjuggu	sex	til	níu	milljónir	manna.	Íslamska	

ríkið	er	fyrst	og	fremst	glæpasamtök	sem	skilgreina	sig	samt	sem	áður	út	frá	trúarlegum	

																																																								
1	Þýðir	á	arabísku	þeir	sem	taka	þátt	í	jihad	(Mujahideen,	e.d.).	
2	Manneskja	sem	tengist	jihad	og	tekur	þátt	í	starfsemi	sem	tengist	því	(Jihadist,	e.d.).	
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viðmiðum	(Cockburn,	2016,	bls.	336).	Stór	hluti	af	tekjum	hreyfingarinnar	koma	hins	vegar	

í	 gegnum	ólöglega	 eiturlyfjasölu	 (Khan,	 2017).	 Íslamska	 ríkið	 er	 salafi-jihadis3	 hreyfing	

sem	á	sér	draum	um	að	endurreisa	kalífadæmið	(Cockburn,	2016,	bls.	336).	Kalífadæmi	

var	ríki	múslíma	sem	var	stofnað	eftir	dauða	Múhameðs	spámanns.	Al-Baghdadi	skipaði	

sjálfan	sig	sem	kalífa	Íslamska	ríkisins.	Hann	hefur	hins	vegar	ekki	fengið	viðurkenningu	

sem	 kalífi	 og	 fordæma	 margir	 súnní-múslímaleiðtogar	 Íslamska	 ríkið	 og	 tilurð	 þess	

(Cockburn,	2016,	bls.	344).	Al-Baghdadi	var	ungur	að	aldri	þegar	öfgakenndar	hugmyndir	

hans	byrjuðu	að	mótast	og	gekk	til	liðs	við	Bræðralag	múslíma	(Calabresi,	2015,	bls.	103).	

Fylgismenn	Íslamska	ríkisins	hafa	réttlætt	hrottalegt	ofbeldi	á	trúarlegum	forsendum	með	

því	að	vísa	í	ritningar	súnna	(hadith)	sem	eru	byggðar	á	orðum	og	verkum	spámannsins	

Múhameð.	Íslamska	ríkið	á	hins	vegar	lítið	sem	ekkert	sameiginlegt	með	íslam	(Cockburn,	

2016,	bls.	389).		

Út	frá	þessu	mun	ég	reyna	í	þessari	ritgerð	að	svara	spurningunni:	,,Hvaða	hópar	eru	

talíbanar,	 al	 Kaída	og	 Íslamska	 ríkið,	 hvað	er	 líkt	 og	hvað	er	ólíkt	með	þeim	og	þeirra	

markmiðum?“

																																																								
3	Er	ströng	túlkun	á	íslam,	höfnun	á	lýðræði	og	réttlæting	á	ofbeldi	gegn	óvinum	með	því	að	vísa	í	íslam	og	
hugmyndina	um	jihad	(Hemmingsen,	2011,	bls.	1201).	
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2 Kenningarleg	nálgun	

2.1 Kenningar	um	félagslegar	hreyfingar		
Undanfarin	 ár	 hafa	 fræðigreinar	 innan	 félagsvísinda	 reynt	 að	 skilja	 uppruna,	 virkni	 og	

tilgang	hryðjuverkastafsemis	í	nútímanum.	Hins	vegar	hafa	verið	deilur	innan	fræðanna	

um	 hvað	 myndar	 hryðjuverkastarfsemi.	 Þetta	 hefur	 orðið	 til	 þess	 að	 það	 eru	 fáar	

kenningar	 í	boði	 til	þess	að	greina	hryðjuverk	og	tilgang	þeirra.	Tobias	Metzger	 (2014)	

segir	að	kenningar	um	félagslegar	hreyfingar	(e.	social	movement	theory)	hafi	byrjað	að	

þróast	um	1960	og	byggja	þær	á	hugmyndinni	um	að	einstaklingar	búi	til	samskiptanet.	

Þessi	samskiptanet	geta	verið	einstaklingar,	hópar	eða	samtök	sem	eiga	bæði	formleg	og	

óformleg	samskipti	sín	á	milli.	Þessir	hópar	eiga	það	sameiginlegt	að	taka	þátt	í	pólitískum	

og	menningarlegum	átökum.	Einnig	geta	þessi	samskiptanet	deilt	sama	sjálfumleika	sem	

eykur	enn	frekar	samstöðu	innan	hópanna.	Kenningar	um	félagslegar	hreyfingar	skoða	

hvers	vegna	þessi	samskiptanet	verða	til	og	hvers	vegna	einstaklingar	ganga	í	þau	(bls.	2).	

	Colin	J.	Beck	(2008)	segir	að	kenningar	um	félagslegar	hreyfingar	hafi	komið	fram	til	

þess	að	greina	hryðjuverk	 í	nútímanum	þar	sem	þær	eru	heildstæðar	og	þverfaglegar.	

Einnig	leggja	kenningarnar	fram	nauðsynlegan	hugtakaramma	til	þess	að	skýra	pólitískt	

ofbeldi	 og	 hryðjuverkastarfsemi.	 Kenningar	 um	 félagslegar	 hreyfingar	 líta	 svo	 á	 að	

hryðjuverk	 séu	 ein	 af	 birtingarmyndum	 pólitískra	 átaka	 sem	 er	 hægt	 að	 greina	 með	

ramma	kenninganna	(bls.	1565).	

Kenningum	um	 félagslegar	 hreyfingar,	 settar	 í	 samhengi	 við	 hryðjuverkahópa,	má	

skipta	 í	 þrennt.	 Í	 fyrsta	 lagi	 þarf	 hryðjuverkastarfsemi	 hóp.	 Hryðjuverkahópur	 þarf	

einstaklinga	 sem	 eru	 tilbúnir	 til	 þess	 að	 gera	 allt	 fyrir	 málstaðinn.	 Margir	

hryðjuverkahópar	 eru	 skipulagðir	 eins	 og	 nútíma	 félagshreyfingar,	 stjórnað	 af	

sérfræðingum	sem	skipuleggja,	stjórna	árásum,	sameina	krafta	og	útvega	forystumenn	

yfir	stóra	hópa	fólks	(Beck,	2008,	bls.	1568).	

Í	öðru	lagi	skiptir	formgerð	pólitískra	tækifæra	og	utanaðkomandi	þvinganir	gagnvart	

samtökum	 miklu	 máli	 svo	 að	 hryðjuverkahópar	 geti	 orðið	 til.	 Hreyfingar	 verði	 ekki	

einungis	til	vegna	þess	að	þær	geta	nýtt	sér	tækifæri	samfélagsins,	heldur	býður	pólitískt	

ástand	upp	á,	í	þeim	löndum	sem	þær	koma	fram,	viðvarandi	deilur.	Einnig	geta	ákveðnir	
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atburðir	 í	samfélaginu	hrint	af	stað	umdeildum	aðgerðum.	Hafez	og	Schwedler	(í	Beck,	

2008,	bls.	1569)	hafa	 skoðað	 liðssöfnun	 í	Miðausturlöndum	og	nota	þeir	nálganir	 sem	

tengjast	pólitískum	tækifærum	við	rannsóknir	sínar.	Nálganir	pólitískra	tækifæra	segja	að	

íslamskar	 hreyfingar	 í	 sumum	 löndum	 fái	 tækifæri	 til	 liðssöfnunar	 þegar	 það	 er	 rof	 í	

stjórnmálum	 landanna.	 Það	 eru	 hins	 vegar	 deilur	 um	hvað	pólitísk	 tækifæri	 séu	 og	 af	

hverju	 þau	 hrinda	 af	 stað	 liðssöfnun	 hreyfinga	 í	 einu	 landi	 en	 ekki	 öðru.	

Hryðjuverkastarfsemi	veltur	einnig	á	því	umhverfi	sem	hreyfingin	starfar	í	fremur	en	innri	

ferlum	hennar.	Í	óstöðugu	umhverfi	sem	er	án	sterkra	stjórnvalda	er	t.d.	auðveldara	fyrir	

vígamenn	 að	 safna	 saman	 nýliðum,	 sameina	 krafta	 og	 gera	 árásir.	 Al	 Kaída	 og	 aðrir	

vígamenn	gengu	á	lagið	við	innrás	Bandaríkjanna	í	Írak	2003	þegar	stjórnvald	ríkisins	var	

rifið	niður,	til	þess	að	búa	til	ógn	og	koma	á	laggirnar	hernaðarlegu	afli	(bls.	1569)	.	

Í	þriðja	lagi	skipta	boðskapur	og	tákn	máli	til	þess	að	hryðjuverkahópur	geti	starfað.	

Þessi	nálgun	byggir	m.a.	á	rannsóknum	félagsfræðingsins	Erwin	Goffmans	(í	Beck,	2008,	

bls.	1569).	Goffman	sagði	að	fjölmiðlar	skipti	oft	miklu	máli	fyrir	hreyfingar	en	þeir	sjá	um	

að	miðla	boðskap	og	kröfum	þeirra.	Hryðjuverkahreyfingar	eyða	miklum	tíma	í	að	réttlæta	

og	 greina	 frá	 gjörðum	 sínum.	 Í	 herferðum	 sínum	 nota	 hryðjuverkahópar	 hugmynda-

fræðilegar	stefnulýsingar,	ræður,	fréttatilkynningar	og	boða	stuðningsmenn	til	aðgerða.	

Forystumenn	al	Kaída,	Osama	bin	Laden	og	Ayman	al-Zawahiri,	gáfu	reglulega	út	nýjar	

stefnuyfirlýsingar.	 Þessar	 stefnuyfirlýsingar	 fengu	 mikla	 athygli	 frá	 fjölmiðlum	 sem	

dreifðu	 þeim	 út	 til	 fólks	 (bls.	 1569).	 Hryðjuverk	 geta	 stundum	 verið	 táknræn	 og	 velja	

hryðjuverkahópar	 sér	 skotmörk	 sem	 hafa	 víðtæk	 áhrif	 t.d.	 hryðjuverkaárásin	 á	World	

Trade	 Center	 í	 New	 York	 2001.	 Það	má	 líta	 svo	 á	 að	 táknræn	 skotmörk	 hryðjuverka-

hreyfinga	séu	hluti	af	skipulagi	þeirra	og	gefi	þeim	merkingu.	Hryðjuverkaárásir	hafa	þann	

tilgang	að	lýsa	yfir	markmiðum	hryðjuverkahreyfinga.	Hryðjuverkaárás	án	skýrra	krafna	

og	markmiða	hefði	lítinn	tilgang	og	enginn	myndi	skilja	af	hverju	og	hvers	vegna	árásin	

var	framin	(bls.	1570).	

2.2 Nýjar	kenningar	um	félagslegar	hreyfingar	

Nýjar	kenningar	um	félagslegar	hreyfingar	(e.	new	social	movement	theory)	beina	sjónum	

sínum	að	menningu	og	segja	að	hún	skipti	máli	þegar	hryðjuverkahreyfingar	eru	skoðaðar.	

Nýjar	kenningar	um	félagslegar	hreyfingar	hafa	verið	að	þróast	síðan	1968	og	má	segja	að	

þessar	 kenningar	 eigi	 vel	 við	 róttækar	 íslamskar	 hreyfingar	 og	 hópa.	 Það	 er	 einnig	
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mikilvægt	 að	 skoða	 sameiginlegan	 sjálfumleika	 hreyfinga	 til	 þess	 að	 skilja	 hvernig	

ágreiningi	er	haldið	uppi	í	formlegum	hryðjuverkahreyfingum.	Þær	hreyfingar	sem	leggja	

áherslu	á	jöfnuð	og	forðast	stigveldi	hrynja	á	endanum	(Beck,	2008,	bls.	1571).		

Þegar	 hryðjuverk	 eru	 skoðuð	 kemur	 í	 ljós	 að	 menning	 skiptir	 miklu	 máli	 hjá	

hryðjuverkahópum.	En	menning	getur	skipt	höfuðmáli	hjá		hryðjuverkahópum	sem	nota	

trú	 og	 hugmyndafræði	 sem	 hvatningu.	 Í	 því	 samhengi	 hefur	 trúarleg	 hvatning	 og	

hugmyndafræði	 verið	 notuð	 til	 þess	 að	 réttlæta	 ofbeldi	 gegn	 saklausum	 borgurum.	

Hreyfingar	 nota	 hryðjuverk	 sem	 aðgerð	 til	 þess	 að	 búa	 til	 og	 viðhalda	 sameiginlegum	

sjálfumleika	sínum.	Vígahópar	hafa	til	dæmis	komið	opinberlega	fram	með	yfirlýsingar	til	

þess	 að	 réttlæta	 voðaverk	 sín	 og	 leitað	 eftir	 samúð.	 Yfirlýsingar	 geta	 tengst	 bæði	

sjálfumleika	 og	 pólitík.	 Yfirlýsing	 sem	 tengist	 sjálfumleika	 getur	 verið	 meira	 en	

menningarleg	 tjáning	 vegna	þess	 að	hún	 sameinar	 stuðningsmenn	og	bendir	 óbeint	 á	

pólitísk	markmið	(Beck,	2008,	bls.	1571).	

Önnur	leið	til	þess	að	skilja	hvernig	hreyfingar	verða	til	og	viðhalda	sér	er	að	skoða	

samskiptanet	 þeirra.	 Margir	 hópar	 tengjast	 í	 nútíma	 hryðjuverkastarfsemi	 þar	 sem	

samskipti	fara	fram	á	milli	fárra	lykilaðgerðasinna.	Kenningar	um	félagslegar	hreyfingar	

líta	svo	á	að	samskiptanet	hryðjuverkahópa	séu	mikilvæg	fyrir	skuldbindingar	og	nýliðun	

innan	hreyfinganna.	Herskáar	hreyfingar	krefjast	þess	að	nýliðar	skuldbindi	sig	til	þess	að	

taka	þátt	í	pólitísku	ofbeldi.	Athyglisvert	er	að	einstaklingar	eru	líklegri	til	þess	að	ganga	

til	 liðs	 við	 hreyfingar	 ef	 vinir	 og	 ættingjar	 eru	 einnig	 meðlimir	 hreyfingarinnar.	

Samskiptanet	binda	þátttakendur	 innan	hreyfinga	saman	og	ýta	undir	samstöðu	þeirra	

(bls.	1572).	

Anne	 Speckhard	 (2015)	 hefur	 í	 gegnum	 árin	 tekið	 viðtöl	 við	 yfir	 fimm	 hundruð	

hryðjuverkamenn	og	konur	til	þess	að	komast	að	því	hvers	vegna	einstaklingar	ganga	til	

liðs	við	hryðjuverkahópa.	Hún	segir	að	til	þess	að	hryðjuverkastarfsemi	geti	átt	sér	stað	

verði	fjórir	þættir	að	vera	til	staðar.	 Í	 fyrsta	 lagi	þurfi	að	vera	hópur	sem	hefur	pólitísk	

markmið	 og	 vilja	 til	 þess	 að	 nota	 hryðjuverk	 til	 að	 ná	 þeim	 fram.	 Í	 öðru	 lagi	 þarf	

hugmyndafræði	sem	réttlætir	hryðjuverkastarfsemi	og	segir	hana	nauðsynlega.	 Í	þriðja	

lagi	er	það	félagslegur	stuðningur	sem	er	nú	til	dags	mest	í	gegnum	internetið.	Í	fjórða	og	

síðasta	lagi	er	veikleiki	og	hvatning	en	það	fer	eftir	því	hvort	manneskjan	er	íbúi	á	eða	fyrir	

utan	átakasvæðið.	Speckhard	segir	að	ef	einstaklingar	búa	á	átakasvæðum	sé	hvatningin	
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til	þess	að	ganga	til	liðs	við	hryðjuverkahóp	yfirleitt	hefnd	en	fleiri	þættir	geta	spilað	inn	í.	

Einstaklingar	 inn	 á	 átakasvæðum	 hafa	 tjáð	 reiði	 sína	 með	 morðum	 á	 saklausum	

borgurum.	Hvatningu	einstaklinga	sem	búa	fyrir	utan	átakasvæði	má	rekja	til	tilfinninga	

um	 mismunun,	 jaðarsetningu,	 brostnar	 vonir,	 löngun	 í	 hetjudáðir,	 að	 flýja	 ömurlegt	

heimili	eða	vinnu,	sigrast	á	skömm,	finna	tilgang	í	lífinu,	vera	hluti	af	einhverju,	leita	að	

ævintýrum	og	jafnvel	leita	að	ást	(Speckhard,	2015,	bls.	2).	Í	næstu	tveimur	köflum	verða	

mikilvæg	 hugtök	 útskýrð	 nánar,	 þ.e.	 jihad,	 súnnítar	 og	 sjítar,	 en	 þessi	 hugtök	 eru	

gegnumgangandi	í	ritgerðinni.		

2.3 Jihad	
Hugtakið	 jihad	er	 frekar	 flókið	og	kemur	oft	 fyrir	 í	Kóraninum,	helgiriti	múslíma.	Orðið	

jihad	er	oft	þýtt	sem	,,heilagt	stríð“	á	íslensku	en	það	gefur	hins	vegar	ekki	nægilega	góða	

mynd	af	merkingu	orðsins,	en	hugtakið	,,heilagt	stríð“	á	sér	enga	fyrirmynd	í	arabísku.	Á	

arabísku	þýðir	orðið	muqaddas	helgi	og	orðið	harb	stríð	en	þessi	orð	sjást	aldrei	saman.	

Þess	vegna	eru	oft	dregnar	rangar	ályktanir	um	hugtakið	vegna	þess	að	þegar	menn	sjá	

orðið	 túlka	þeir	það	sem	,,heilagt	stríð“	 (Magnús	Þorkell	Bernharðsson,	2008,	bls.	16).	

Hugtakið	,,heilagt	stríð“	var	fyrst	notað	um	krossferðir	Evrópumanna	til	Miðausturlanda	

árið	1095.	Krossferð	vísar	til	hernaðarleiðangra	kristinna	manna	gegn	múslímum	en	þeir	

litu	á	þá	sem	óvini	sína	(Hindley,	2003,	bls.	1).		

Þegar	orðið	 jihad	er	skoðað	 í	Kóraninum	kemur	 í	 ljós	að	merking	þess	er	 flókin	og	

margvísleg.	Boðskapurinn	í	Kóraninum	kemur	fram	í	fjölgyðisumhverfi	á	Arabíuskaganum	

þar	 sem	 ættbálkakerfi	 var	 undirstaðan	 í	 þjóðfélaginu.	 Magnús	 Þorkell	 Bernharðsson	

(2008)	 segir	 að	 ,,Kóraninn	 og	 lagasetningar	 múslíma	 áttu	 því	 að	 mynda	 nýjan	 flöt	 á	

samskiptum	manna	 og	 kvenna	 sem	 var	 ekki	 bundinn	 hefðum	ættbálkasamfélagsins	 í	

Arabíu.“	 (Magnús	 Þorkell	 Bernharðsson,	 2008,	 bls.	 16).	 Svokölluð	 rassía	 (e.	 raid)	 var	

einkennandi	í	umhverfi	ættbálkanna	en	rassía	er	stjórnlaust	stríð	á	milli	ættbálka.	Jihad	á	

að	koma	í	veg	fyrir	rassíu	og	hefur	því	mikilvægu	hlutverki	að	gegna	í	þessu	samhengi	(bls.	

17).		

Margir	Vesturlandabúar	líta	svo	á	að	orðið	jihad	sé	tengt	hryðjuverkastarfsemi.	Hins	

vegar	hefur	jihad	verið	til	í	meira	en	1300	ár	en	hryðjuverk	í	einungis	200	ár	ef	við	tengjum	

upphaf	þeirra	við	frönsku	byltinguna	sem	byrjaði	1793	(Holtman,	2014).	Á	arabísku	þýðir	

orðið	 jihad	átök	eða	barátta.	 Í	 íslam	getur	því	 jihad	verið	 innri	barátta	einstaklings	við	
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eigin	eðlishvöt,	að	sigrast	á	sjálfum	sér	og	einnig	getur	orðið	þýtt	barátta	til	þess	að	byggja	

upp	 gott	 samfélag	 múslíma	 eða	 trú	 gegn	 vantrúuðum	 í	 sögulegu	 samhengi	 (What	 is	

jihadism?,	2014).		

Í	Kóraninum	skiptist	jihad	í	tvennt:	stærra	og	smærra	jihad.	Stærra	jihad	er	hið	innra	

jihad	og	er	barátta	manna	við	eigið	sálarlíf	og	við	freistingar	djöfulsins.	Það	er	því	mun	

erfiðara	en	hið	smærra.	Sharía	er	undirstaða	lagakerfis	múslíma	og	eru	skýrar	reglur	um	

hvernig	eigi	að	hegða	sér	 í	 stríðsrekstri.	Því	það	er	mikilvægt	að	múslímar	hegði	 sér	á	

réttan	hátt	og	það	er	óæskilegt	að	drepa	eða	ræna	í	nafni	trúarinnar	því	það	myndi	raska	

friði	samfélagsins.	Í	Kóraninum	eru	því	settar	skýrar	reglur	hvenær	sé	réttur	tími	til	þess	

að	 nota	 hið	 ytra	 jihad.	 Smærra	 jihad	 er	 hið	 ytra	 jihad	 sem	 var	 barátta	 múslíma	 við	

trúleysingja	í	Miðausturlöndum	sem	ekki	höfðu	tekið	upp	íslam	og	voru	í	stríði	við	þá	á	

þeim	tíma	og	í	raun	ógnuðu	tilveru	þeirra.	Í	Kóraninum	er	hið	ytra	jihad	barátta	múslíma	

gegn	trúleysingjum	í	sögulegu	samhengi	og	er	það	skylda	múslíma	að	berjast	gegn	þeirri	

ógn.	Þegar	talað	er	um	trúleysingja	hér	er	átt	við	Mekkamenn	sem	á	þeim	tíma	voru	að	

reyna	 að	 ráða	 endalokum	 Múhameðs	 og	 fylgismanna	 hans,	 múslímum.	 Það	 er	 þó	

mikilvægt	að	í	þessu	stríði	fái	trúleysingjar	þann	kost	að	gerast	múslímar.	Þess	vegna	er	

nauðsynlegt	 að	 skoða	þetta	hugtak	 í	 sögulegu	 samhengi	en	á	7.	öld	geisaði	 einskonar	

borgarastyrjöld	á	milli	hópa	á	Arabíuskaga	(Magnús	Þorkell	Bernharðsson,	2008,	bls.	17).	

2.4 Súnnítar	og	sjítar		
Magnús	Þorkell	Bernharðsson	 (2005)	 fjallar	um	súnníta	og	sjíta	 í	bók	sinni	Píslarvottar	

nútímans:	Samspil	trúar	og	stjórnmála	í	Írak	og	Íran.	Hann	segir	að	súnní	og	sjía	múslímar	

séu	á	sama	máli	um	flesta	þætti	trúarinnar	og	um	hlutverk	Kóransins	og	hafa	samskipti	

þessara	hópa	í	gegnum	tíðina	yfirleitt	verið	góð	(bls.	40–41).	Patrick	Cockburn	(2016)	segir	

að	eftir	 innrás	Bandaríkjanna	í	 Írak	2003	hafi	samband	súnníta	og	sjíta	farið	versnandi.	

Súnnítar	og	sjítar	höfðu	 t.d.	búið	saman	 í	 sátt	og	samlyndi	 í	 Írak	 í	áratugi	án	nokkurra	

vandræða	 (bls.	 131).	 Í	 innrásinni	 2003	 steypti	 Bandaríkjaher	 þáverandi	 forseta	 Írak	

,Saddam	Hussein,	af	stóli	en	hann	tilheyrði	súnní	múslímum	sem	voru	í	minnihluta	í	Írak.	

Sprenging	á	mosku	sjía	múslíma	 í	borginni	Samara	hrinti	af	stað	hringrás	ofbeldisfullra	

atburða	 sem	 leiddu	 til	 þess	 að	 Írakar	 voru	 neyddir	 til	 þess	 að	 velja	 hvort	 þeir	 væru	

hliðhollari	súnnítum	eða	sjítum	(Counsil	of	foreign	relations,	2014).	Í	kjölfarið	varð	mikil	

spenna	á	milli	súnníta	og	sjíta	og	eftir	árið	2006	fór	súnnítum	að	berast	hótunarbréf	inn	
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um	lúgurnar	hjá	sér	þar	sem	þeim	voru	gefnir	tveir	afarkostir	þ.e.	láta	sig	hverfa	eða	verða	

drepnir	(Cockburn,	2016,	bls.	131).		

	Ágreiningsmál	súnní	og	sjía	múslíma	eru	ekki	af	guðfræðilegum	toga	heldur	byggir	

mismunandi	sýn	þeirra	á	mismunandi	túlkun	á	sögunni.	Þessir	hópar	hafa	t.d.	deilt	um	

hvernig	eigi	að	stýra	samfélagi	múslíma	og	er	ágreiningurinn	því	af	pólitískum	toga.	Súnní	

múslímum	finnst	að	samfélagið	eigi	að	stjórnast	af	hugtakinu	ijma	sem	þýðir	samstaða	á	

arabísku.	Þeir	telja	að	það	hafi	verið	samstaða	um	það	þegar	Múhameð	dó,	árið	632	á	

okkar	tímatali,	að	eftirmaður	hans	skyldi	vera	Abu	Bakr	tengdafaðir	hans.	Súnnítar	trúa	

því	 að	 það	 sé	 farsælast	 í	 samfélaginu	 að	 leitast	 við	 að	 skapa	 ijma	 (Magnús	 Þorkell	

Bernharðsson,	2005,	bls.	40).	

Sjítar	klufu	sig	frá	súnnítum	vegna	þess	að	þeir	töldu	að	það	væri	óréttlátt	að	gera	

Abu	Bakr	að	kalífa.	Sjítar	trúa	því	að	eftirmaður	Múhameðs	hefði	átt	að	vera	úr	fjölskyldu	

hans	sjálfs	og	hafa	ákveðna	eiginleika	hvað	varðar	 innsæi,	þekkingu	og	trúrækni.	Sjítar	

kölluðu	sig	Sjít-Alí	eða	flokkur	Alí	og	sögðu	að	frænda	og	tengdasyni	Múhameðs	hafi	verið	

ætlað	að	vera	eftirmaður	hans.	Það	sem	er	mikilvægast	í	ágreiningnum	á	milli	súnníta	og	

sjíta	er	hvernig	þessi	viðhorf	hafa	þróast	fram	til	dagsins	í	dag	og	hversu	oft	þau	hafa	verið	

virkjuð	pólitískt	 (Magnús	Þorkell	Bernharðsson,	2005,	bls.	41).	 Í	næstu	köflum	mun	ég	

fjalla	 almennt	 um	 hryðjuverk,	 hryðjuverk	 í	 nafni	 eigin	 lífs,	 hryðjuverkaárásina	 11.	

september	2001,	á	World	Trade	Center	í	New	York,	og	skoða	hvernig	al	Kaída	réttlætti	

árásina.
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3 Hryðjuverk		
Hryðjuverk	eiga	sér	langa	sögu.	Þau	hafa	átt	sér	stað	í	Evrópu	í	gegnum	söguna.	Um	miðja	

átjándu	 öld	 kom,	 sem	 dæmi,	 fram	 róttækur	 hópur	 þjóðernissinna	 sem	 stofnaði	

leynifélagið	Hið	írska	bræðralag	lýðveldisins	(IRB).	Markmið	þeirra	var	að	stofna	írskt	ríki	

sem	væri	 frjálst	og	óháð	öðrum.	Hópurinn	hafði	 fyrirætlanir	um	að	ræna	prinsinum	af	

Wales,	 ráðast	 inn	 í	Kanada	og	skipuleggja	uppreisn	á	 Írlandi.	Hreyfingin	 féll	hins	vegar	

innan	 áratugar	 eftir	 að	hún	 var	 stofnuð	 vegna	óskipulags	 og	 veikra	 innviða	 (Hoffman,	

2007,	 bls.	 12).	 Hryðjuverkahópinn	 Írski	 lýðveldisherinn	 (IRA)	 má	 rekja	 til	 Hins	 írska	

bræðralags	lýðveldisins	(IRB)	en	hópurinn	var	virkur	í	því	að	nota	sprengjur	á	N-Írlandi	og	

á	 Bretlandi	 á	 20.	 og	 21.	 öldinni	 (Hoffman,	 1998,	 bls,	 170–171).	 Hryðjuverkahópurinn	

Aðskilnaðarhreyfing	Baska	 (ETA)	varð	 til	árið	1958	á	Spáni	og	barðist	hann	 fyrir	því	að	

Baskaland	fengi	sjálfstæði	frá	Spáni	og	Frakklandi.	Hreyfingin	notaði	hryðjuverk	til	þess	að	

ná	fram	markmiðum	sínum	m.a.	bílsprengjur,	rán	og	þjófnaði	 (Shepard,	2002,	bls.	56).	

Rauða	fylkingin	á	Ítalíu	er	einnig	dæmi	um	hryðjuverkahóp	í	Evrópu	en	hún	varð	til	árið	

1970.	Fylkingin	beytti	ofbeldi	til	þess	að	reyna	að	ná	fram	markmiðum	sínum	gagnvart	

ríkisstjórn	 Ítalíu.	Rauða	fylkingin	rændi	m.a.	 forsætisráðherra	 Ítalíu	Aldo	Moro	og	drap	

hann	(Asad,	2007,	bls.	21).	

Hryðjuverk	eru	fyrst	og	fremst	ofbeldi	eða	hótun	um	ofbeldi	til	þess	að	hafa	pólitísk	

áhrif.	Í	öðru	lagi	eru	þau	úthugsaður,	kerfisbundinn	og	skipulagður	verknaður.	Í	þriðja	lagi	

eru	hryðjuverk	ekki	bundin	ákveðnum,	viðurkenndum	hernaðarreglum	eða	siðareglum.	Í	

fjórða	 og	 síðasta	 lagi	 eru	 hryðjuverk	 skipulögð	 til	 þess	 að	 hafa	 víðtækar	 sálrænar	

afleiðingar	á	fólk	sem	eru	fórnarlömb	eða	skotmörk	þeirra	(Shughart,	2006,	bls.	10).		

Bruce	Hoffman	(2007)	hefur	rannsakað	hryðjuverk	um	árabil	og	segir	að	hryðjuverk	

séu	viðfangsefni	sem	er	ekki	hægt	að	skilja	frá	sögunni	og/eða	hvaða	hlutverk	þau	munu	

hafa	í	framtíðinni	vegna	þess	að	umfang	þeirra	er	of	stórt.	Síðan	hryðjuverkaárásin	11.	

september	2001	í	New	York	átti	sér	stað	hafa	verið	deilur	um	hvernig	eigi	að	skilgreina	

hryðjuverk	og	uppruna	þeirra	(bls.	9).		

Mannfræðingar	hafa	skoðað	hryðjuverk	út	frá	þróunarlegri	sýn	og	segja	að	þau	séu	

tengd	kúgun	og	ótta.	Hryðjuverk	séu	því	þvingunarstefna	og	hafi	verið	notuð	síðan	fyrstu	
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ríkin	komu	 fram	 fyrir	u.þ.b.	5500	árum.	Einnig	að	hryðjuverk	 séu	 í	 grundvallaratriðum	

afurð	félagslegrar	mismununar,	lagskiptingar	í	samfélaginu	og	tengist	stjórnmálum	ríkja.	

Mannfræðingar	 segja	 að	 hryðjuverk	 í	 nútímanum	 séu	 pólitísk	 vopn	 sem	 styðja	 við	

valdaelítuna	og	hafi	verið	notuð	í	gegnum	sögu	mannsins	(Gunning,	Jackson	og	Smyth,	

2009,	bls.	139).		

Scott	 Atran	 (2015)	 er	 einn	 þeirra	 mannfræðinga	 sem	 hefur	 rannsakað	

hryðjuverkastarfsemi	 um	 nokkurt	 skeið.	 Hann	 hefur	 m.a.	 tekið	 viðtöl	 við	 fyrrum	

fylgismenn	Íslamska	ríkisins	í	Írak	og	við	ungmenni	í	París,	London	og	Bacelona	til	þess	að	

komast	 að	því	 hvers	 vegna	þau	 gengu	 til	 liðs	 við	 hreyfinguna.	Hann	hefur	 sérstaklega	

einblínt	 á	það	að	 taka	 viðtöl	 við	ungmenni	 sem	koma	 frá	brotnum	heimilum	og	búa	 í	

hverfum	þar	sem	lífskjör	eru	bág,	tengjast	ofbeldi	eða	stuðningi	við	jihad.	Flest	þessara	

ungmenna	sem	ganga	til	liðs	við	Íslamska	ríkið	gera	það	ekki	á	trúarlegum	forsendum	og	

hafa	enga	tengingu	við	íslam.	Atran	segir	að	þau	geri	það	afþví	þau	trúa	að	hreyfingin	veiti	

þeim	viðurkenningu	eða	til	þess	að	fullnægja	tilfinningum	tengdum	reiði,	vonbrigðum	og	

hefnd	(Atran,	2015,	bls.	3-4).		

3.1 Hryðjuverk	í	nafni	eigin	lífs	
Patrick	 Cockburn	 (2016)	 segir	 að	 Íslamska	 ríkið	 hafi	 gefið	 út	 fatwa	 sem	 segir	 að	 allar	

eiginkonur	eigi	að	hlýða	eiginmönnum	sínum	(bls.	398).	Fatwa	er	álitsgerð	eða	tilskipun	

sem	er	gefin	út	af	trúarlegu	yfirvaldi	í	íslam	(Storhaug,	2016,	bls.	11).	Þær	eiga	því	líka	að	

fórna	sér	og	eigin	líkama	til	þess	að	styðja	múslímskt	samfélag	sem	Íslamska	ríkið	telur	sig	

vera.	Íslamska	ríkið	hefur	m.a.	haldið	námskeið	um	sjálfsmorðssprengjur	fyrir	konur	sem	

bjuggu	á	landsvæðum	hreyfingarinnar.	Á	þessum	námskeiðum	eru	konur	heilaþvegnar	og	

þær	sannfærðar	um	að	fórna	sér.	Einnig	hefur	Íslamska	ríkið	staðið	fyrir	þjálfunarbúðum	

þar	 sem	börn	og	unglingar	eru	undirbúin	undir	verkefni	 sem	 fela	 í	 sér	að	notaðar	 séu	

sjálfsmorðssprengjur.	 Hins	 vegar	 nota	 þjálfarar	 búðanna	 aldrei	 orðið	 ,,sjálfsmorðs-

sprengjur“	 heldur	 segja	 þetta	 vera	 verkefni	 sem	 skapar	 þeim	 píslarvættisheiður	

(Cockburn,	2016,	bls.	398).		

Í	Kóraninum	stendur	að	það	sé	bannað	að	fremja	sjálfsvíg,	Guð	sé	sá	eini	sem	megi	

taka	 ákvörðun	 um	 hvenær	 einhver	 deyr.	 Einnig	 er	 litið	 alvarlegum	 augum	 á	 sjálfsvíg	

kvenna	 vegna	 þess	 að	 þær	 hafa	 hæstu	 trúar-og	 félagsstöðu	 innan	 íslam.	 Múhameð	

spámaður	sagði	að	besta	leiðin	til	þess	að	komast	í	paradís	væri	undir	verndarvæng	móður	
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því	 paradís	 lægi	 við	 fætur	 hennar.	 Þessi	 orð	 hans	 endurspegla	 viðhorf	 íslam	 til	

sjálfsmorðssprenginga	kvenna.	Konur	gegna	mikilvægu	hlutverki	vegna	þess	að	þær	geta	

gengið	með	börn	og	eru	því	fyrirmyndir.	Með	því	að	taka	eigið	líf	í	sjálfsmorðssprengju	

eru	konur	að	hafna	íslam	og	skyldu	sinni	gagnvart	trúnni	(Ahmed,	2013,	bls.	133).	

Hvers	vegna	ákveður	einhver	að	fara	í	verkefni	sem	felur	í	sér	að	taka	eigið	líf?	Svarið	

við	þessari	spurningu	er	ekki	einfalt.	Félagsfræðingurinn	Jean	Baechler	(í	Asad,	2007,	bls.	

40)	hefur	velt	þessari	spurningu	fyrir	sér	og	fjallar	um	japönsku	sjálfsmorðs	flugvélarnar	

kamikaze	sem	voru	notaðar	 í	seinni	heimsstyrjöldinni.	Flugmenn	kamikaze	flugvélanna	

dóu	í	þeim	tilgangi	að	drepa	aðra.	Þegar	einhver	tekur	eigið	líf	með	því	að	sprengja	sig	í	

loft	upp	gerir	hann	það	til	þess	að	drepa	aðra	á	sama	tíma	og	skaðinn	verður	því	meiri	

(Asad,	2007,	bls.	40).	

	Fræðimaðurinn	 Ivan	 Strenski	 (í	 Asad,	 2007)	 segir	 að	 það	 sé	 mikilvægt	 að	 skoða	

sjálfsvígsaðgerðir	út	frá	trúarlegum	hugmyndum	um	fórnir	og	gjafir,	frekar	en	að	skoða	

þær	út	frá	félagsfræðilegum	kenningum	Durkheims	um	sjálfsvíg.	Fórn	er	fyrirbæri	sem	er	

ekki	hægt	að	 skoða	eitt	og	 sér.	 Fórn	er	ekki	einungis	 félagslegt	 verk	heldur	hefur	það	

skírskotun	í	trú	(bls.	42–43).	Stenski	segir	að	fórnin	sé	gjöf	fyrir	þjóðina	og	þeir	sem	fremja	

sjálfsvígssprengjuárásir	 séu	 að	 gefa	 líf	 sitt	 til	 umma	 (bls.	 42–43).	Umma	 er	 ímyndað	

samfélag	múslíma	um	allan	heim	(Storhaug,	2016,	bls.	14).		

Josh	 Schott	 (2012)	 segir	 að	 til	 þess	 að	 skilgreina	 sjálfsmorðssprengingar	 og	

píslarvættisdauða	verði	að	skoða	sam-mannlegar	hugmyndir.	Þeir	sem	taka	þátt	í	því	að	

deyja	með	sjálfsmorðssprengju	gera	það	með	fórnarlömbum	sínum	og	varpa	því	ljósi	á	

það	 sem	er	mönnum	sameiginlegt.	Margir	 af	þeim	 sem	 taka	þátt	 í	 sjálfsmorðsspreng-

ingum	gefa	frá	sér	fyrrum	lífstíl	og	trú	sína.	Þeir	taka	jafnvel	þátt	í	samfélagi	þeirra	sem	

þeir	ætla	að	gera	árás	á.	Sumir	 raka	af	sér	skeggið,	hætta	að	biðja,	 stunda	spilavíti	og	

drekka	áfengi	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Með	þessu	er	vígamaðurinn	að	undirbúa	dauða	sinn	

sem	hann	hefur	ákveðið	að	deila	með	fórnarlömbum	sínum	og	til	þess	að	komast	í	tæri	

við	það	sem	er	mönnum	sameiginlegt.	Merking	og	mikilvægi	píslarvættisdauða	er	aðeins	

hægt	 að	 ná	 fram	 með	 athygli	 fjölmiðla.	 Þeir	 sem	 horfa	 á	 sjálfsmorðssprengingar	 í	

sjónvarpi	eða	í	öðrum	fjölmiðlum	eru	ósjálfrátt	þátttakendur	í	atburðinum.	Þetta	er	hluti	

af	því	að	gera	jihad	alþjóðlegt.		
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3.2 Hryðjuverkaárásin	11.	september	2001	

11.	september	2001	flugu	tvær	flugvélar	á	World	Trade	Center	í	New	York,	fyrri	flugvélin	

kl.	8:35	og	hin	hálftíma	síðar.	Þrjú	þúsund	manns	fylgdust	með	seinni	flugvélinni	þegar	

hún	brotlenti	á	turninum.	Sumir	telja	að	þriðja	flugvélin	hafi	brotlent	á	Pentagon	en	það	

er	óljóst.	Fjórða	og	síðasta	flugvélin	nauðlenti	á	jörðu	niðri	í	Pennsylvaníu	vegna	árekstra	

flugræningjanna	 við	 farþega	 um	 borð.	 U.þ.b.	 þrjú	 þúsund	 manns	 dóu	 í	 hryðjuverka-

árásinni	 þennan	 dag.	 Bandaríkin	 höfðu	 verið	 á	 lista	 öfgahópa	 í	 dágóðan	 tíma	 og	

leyniþjónusta	Bandaríkjanna	var	meðvituð	um	þessar	 áætlanir	 (Burke,	2007,	bls.	 234–

235).		

Í	bókinni	On	suicide	bombing	 segir	Talad	Asad	 (2007)	að	daginn	eftir	hryðjuverka-

árásina	11.	september	2001	á	World	Trade	Center	og	Pentagon	í	New	York,	hafi	þáverandi	

forseti	 Bandaríkjanna,	 George	W.	 Bush,	 sagt	 að	 hörmungarnar	 hefðu	 verið	 meira	 en	

hryðjuverkaárás.	Árásin	hafi	verið	ekkert	annað	en	stríð,	síðar	breyttu	Bush	og	bandarískir	

fjölmiðlar	orðinu	,,stríð“	í	,,stríðið	gegn	hryðjuverkum“.		

Margir	fréttaskýrendur	veltu	fyrir	sér	hvers	vegna	orðið	,,stríð“	var	notað	um	aðgerðir	

gegn	hryðjuverkum.	Áður	fyrr	þegar	stjórnvöld	brugðust	við	hryðjuverkum,	sérstaklega	á	

nýlendutímanum,	hefði	það	aldrei	verið	 tengt	við	stríð	heldur	við	 löggæsluaðgerðir	og	

skilgreint	 sem	 glæpir.	 Til	 dæmis	 þegar	 Þýskaland	 glímdi	 við	 hópinn	 Baader-Meinhof,	

Bretland	við	Írska	lýðveldisherinn	(IRA),	Spánn	við	Aðskilnaðarhreyfingu	Baska	(ETA)	eða	

Ítalía	við	Rauðu	 fylkinguna	var	 talað	um	aðgerðir	 til	öryggis	 frekar	en	að	 tala	um	stríð	

(Asad,	2007,	bls.	8).		

Alain	 Badiou	 (í	 Asad,	 2007)	 finnst	 einnig	 varhugavert	 að	 Bandaríkin	 notuðu	 orðið	

,,stríð“	um	aðgerðir	gegn	hryðjuverkum.	Hann	segir	að	í	gegnum	tíðina	hafi	Bandaríkin	

notað	stríð	til	þess	að	sýna	mátt	sinn	og	megin	gagnvart	öðrum	löndum.	Pólitísk	mótun	

Bandaríkjanna	 á	 sér	 til	 að	 mynda	 langa	 sögu	 hernaðaraðgerða	 og	 ofbeldis	 gegn	

frumbyggjum	þvert	yfir	Norður-Ameríku	og	víðar	um	heim	(bls.	8).	Asad	(2007)	veltir	fyrir	

sér	hvers	vegna	hugtakið	,,hryðjuverk“	er	oftar	en	ekki	notað	um	ákveðnar	tegundir	af	

nútíma	ofbeldi,	ekki	einungis	í	Bandaríkjunum,	heldur	um	allan	heim.	Hann	segir	að	ein	

skýringin	 gæti	 verið	 að	 fyrirrennarar	 nútíma	 ofbeldishópa	 störfuðu	 innan	 ramma	

þjóðríkisins	en	ekki	utan	þess	eins	og	hryðjuverkahópar	nútímans	gera	(bls.	8).	
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3.3 Réttlæting	al	Kaída	á	hryðjuverkaárásinni	11.	september	2001	

Fræðimenn	innan	íslam	og	aðrir	trúarlegir	skólar	hafa	fordæmt	hryðjuverkaárás	al	Kaída	

11.	september	2001.	Fjöldi	fólks	víðs	vegar	um	heiminn	lítur	á	íslam	sem	ofbeldisfulla	trú.	

Þessari	 staðalímynd	 hefur	 verið	 haldið	 uppi	 af	 hryðjuverkahópum	 en	 þeir	 sýna	 ranga	

mynd	af	því	sem	íslam	stendur	fyrir	í	raun	og	veru.	Öfgahópar	hafa	hertekið	íslamska	trú	

og	fangað	athygli	fjölmiðla	í	þá	átt	sem	þeir	vilja	til	þess	að	uppfylla	eigin	markmið.	Fólk	

tengir	 íslam	 m.a.	 við	 sjálfsmorðssprengjur,	 Saddam	 Hussein,	 Osama	 bin	 Laden	 og	

hryðjuverkaárásina	11.	september	2001.	Fæstir	sjá	það	sem	íslam	stendur	raunverulega	

fyrir	þ.e.	trú	sem	bannar	hvers	kyns	ofbeldi	nema	í	sjálfsvörn.	Sannleikurinn	er	sá	að	íslam,	

eins	og	trúin	kemur	fram	í	Kóraninum,	stendur	fyrir	friði	og	umburðarlyndi.	Íslam	hvorki	

umber	né	hvetur	til	hryðjuverkastarfsemi	(Masjid	Tuscon,	e.d.)			

Samkvæmt	lagalegum	hugmyndum	í	íslam	hafði	al	Kaída	ekki	vald	til	þess	að	lýsa	yfir	

jihad	 vegna	 þess	 að	 ríkisstjórnir	 múslímskra	 landa	 höfðu	 gert	 milliríkjasamning	 við	

Bandaríkin.	Bandaríkin	voru	því	ekki	löglegt	skotmark	og	auk	þess	er	bannað	í	 íslam	að	

drepa	óbreytta	borgara.	Fylgismenn	al	Kaída	svöruðu	þessari	staðhæfingu	ýtarlega	árið	

2002	 og	 réttlættu	 árásina	 11.	 september	 2001.	 Þeir	 byrjuðu	 á	 því	 að	 segja	 að	

gagnrýnendur	 árásarinnar	 væru	 fáfróðir	 um	 íslam	 og	 skoðuðu	 hlutina	 út	 frá	

Vesturlöndum.	 Einnig	 sögðu	þeir	 að	 fræðimenn	 innan	 íslam	 væru	 að	 gefa	 krossförum	

grænt	ljós	á	að	hefna	sín	á	múslímum	(Byman,	2015a,	bls.	40).		

Eins	og	kom	fram	hér	að	ofan	þá	höfðu	Bandaríkin	gert	milliríkjasamninga	við	nokkur	

ríki	múslíma	 um	 að	 það	 væri	 ólöglegt	 að	 heyja	 jihad	 gegn	 þeim.	 Fylgismenn	 al	 Kaída	

fullyrtu	að	Bandaríkin	hefðu	nú	þegar	verið	í	stríði	við	íslam	og	að	hryðjuverkaárásin	hefði	

verið	 gerð	 í	 sjálfsvörn.	 Það	 kemur	 fram	 á	 fjölmörgum	 stöðum	 í	 Kóraninum	 að	 það	 sé	

ólögmætt	að	drepa	óbreytta	borgara.	Yusuf	al-Qaradawi,	sem	er	mikilsvirtur	fræðimaður	

innan	 íslam,	vitnaði	 í	Kóraninn	og	sagði:	 ,,Það	að	drepa	saklaust	 fólk	samsvarar	því	að	

drepa	 allt	 mannkynið“	 (Kóran,	 5:32,	 sjá	 Byman,	 2015a,	 bls.	 41).	 Fylgismenn	 al	 Kaída	

svöruðu	Yusuf	al-Qaradawi	með	því	að	vitna	í	Kóraninn:	,,þegar	einhver	gerir	árás	á	þig	

átt	þú	að	borga	honum	í	sömu	mynt“	(Kóran,	2:190	og	60:8-9,	sjá	Byman,	2015a,	bls.	41).	

Al	Kaída	litu	svo	á	að	Bandaríkin	hefðu	nú	þegar	brotið	reglurnar	með	því	að	drepa	

múslíma	í	Írak	og	styðja	dráp	á	Palestínumönnum.	Þess	vegna	er	engin	fyrirstaða	fyrir	því	

að	múslímar	 drepi	 bandaríska	 borgara	 í	 staðinn.	 Einnig	 sögðu	 fylgismenn	 al	 Kaída	 að	
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bandarískir	 borgarar	 væru	 í	 raun	 ekki	 borgarar.	 Verkamenn	 í	 Bandaríkjunum	 búa	 til	

vopnin	sem	eru	notuð	í	stríði	og	fréttamenn	halda	uppi	áróðri	og	eru	talsmenn	ríkisins.	

Einnig	sögðu	fylgismenn	al	Kaída	að	vegna	þess	að	það	er	lýðræði	í	Bandaríkjunum	séu	

borgararnir	ábyrgir	fyrir	gjörðum	ríkisins.	Þessi	sýn	al	Kaída	gefur	fylgismönnum	hennar	

nægt	rými	til	þess	að	réttlæta	nánast	hvaða	aðstæður	sem	er	með	trúarlegum	skýringum.	

Hins	vegar	mun	al	Kaída	og	aðrir	hópar	sem	aðhyllast	svipaðar	hugmyndir	aldrei	komast	

undan	því	að	réttlætingar	þeirra	í	íslam	eiga	ekki	við	rök	að	styðjast	(Byman,	2015a,	bls.	

40–41).		

Eftir	hryðjuverkaárásina	11.	september	2001	sendi	fjöldi	múslímskra	leiðtoga	frá	sér	

yfirlýsingu	þar	sem	þeir	fordæmdu	árásina.	:	

,,Við	 undirritaðir,	 leiðtogar	 íslamskra	 hreyfinga,	 erum	 harmi	 slegnir	 vegna	
árásarinnar	þriðjudaginn	11.	september	2001	í	Bandaríkjunum	sem	hafði	í	för	með	
sér	stórfelld	morð,	eyðileggingar	og	árásir	á	saklaus	líf.	Við	auðsýnum	okkar	dýpstu	
samúð	 og	 sorg.	 Við	 fordæmum	 sterklega	 þetta	 atvik	 sem	 gengur	 gegn	 öllum	
mannlegum	og	 íslömskum	normum.	 Það	 kemur	 greinilega	 fram	 í	 íslam	að	það	 sé	
bannað	að	drepa	saklaust	 fólk.	Almáttugur	Guð	segir	 í	heilaga	Kóraninum:	Enginn	
handhafi	 byrða	 getur	 borið	 byrði	 annarra	 (Kóran,	 17:15,	 sjá	 Robinson,	 2014	 [Mín	
þýðing]).“		

Fræðimaðurinn	og	formaður	súnna	og	sjíta	ráðsins,	Sheikh	Yusuf	al-Qaradawi,	gaf	út	

fatwa	þar	sem	hann	fordæmdi	einnig	árásina	11.	september	2001	(Robinson,	2014).	Al-

Qaradawi	sagði	að	allir	múslímar	ættu	að	sameinast	gegn	þeim	sem	beita	saklausa	ofbeldi	

án	nokkurrar	ástæðu.	Íslam	hefur	lýst	andstöðu	og	algjöru	banni	gegn	blóðsúthellingum	

og	eyðileggingum	á	eigum	(Robinson,	2014).	
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4 Upphaf	vígasveitanna	
Partick	Cockburn	(2016)	segir	í	bók	sinni	The	age	of	jihad:	Islamic	State	and	the	Great	War	

for	the	Middle	East	að	svæðið	milli	 Íran	og	Miðjarðarhafs	hafi	 í	seinni	tíð	oftar	en	ekki	

einkennst	af	deilum	og	hefur	svæðið	nánast	verið	óstöðugt	síðan	Ottómanveldið	féll	fyrir	

u.þ.b.	hundrað	árum.	Þessar	deilur	hafa	haft	áhrif	á	allan	heiminn.	Svæðið	hefur	einkennst	

af	 innrásum	 frá	 utanaðkomandi	 löndum,	 stríðum,	 valdaránum	 herja,	 deilum	 á	 milli	

súnníta	og	sjíta	og	deilum	á	milli	Kúrda,	araba	og	Tyrkja	(bls.	2).		

Á	þessu	svæði	eru	deilur	hvað	varðar	trú,	stjórnmál	og	þjóðerni	hvað	mest	áberandi	í	

heiminum.	Rætur	þessara	deilna	eiga	sér	langa	sögu	en	hafa	verið	tíðari	og	mannskæðari	

eftir	árásina	á	World	Trade	Center	í	New	York	þann	11.	september	2001.	Árásin	var	skotið	

sem	hrinti	af	stað	hræðilegum	atburðum	sem	eyðilögðu	nokkuð	stöðugt	ástand	á	þeim	

tíma	í	Miðausturlöndum.	Einnig	snúast	margar	deilur	á	þessu	svæði	um	olíu	en	þær	deilur	

fá	mun	minni	athygli	en	allt	annað.	Löndin	sem	eiga	mest	af	olíu	eru	orðin	stjórnmálalegt	

vald	 í	Miðausturlöndum	og	 halda	 uppi	 völdum	á	 svæðinu,	 þessi	 lönd	 eru	 Sádi-Arabía,	

Arabísku	furstadæmin,	Katar	og	Kúveit	(Cockburn,	2016,	bls.	2–3).		

Fall	Sovétríkjanna	1991	hafði	einnig	mikil	áhrif	á	pólitískt	 landslag	Miðausturlanda.	

Við	fallið	opnaðist	greið	leið	fyrir	innrás	Vesturlanda.	Her	Saddam	Hussein,	forseta	Írak	á	

þessum	 tíma,	 réðst	 inn	 í	 Kúveit	 1990	 og	 taldi	 hann	 að	 Sovétríkin	myndu	 hjálpa	 Írak	 í	

innrásinni.	 Hins	 vegar	 fékk	 Saddam	 Hussein	 enga	 hjálp	 frá	 Sovétríkjunum	 þegar	

Bandaríkin	sigruðu	her	hans	í	Kúveit.	Innrás	Bandaríkjanna	í	Írak	2003	eyðilagði	Írak	sem	

sameinað	ríki	og	hefur	það	verið	rjúkandi	rúst	síðan	þá	og	engum	hefur	tekist	að	sameina	

það	aftur	(Cockburn,	2016,	bls.	3).	

Árið	2011	hefur	 verið	kallað	Arabíska	vorið	og	 leiddi	það	af	 sér	margar	byltingar	 í	

Miðausturlöndum	og	Norður-Afríku	 (Cockburn,	 2016,	bls.	 4).	Átökin	má	 rekja	 til	 kröfu	

fólks	um	aukið	lýðræði,	umburðarlyndi	og	frið	í	þeim	löndum	sem	höfðu	áður	einkennst	

af	 einræði	 og	 grimmd.	 Það	 var	 hins	 vegar	 ekki	 raunin	 og	 fólki	 fannst	 það	 vera	 svikið.	

Mótmælin	byrjuðu	í	Túnis	og	breiddust	út	til	Jemen	og	frá	Sýrlandi	til	Bareins	(bls.	205).	

Ein	helsta	afleiðing	ofangreindrar	þróunar	var	að	ýmsir	öfgafullir	andspyrnuhópar	stigu	

fram	á	sjónarsviðið	og	tóku	sér	stöðu	 í	því	valdatómi	og	glundroða	sem	fylgdi	 í	kjölfar	
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róstursins.	Næst	verður	fjallað	um	þrjá	slíka	hópa	og	reynt	að	bera	þá	saman	og	skoða	

hvað	er	líkt	og	ólíkt	í	starfsemi	þeirra	og	markmiðum.		
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5 	Talíbanar	
Neamatollah	Nojumi	(2002)	segir	í	bók	sinni	The	rise	of	the	Taliban	in	Afganistan:	Mass	

mobalization,	 civil	 war	 and	 the	 future	 of	 the	 region,	 að	 vegna	 landfræðilegrar	

staðsetningar	Afganistan	þ.e.	á	milli	Persaflóa	og	Mið-Asíu,	hafi	 landið	verið	 í	 gegnum	

tíðina	lykilþátttakandi	í	heiminum.	Landfræðileg	staðsetning	Afganistan	hefur	t.d.	gefið	

yfirvöldum	í	 landinu	tækifæri	til	þess	að	dreifa	valdi	sínu	í	áttina	til	austurs	og	vesturs.	

Einnig	 hefur	 staðsetning	 landsins	 haft	 þau	 áhrif	 að	 það	 hefur	 í	 gegnum	 tíðina	 verið	

skotmark	utanaðkomandi	herafla.	Þessi	staða	hefur	mótað	stjórnvöld	 í	Afganistan	sem	

hafa	m.a.	litið	framhjá	löngunum	og	vilja	fólksins	í	landinu	(bls.	1).		

Í	 bókinni	 The	 Taliban:	War,	 religion	 and	 the	 new	 order	 in	 Afganistan	 segir	 Peter	

Mardsen	 (1998)	 að	 talíbanahreyfingin	hafi	 byrjað	 sem	 lítill	 róttækur	hópur	nemenda	 í	

Kandahar	 í	Afganistan	árið	1994.	Meðlimir	hópsins	voru	 trúaðir	nemendur	sem	fannst	

þeim	vera	misboðið	af	spilltum	stjórnvöldum	og	ákváðu	að	berjast	gegn	þeim	með	því	að	

nota	íslam	til	þess	að	réttlæta	ofbeldi	gegn	almennum	borgurum	(bls.	43).	Orðið	taliban	

þýðir	nemandi	á	arabísku	eða	sá	sem	vill	auka	við	þekkingu	sína.	Talíbanar	kölluðu	sig	

þessu	nafni	af	því	þeir	voru	upphaflega	nemendur	 í	 trúarlegum	skólum	(Schott,	2012).	

Margir	 þessara	 nemenda	 voru	 munaðarlausir	 flóttamenn	 sem	 höfðu	 flúið	 átök	 í	

Afganistan.	Þeir	stunduðu	nám	í	trúarlegum	skólum	sem	voru	víðs	vegar	um	landið.	Þessir	

skólar	voru	eftirsóknarverðir	vegna	þess	að	þeir	buðu	nemendum	sínum	fría	gistingu	og	

mánaðarlegar	 tekjur.	 Sumir	 nemendur	 studdu	 fjölskyldur	 sínar	 með	 því	 að	 senda	

mánaðartekjur	 sínar	 heim	 en	 þær	 voru	 oft	 eina	 tekjuöflun	 fjölskyldunnar.	 Einnig	 var	

algengt	að	fjölskyldur	sendu	syni	sína	í	þessa	skóla	til	þess	að	þeir	ættu	kost	á	betri	framtíð	

með	því	að	læra	að	lesa	og	skrifa.	Skólarnir	voru	staðsettir	langt	frá	þéttbýli	og	því	eyddu	

nemendur	öllum	stundum	innan	veggja	þeirra.	Einnig	fengu	margir	nemendur	í	þessum	

skólum,	 í	 Pakistan	 og	 Afganistan,	 herþjálfun.	 Þeir	 tóku	 síðan	 þátt	 í	 ýmsum	

hernaðaraðgerðum	í	stríðinu	við	Sovétríkin	með	herskáum	mujahideen	flokkum	(Nojumi,	

2002,	bls.	119).	Mujahideen	þýðir	á	arabísku	þeir	sem	taka	þátt	í	jihad	(Mujahideen,	e.d.).	

Talíbanahópurinn	 fór	 frá	því	að	vera	 lítill	yfir	 í	það	að	verða	stórt	herafl	og	það	er	

líklegt	 að	 hópurinn	 hafi	 fengið	 stuðning	 frá	 utanaðkomandi	 öflum	 sem	 höfðu	 trú	 á	
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hópnum.	Þessi	stuðningur	hefur	vakið	upp	margar	getgátur	og	eru	Bandaríkin,	Pakistan	

og	Sádi-Arabía	þau	 lönd	sem	hafa	verið	bendluð	við	það	að	hafa	veitt	utanaðkomandi	

stuðning	við	talíbana.	Þeir	fengu	einnig	stuðning	frá	ungu	fólki	víðs	vegar	um	Afganistan	

sem	hafði	mikil	áhrif	á	framgöngu	hópsins	(Nojumi,	2002,	bls.	120).		

Hugmyndafræði	talíbana	hefur	vakið	upp	deilur	og	ekki	eru	allir	sammála	um	hvernig	

hún	þróaðist.	Það	er	enginn	vafi	á	því	að	madrasahs	skólar	í	flóttamannabúðum,	þar	sem	

íslam	er	kennt	úr	Kóraninum,	hafi	búið	til	marga	nýliða	í	talíbanahreyfinguna.	Einnig	er	

líklegt	að	starfsemi	flóttamannabúðanna	hafi	verið	styrkt	með	framlögum	frá	Sádí-Arabíu,	

ríkjum	Persaflóans	og	herskáum	mujahideen	stjórnmálaflokkum	(Mardsen,	1998,	bls.	43)	

Fylgismenn	mujahideen	börðust	til	þess	að	vernda	samfélag	íslam	gegn	ríkisvaldinu	sem	

þeir	litu	á	sem	óvin	(Atran,	2010,	bls.	347).	Afgönsku	andófshreyfingarnar,	mujahideen,	

eiga	 rætur	 í	 pólitískum	 hreyfingum	 frá	 1960	 til	 1971.	 Á	 þessum	 tíma	 var	 Afganistan	

stjórnað	að	mestu	af	ólíkum	pólitískum	samtökum.	Þessir	hópar	voru	virkir	innan	ríkisins	

og	stór	partur	af	afgönsku	samfélagi.	Pólitísk	hugmyndafræði	þessara	hópa	sækir	uppruna	

sinn	 í	 marxisma,	 vestræna	 frjálslyndisstefnu,	 þjóðernishyggju	 og	 íslamskar	 kenningar.	

Flestir	þessara	hópa	kröfðust	umbóta	og	breytinga	á	pólitískum	stofnunum	Afganistans.	

Kjarni	hópanna	var	fólk	úr	þéttbýli,	sérstaklega	úr	háskólum,	menntaskólum	og	úr	lágstétt	

(Nojumi,	 2002,	 bls.	 84).	 Innrás	 Sovétríkjanna	 í	 Afganistan	 1978	 hafði	 mikil	 áhrif	 á	

mujahideen	 flokka	 í	 landinu	 og	 börðust	 margir	 þeirra	 gegn	 Sovétmönnum	 í	 stríðinu.	

Mujahideen	 flokkanir	 unnu	 saman	 en	 skiptu	 sér	 niður	 á	 ákveðin	 svæði	 í	 Afganistan	 á	

meðan	á	stríðinu	stóð.	Yfir	hverju	svæði	var	einn	foringi,	eða	stríðsherra,	sem	var	með	

umboð	til	þess	að	drepa	saklausa	vegfarendur	og	neyða	fólk	til	þess	að	vinna	sem	þrælar.	

Foringjarnir	 börðust	 einnig	 um	 völd	 sín	 á	milli	 sem	 bitnaði	 oftar	 en	 ekki	 á	 saklausum	

borgurum	 í	Afganistan.	Fyrstu	 sex	mánuði	ársins	1994	dóu	25	þúsund	Afganir	 (Schott,	

2012).	

Hins	vegar	eru	áhrif	íslamskra	stjórnmálaflokka	á	ungt	fólk	í	Afganistan	og	Pakistan	og	

hvernig	það	hefur	haft	áhrif	á	stækkun	talíbanahópsins	óljós.	Það	er	einnig	deilt	um	hvort	

hreyfingin	 sé	 pastúnsk	 vegna	 þess	 að	 meirihluti	 stuðningsmanna	 hennar	 hafa	 verið	

Pastúnar.	 Sumir	 segja	 að	 hreyfingin	 hafi	 komið	 fram	 til	 þess	 að	 endurreisa	meirihluta	

Pastúna	sem	höfðu	verið	í	meirihluta	í	Afganistan	fyrir	stríðið.	Hins	vegar	hafa	talíbanar	

tekið	það	skýrt	fram	að	hreyfingin	sé	opin	öllum	etnískum	hópum	í	Afganistan	og	margir	



	25	

fylgismenn	 hennar	 séu	 ekki	 Pastúnar.	 Talíbanar	 eru	 eingöngu	 súnnítar	 og	 fara	 eftir	

Kóraninum	 í	 samræmi	 við	 það	 sem	 þar	 stendur	 og	 viðurkenna	 því	 ekki	 sjíta	 frá	Mið-

Afganistan	eða	ísmaelista	í	norðausturhluta	Afganistan	(Mardsen,	1998,	bls.	43).	

Mullah	Muhammad	Omar	 var	 leiðtogi	 talíbana	 frá	upphafi	 og	 fékk	hann	 trúarlega	

titilinn,	Amir	 Al-Mu´minin	 sem	 þýðir	 leiðtogi	 trúarinnar.	Mullah	 Omar	 var	 Pastúni	 frá	

suðvesturhluta	Afganistan.	Hann	var	íhaldsmaður	og	félagi	í	mujahideen	flokknum	Hisb-

e-Islami.	Mullah	Omar	var	sagður	afburðasnjall	stjórnandi	en	hann	missti	annað	augað	í	

stríðinu	 gegn	 Sovétríkjunum.	Mikil	 dulúð	hvíldi	 yfir	Mullah	Omar	 og	 sást	 hann	nánast	

aldrei	opinberlega	(Mardsen,	1998,	bls.	44).	Markmið	talíbana	undir	stjórn	Mullah	Omar	

var	að	sameina	Afganistan	með	því	að	beita	ofbeldi	(Atran,	2010,	bls.	348).	Leyniþjónusta	

Afganistan	gaf	út	yfirlýsingu	um	að	Mullah	Omar	hafi	dáið	á	spítala	í	Pakistan	í	apríl	2013	

en	ekki	er	vitað	um	dánarorsök	(Bergen,	Hanna	og	Walsh,	2015)	

Það	er	erfitt	að	setja	fram	eina	einfalda	útskýringu	á	starfsemi	talíbana.	Þeir	tóku	yfir	

Kabúl,	höfuðborg	Afganistan	í	lok	september	árið	1996.	Þeir	hengdu	fyrrverandi	forseta	

Afganistan,	Najibullah	og	bróður	hans	opinberlega	á	torgi	borgarinnar	og	myndin	sem	þeir	

sýndu	af	 sér	 var	mjög	afdráttarlaus.	Það	 sem	kom	á	eftir	 yfirtökunni	átti	 eftir	 að	hafa	

gífurleg	áhrif	á	landið.	Markmið	talíbana	var	að	bæta	Afganistan	og	sameina	landið	aftur	

eftir	margra	ára	stríðsástand.	Konum	var	bannað	að	sækja	sér	menntun	og	vinnu.	Einnig	

þurftu	 allir	 karlar	 og	 konur	 að	 fara	 eftir	 ströngum	 reglum	 varðandi	 klæðaburð.	 Þessi	

tilþrifamikla	hertaka	þeirra	á	Afganistan	ýtti	enn	frekar	undir	neikvæðar	staðalímyndir	af	

íslam	á	Vesturlöndum	(Mardsen,	1998,	bls.	1).	
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6 Al	Kaída	
Jason	Burke	(2007)	segir	í	bók	sinni	Al-Qaeda,	The	True	Story	of	Radical	Islam	að	rætur	al	

Kaída	samtakanna	megi	rekja	að	minnsta	kosti	aftur	til	áttunda	áratugar	síðustu	aldar.	Í	

hópnum	eru	þúsundir	manna.	En	þetta	voru	í	upphafi	nokkrir	einstaklingar	innan	annarra	

hópa.	Þessir	hópar	hafa	og	munu	taka	breytingum,	stækka	eða	jafnvel	hverfa	(bls.	45).		

Osama	bin	Laden,	einn	af	leiðtogum	al	Kaída,	bjó	ekki	til	hreyfinguna	og	dauði	hans	

batt	ekki	enda	á	tilvist	hennar.	Þó	svo	að	bin	Laden	hafi	verið	þekktasti	einstaklingurinn	í	

hreyfingunni	þá	voru,	eru	og	verða	margir	aðrir	einstaklingar	sem	hafa	viljann	og	getuna	

til	þess	að	ýta	undir	ofbeldi,	morð	á	saklausum	og	ringulreið	um	allan	heim.	Osama	bin	

Laden	fæddist	1957	í	borginni	Riyadh	í	Sádi-Arabíu.	Fjölskylda	hans	var	vel	efnuð	og	fékk	

bin	Laden	menntun	í	bestu	skólum	Sádi-Arabíu	(Burke,	2007,	bls.	46).		

Núverandi	leiðtogi	al	Kaída	,Ayman	al-Zawahiri,	er	læknir	frá	Egyptalandi.	Hann	var	

aðeins	15	ára	þegar	hann	stofnaði	 fyrsta	róttæka	hópinn.	Seinna	gekk	hann	til	 liðs	við	

annan	 hóp	 sem	 átti	 sér	 draum	 um	 að	 gera	 Egyptaland	 að	 íslömsku	 ríki.	 Hópurinn	

sameinaðist	hópnum	Hið	egypska	íslamska	jihad	(e.	Egyptian	Islamic	Jihad).	Al-Zawahiri	

var	handtekinn	ásamt	öðrum	meðlimum	hópsins	og	í	fangelsinu	sætti	hann	grófu	ofbeldi.	

Árið	1984	var	al-Zawahiri	látinn	laus	og	hann	flúði	til	Pakistan	1985.	Í	Pakistan	átti	hann	

sér	draum	um	að	endurreisa	hópinn	Hið	egypska	íslamska	jihad.	Al-Zawahiri	hafði	önnur	

markmið	 en	 bin	 Laden.	Hann	 vildi	 steypa	 egypsku	 ríkisstjórninni	 af	 stóli	 en	 hafði	 ekki	

áhuga	 á	 stríði	 gegn	 Bandaríkjunum	 líkt	 og	 bin	 Laden.	 Þó	 svo	 að	 hugmyndafræði	 al-

Zawahiri	og	bin	Laden	hafi	verið	ólík	hefur	al-Zawahiri	haft	mikil	áhrif	á	mótun	al	Kaída.	

Hann	leitaði	til	bin	Laden	og	sóttist	eftir	fjárstuðningi	fyrir	hóp	sinn	Hið	egypska	íslamska	

jihad.	Árið	1998	gerðist	það	að	hópurinn	sameinaðist	al	Kaída	og	 í	 kjölfarið	breytti	Al-

Zawahiri	áherslum	og	markmiðum	sínum	og	aðlagaði	þau	að	hugmyndafræði	bin	Laden	

(Byman,	2015a,	bls.	92–94).	

Baráttumál	al	Kaída	eru	af	pólitískum	toga	en	þau	tengjast	trúarlegum	málefnum	með	

vísun	 í	 trúarlega	heimssýn	 (Burke,	2007,	bls.	 xxv).	Margir	ungir	menn	 lögðu	 leið	 sína	 í	

herbúðir	í	Afganistan	án	þess	að	hafa	einu	sinni	heyrt	um	Osama	bin	Laden	eða	Ayman	

al-Zawahiri	 áður	 en	 þeir	 lögðu	 af	 stað.	 Ástæður	 þess	 að	 þeir	 fóru	 voru	 ólíkar	 en	
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djúpstæðar.	Þeim	var	ekki	rænt	eða	þeir	neyddir	til	þess	að	fara	í	leit	að	jihad	heldur	gerðu	

það	á	eigin	forsendum.	Sömu	sögu	má	segja	um	menn	sem	sóttu	eftir	aðstoð	frá	bin	Laden	

til	þess	að	uppfylla	drauma	sína	um	ofbeldisfullar	aðferðir	gagnvart	Vesturlöndum	(Burke,	

2007,	bls.	xxvi).	

Það	er	ekki	til	nein	ein	útskýring	á	al	Kaída	og	það	er	erfitt	að	skilgreina	hreyfinguna		

(Burke,	 2007,	bls.	 1).	Daniel	Byman	 (2015b)	 segir	 að	 innrás	 Sovétríkjanna	 í	Afganistan	

1979	hafi	orðið	til	þess	að	al	Kaída	komu	fram	á	sjónarsviðið	líkt	og	talíbanar.	Innrásin	í	

Afganistan	hafði	áhrif	á	hugmyndafræði,	stefnumótun	og	skipulag	hreyfingarinnar	með	

Osama	bin	 Laden	 í	 fararbroddi.	 Innrásin	 var	einnig	mikilvægur	 vendipunktur	 fyrir	 allar	

aðrar	jihadist	hreyfingar	í	dag.		

Sovétríkin	 gerðu	 innrásina	 í	Afganistan	 til	 þess	 að	 styðja	 við	 kommúnismann	þar	 í	

landi.	Stjórnmál	í	Afganistan	voru	á	þessum	tíma	mjög	óstöðug	og	innrás	Sovétríkjanna	

hrinti	af	stað	uppreisn	margra	öfgahópa	sem	gripu	til	vopna	í	kjölfarið	(Byman,	2015a,	bls.	

3).	Margir	íbúar	Afganistan	flúðu	til	Pakistan	í	leit	að	skjóli.	Á	þeim	tíma	sem	stríðið	við	

Sovétríkin	stóð	yfir	fór	hugmyndafræði	Abdullah	Azzam	að	mótast.	Azzam	var	kennari	bin	

Laden	í	háskólanum	Abdul	Aziz	í	borginni	Jeddah	í	Sádí-Arabíu	og	hefur	hvað	mest	haft	

áhrif	á	hugmyndafræði	al	Kaída.	Azzam	leit	ekki	á	al	Kaída	sem	einhver	samtök	heldur	

hugmyndafræði	sem	myndi	hafa	róttækar	breytingar	á	heim	íslam	(Burke,	2007,	bls.	2).	

Azzam	fæddist	í	Palestínu	1941	og	gekk	til	liðs	við	hreyfinguna	Bræðralag	múslíma	þegar	

hann	var	18	ára	gamall	(2007,	bls.	47).	Bræðralag	múslíma	er	flokkur	sem	vill	að	lagakerfi	

Egyptalands	 sé	 í	 anda	Kóransins	 (Magnús	Þorkell	 Bernharðsson,	 2005,	bls.	 17).	Azzam	

lærði	lögspeki	íslam	í	háskólanum	í	Damaskus	og	barðist	gegn	Ísrael	í	stríðinu	1967.	Hann	

fór	til	Sádi-Arabíu	1978	til	þess	að	kenna	við	háskólann	Abdul	Aziz	(Burke,	2007,	bls.	47).		

	Það	er	óvíst	að	þeir	sem	voru	í	félagsskap	við	bin	Laden	hafi	kallað	hópinn	al	Kaída,	

þó	svo	þeir	vissu	hver	leiðtogi	hans	væri.	Það	þýðir	samt	ekki	að	al	Kaída	sé	ekki	til	heldur	

er	hópurinn	al	Kaída	ekki	til.	Al	Kaída	undir	stjórn	bin	Laden	varð	formlega	til	í	Pershawar	

í	ágúst	1988.	Bin	Laden	vildi	stofna	jihadist	fylkingu	sem	myndi	berjast	fyrir	hönd	múslíma	

í	heiminum	og	gegn	svokölluðum	villitrúarmönnum	í	múslímaheiminum.	Al	Kaída	átti	að	

uppfylla	þrjú	markmið:	 í	 fyrsta	 lagi	að	starfa	sem	sjálfviljugur	hryðjuverkahópur,	 í	öðru	

lagi	að	hafa	það	hlutverk	að	þjálfa,	skipuleggja	og	sjá	fyrir	og	flytja	jihadist	múslíma,	en	

einnig	hjálpa	múslímum	víðs	vegar	um	heiminn,	ekki	einungis	í	Afganistan	og	í	þriðja	lagi	
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reyna	að	sameina,	leiða	og	endurstilla	jihadist	hreyfinguna	og	gefa	henni	meiri	tilgang	og	

stefnumótun	 (Byman,	 2015a,	 bls.	 9).	 Einnig	 vill	 al	 Kaída	 hafa	 áhrif	 á	 aðra	 íslamska	

öfgahópa	og	hvetja	þá	til	þess	að	sameinast	gegn	óvinum	íslam.	Al	Kaída	vill	viðhalda	reiði	

og	andúð	í	múslímaheiminum	og	hvetja	fólk	til	þess	að	snúast	gegn	Bandaríkjunum	og	

bandamönnum	þeirra	(Gunaranta,	2005,	bls.	59).		

6.1 Samanburður	á	talíbönum	og	al	Kaída	
Talíbanar	höfðu	ekki	miklar	áhyggjur	af	Vesturlöndum	og	höfðu	engan	áhuga	á	því	að	fara	

í	stríð	við	þau.	Þess	í	stað	styrktu	talíbanar	samband	sitt	við	ríkisstjórn	Bandaríkjanna	og	

bandaríska	olíufyrirtækið	ONOCAL.	Sögulega	séð	er	Afganistan	ólíkt	öðrum	Miðaustur-

löndum	 og	 Suður-Asíu	 vegna	 þess	 að	 landið	 hefur	 ekki	 átt	 í	 haturssambandi	 við	

Vesturlönd.	Þetta	útskýrir	að	einhverju	leyti	hvers	vegna	fáir	Afganar	sóttust	eftir	því	að	

ganga	til	liðs	við	hreyfingar	líkt	og	al	Kaída	sem	skipulögðu	aðgerðir	fyrir	utan	Afganistan	

og	Pakistan.	Ólíkt	talíbönum	hefur	al	Kaída	hreyfingin	verið	þekkt	fyrir	hatur	og	árásir	á	

Vesturlönd	 (Schott,	 2012).	 Árásirnar	 1998	 á	 bandarísku	 sendiráðin	 í	 Dar-es-Salaam	 í	

Tansaníu	og	Nairobi	í	Kenía,	voru	byrjunin	á	því	sem	al	Kaída	varð	seinna	þekkt	fyrir	þ.e.	

árásir	 gegn	 Bandaríkjunum.	 Í	 árásunum	 voru	 notaðar	 sprengjur	 og	 dóu	 tugir	 manna	

(Shahzad,	2011,	bls.	50).		

Al	Kaída	hreyfingin	 leit	 svo	á	að	samfélög	múslíma	ættu	að	sameinast.	Einnig	vildi	

hreyfingin	berjast	gegn	áhrifum	Vesturlanda	um	heim	allan.	Áður	 fyrr	höfðu	múslímar	

verið	 sterk	 pólitísk	 eining	 undir	 stjórn	 kalífa	 og	 Ottómanveldið	 réð	 yfir	 meirihluta	

Miðausturlanda	í	margar	aldir.	Al	Kaída	hreyfingin	trúir	því	að	eining	múslíma	hafi	verið	

eyðilögð	vísvitandi	fyrst	þegar	Vesturveldin	réðust	inn	í	lönd	múslíma	á	nýlendutímanum	

og	aðskildu	lönd	frá	Ottómanveldinu	eða	öðrum	múslímaríkjum.	Vesturveldin	stjórnuðu	

nýlendunum	með	harðræði	og	komu	fram	við	fólk	eins	og	þræla.	Bretland	lagði	undir	sig	

Egyptaland	1882	og	Írak	1917.	Rússland	lagði	undir	sig	Úsbekistan,	Frakkland	lagði	undir	

sig	Alsír	árið	1830	og	svona	mætti	lengi	telja.	Bin	Laden	og	fylgismenn	hans	litu	á	innrás	

Sovétríkjanna	sem	enn	eitt	dæmið	um	rán	Vesturvelda	í	löndum	múslíma	(Cole,	2004).	

Það	 er	 einnig	 mikilvægt	 að	 veita	 því	 athygli	 að	 Osama	 bin	 Laden	 og	 al-Zawahiri,	

stofnendur	 al	 Kaída,	 komu	 frá	 þekktum	 fjölskyldum	 og	 voru	 báðir	 vel	 menntaðir.	

Fjölskylda	 bin	 Laden	 var	 auðug	 og	 náin	 konungsfjölskyldunni	 í	 Sádi-Arabíu.	 Bin	 Laden	

styrkti	 al	Kaída	að	einhverju	 leyti	með	eigin	 fé.	Einnig	voru	margir	af	 fylgismönnum	al	
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Kaída	frá	ríkum	fjölskyldum	og	gengu	í	hreyfinguna	til	þess	að	fá	dýpri	merkingu	í	líf	sitt.	

Fylgismenn	 al	 Kaída	 voru	 því	 litnir	 hornauga	 af	 talíbönum	 í	 Afganistan	 vegna	 þess	 að	

margir	þeirra	voru	ríkir	og	fágaðir	heimsborgarar.	Einnig	var	ákveðin	etnísk	spenna	á	milli	

talíbana	sem	voru	að	mestu	Pastúnar	og	arabanna	sem	voru	uppistaðan	í	al	Kaída	(Shott,	

2012).	

Al	Kaída	er	ekki	formlegur	hópur	heldur	hugmyndafræði	sem	leitast	eftir	því	að	ná	til	

sem	 flestra	 víðs	 vegar	 um	heiminn.	 Eins	 og	 áður	 segir	 eru	margir	 fylgismenn	 al	 Kaída	

hugmyndafræðinnar	 vel	menntaðir	 og	 tala	 jafnvel	mörg	 tungumál.	 Á	móti	 voru	 flestir	

fylgismenn	talíbana	munaðarleysingjar	sem	ólust	upp	í	flóttamannabúðum	í	Pakistan.	Þar	

sem	stelpur	gengu	ekki	í	þessa	skóla	lifðu	nemendur	hans	í	mjög	karllægum	heimi	og	voru	

í	 litlum	sem	engum	samskiptum	við	konur,	 sem	skýrir	e.t.v.	brenglað	viðhorf	þeirra	 til	

kvenna.	 Þessir	 skólar	 voru	 einir	 af	 fáum	 stofnunum	 sem	buðu	upp	 á	 gistingu,	mat	 og	

menntun.	Á	meðan	stríðinu	við	Sovétríkin	stóð	var	skólum	lokað	og	nemendur	sendir	út	

á	vígvöllinn	(Shott,	2012).		

Al	Kaída	og	talíbanar	hafa	ólík	markmið.	Talíbanar	höfðu	þrjú	markmið	frá	1994	til	

2001.	Í	fyrsta	lagi	að	hreinsa	Afganistan	af	spilltum	harðstjórum	og	koma	reglu	á	landið,	í	

öðru	 lagi	að	búa	til	sterka	ríkisstjórn	byggða	á	viðmiðum	sharía	 laga	og	 í	þriðja	 lagi	að	

öðlast	alþjóðlega	viðurkenningu.	Sharía	er	lögmál	íslam	sem	er	grundvallað	í	Kóraninum	

og	í	lífsreglum	sem	þar	eru	lagðar	(Storhaug,	2016,	bls.	14).	Í	upphafi	höfðu	talíbanar	ekki	

áform	 um	 að	 stjórna	 landinu	 sjálfir.	 Hins	 vegar	 varð	 svo	 að	 talíbanar	 tóku	 yfir	 stjórn	

Afganistan	 og	 stofnsettu	 róttæka	 útgáfu	 af	 sharía.	 Daginn	 eftir	 að	 talíbanar	 náðu	

yfirráðum	 í	 borginni	 Kabúl	 sendu	 Bandaríkin	 sendifulltrúa	 til	 þess	 að	 hitta	 nýju	

talíbanastjórnina	í	Afganistan.	Tilgangur	heimsóknarinnar	var	m.a.	að	ræða	möguleika	á	

því	að	opna	bandarískt	sendiráð	í	Kabúl.	

	Á	meðan	 talíbanar	einbeittu	 sér	að	því	 að	byggja	upp	Afganistan	og	öðlast	 viður-

kenningu	 í	 alþjóðasamfélaginu	 voru	markmið	 al	 Kaída	 að	 verða	 alþjóðleg	 hreyfing	 og	

viðhalda	baráttu	gegn	krossförum	síonista,	eins	og	þeir	kölluðu	það.	Al	Kaída	höfðu	ekki	

neinar	áætlanir	um	 framtíðina	 líkt	og	 talíbanar	höfðu	um	 framtíð	Afganistan.	Al	Kaída	

hafnar	því	að	jihad	sem	heilagt	stríð,	sé	sameiginleg	pólitísk	skylda	fólks.	Al	Kaída	litur	á	

jihad	sem	einstaklingsbundna	siðferðislega	skyldu	hvers	og	eins.	Fylgismenn	al	Kaída	líta	

svo	á	að	múslímar	verði	fyrir	þjáningu	á	degi	hverjum	og	það	verði	að	takast	á	við	það	á	
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heimsvísu.	Þess	vegna	eru	samtökin	alþjóðleg.	Al	Kaída	hefur	aldrei	haft	áform	um	að	ná	

yfirráðum	 yfir	 landsvæðum	 heldur	 vill	 hafa	 áhrif	 á	 mörgum	 stöðum	 í	 einu.	 Eitt	 af	

lykilmarkmiðum	Al	Kaída	er	að	binda	enda	á	Bandaríkin	sem	yfirburðaríki	í	heiminum.	Þar	

sem	Bandaríkin	eru	lýðræðisleg	ríki	líta	fylgismenn	al	Kaída	á	hryðjuverk	sem	leið	til	þess	

að	 fá	borgara	Bandaríkjanna	 til	þess	að	berjast	gegn	ríkinu,	þar	 sem	hryðjuverkin	sem	

snúast	um	kúgun	og	 yfirburði	 séu	 afleiðing	 stefnu	Bandaríkjanna.	 Fylgismenn	al	 Kaída	

segja	að	með	því	að	drepa	bandaríska	borgara	séu	þeir	að	láta	bandarísk	stjórnvöld	líta	í	

eigin	 barm	 og	 skila	 ábyrgðinni	 yfir	 á	 þau.	 Einnig	 er	 markmið	 hryðjuverka	 al	 Kaída	 í	

Bandaríkjunum	að	láta	þau	finna	fyrir	þeirri	þjáningu	sem	múslímar	hafa	þurft	að	þola	í	

gegnum	tíðina.	Eins	og	fram	hefur	komið	eru	markmið	og	bakgrunnur	talíbana	og	al	Kaída	

ólíkur,	þess	vegna	er	alrangt	að	setja	þessa	tvo	hópa	undir	sama	hatt	(Schott,	2012).		



	31	

7 Íslamska	ríkið	
Fawaz	Gerges	(2016)	fjallaði	um	að	Íslamska	ríkið,	einnig	þekkt	sem	ISIL,	ISIS	eða	IS	í	bók	

sinni	ISIS:	A	History.	Hann	segir	að	Íslamska	ríkið	hafi	komið	fram	á	sjónarsviðið	árið	2014	

og	þegar	mest	lét	hafði	það	sölsað	undir	sig	landsvæði	í	Sýrlandi	og	Írak	sem	var	á	stærð	

við	Bretland.	Á	þessu	landsvæði	bjuggu	sex	til	níu	milljónir	manna.	Íslamska	ríkið	stjórnaði	

sértrúarher	 með	 yfir	 30	 þúsund	 manns	 (bls.	 1).	 Geta	 Íslamska	 ríkisins	 til	 þess	 að	 ná	

yfirráðum	yfir	landsvæðum	í	Sýrlandi	og	Írak	gerði	hreyfinguna	að	árangursríkustu	jihadist	

hreyfingu	sem	uppi	hefur	verið.	Hreyfingin	hefur	einnig	sýnt	að	hún	er	mun	ofbeldisfyllri	

og	 hættulegri	 en	 al	 Kaída	 var	 undir	 stjórn	 Osama	 bin	 Laden	 og	 Ayman	 al-Zawahiri.	

Íslamska	ríkið	notar	ofbeldisfullar	aðferðir	við	að	drepa	fyrirvaralaust	sjía	múslíma,	kristna	

og	 aðra	 sem	eru	 ekki	 súnní	múslímar	 samkvæmt	þeirra	 skilgreiningu	 á	 því	 (Cockburn,	

2016,	bls.	336).	

Aðferðir	 Íslamska	 ríkisins	 við	 að	endurreisa	 kalífaríkið,	 sem	er	 eitt	 af	megin	mark-

miðum	hreyfingarinnar,	hafa	vakið	ótta	í	nágrannalöndum	t.d.	Jórdaníu,	Sádí-Arabíu	og	

Tyrklandi	(Cockburn,	2016,	bls.	333).	Kalífaríki	var	ríki	múslíma	sem	var	stofnað	eftir	dauða	

Múhameðs	 spámanns.	 Kalífi	 er	 fyrst	 og	 fremst	 veraldlegur	 pólitískur	 leiðtogi	 innan	

samfélags	 múslíma.	 Hann	 var	 talinn	 fá	 vald	 sitt	 frá	 Guði.	 Síðasti	 kalífinn	 var	

Tyrkjasoldáninn	en	hann	lét	af	völdum	árið	1924	(Storhaug,	2016,	bls.	12).	Íslamska	ríkið	

varð	til	út	frá	al	Kaída	í	Írak	og	öðrum	tengdum	jihadist	hreyfingum	(Cockburn,	2016,	bls.	

296).	Leiðtogi	Íslamska	ríkisins	er	Abu	Bakr	al-Baghdadi,	líka	þekktur	sem	Abu	D´ua.	Hann	

var	upphaflega	leiðtogi	al	Kaída	í	Írak	áður	en	samtökin	breyttust	í	Íslamska	ríkið	(bls.	333).	

Al-Baghdadi	 lýsti	 yfir	að	hann	væri	 kalífi	 Íslamska	 ríkisins.	Hins	vegar	hafa	 flestir	 súnní	

múslímaleiðtogar	 fordæmt	 Íslamska	 ríkið	 og	 tilurð	 þess	 og	 viðurkenna	 því	 ekki	 al-

Baghdadi	sem	kalífa	(bls.	344).	Al-Baghdadi	fæddist	árið	1971	í	Írak	inn	í	súnní	múslímska	

fjölskyldu.	Al-Baghdadi	var	hlédrægt	og	rólegt	barn	sem	gekk	ekki	í	trúarlega	skóla	innan	

íslam	þrátt	 fyrir	 það	 var	 hann	 fær	 í	 því	 að	þylja	 upp	úr	 Kóraninum	og	hafði	 ákveðnar	

skoðanir	á	 ritningum	hans.	Al-Baghdadi	 var	ungur	að	aldri	þegar	hann	gekk	 til	 liðs	 við	

Bræðralag	múslíma	 sem	 varð	 upphafið	 af	 öfgakenndum	 hugmyndum	 hans	 (Calabresi,	

2015,	bls.	103).	Al-Baghdadi	hefur	ekki	sést	opinberlega	lengi	og	er	talið	að	hann	sé	í	felum	

í	eyðimörkinni	fyrir	utan	borgina	Mósúl	eftir	að	Íraksher	tók	yfir	borgina	2017.	Bandaríkin	
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bjóða	þeim	sem	veitt	geta	upplýsingar	um	Al-Baghdadi	sem	leitt	gæti	til	handtöku	hans	

25	milljón	dollara	(Ensor,	2017).			

Árið	 2014	 náði	 Íslamska	 ríkið	 Mósúl	 í	 norður	 Írak	 á	 sitt	 vald.	 Íbúar	 Mósúl	 eru	

mestmegnis	súnní	múslímar.	Íslamska	ríkið	hefur	m.a.	notað	áróðursmyndbönd	en	í	þeim	

sýna	 fylgismenn	 hreyfingarinnar	 aftökur	 á	 múslímum	 og	 öðrum	 sem	 eru	 ekki	 súnní	

múslímar.	Þessi	ógnvekjandi	myndbönd	hafa	ef	 til	vill	haft	áhrif	á	 íraskar	öryggissveitir	

sem	náðu	ekki	að	koma	í	veg	fyrir	að	Íslamska	ríkið	næði	yfirráðum	í	Mósúl	(Cockburn,	

2016,	bls.	340).	Íslamska	ríkið	náði	að	leggja	undir	sig	dýrmæt	landsvæði	í	Sýrlandi	sem	

höfðu	 að	 geyma	 stóran	hluta	 af	 olíu	 og	 gasframleiðslu	 landsins.	 Þó	 svo	 að	 ,,kalífaríki“	

Íslamska	 ríkisins	hafi	verið	einangrað	gáfu	olíulindirnar	þeim	 fastar	 tekjur.	Einnig	hafði	

Íslamska	ríkið	náð	helstu	vegum	á	sitt	vald	í	Írak	og	Sýrlandi	og	gátu	því	lagt	vegatolla	og	

rænt	þá	sem	áttu	leið	hjá	(bls.	353).	Heimurinn	lítur	á	fylgismenn	Íslamska	ríkisins	sem	

múslímska	ofsatrúarmenn	en	hreyfingin	á	enga	samleið	með	íslam.	Íslamska	ríkið	er	hins	

vegar	 glæpasamtök	 og	 stór	 hluti	 af	 tekjum	 hreyfingarinnar	 kemur	 í	 gegnum	 ólöglega	

eiturlyfjasölu.	Fylgismönnum	Íslamska	ríkisins	eru	gefin	eiturlyf	líkt	og	nasistum	var	gefið	

í	Þýskalandi	og	bandarískum	hermönnum	í	Víetnamstríðinu	til	þess	að	auðvelda	þeim	að	

framkvæma	grimmilegt	ofbeldi	(Khan,	2017).	

Íslamska	ríkið	varð	að	halda	uppi	grunnþjónustu	fyrir	,,borgara“	sína	til	þess	að	geta	

haldið	 landsvæðum	 sínum	 t.d.	 með	 því	 að	 veita	 þeim	 auðkenniskort,	 barnagæslu	 og	

sorphirðu	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt	 (Gerges,	 2016,	 bls.	 42).	 Í	 Mósúl	 réð	 Íslamska	 ríkið	

verðlaginu	á	mat	og	húsnæði	og	höfðu	íbúar	borgarinnar	ekkert	um	það	að	segja.	Íslamska	

ríkið	hafði	t.d.	séð	til	þess	að	bakarí	væru	starfandi	svo	fólk	fengi	brauð	sem	er	stór	hluti	

af	fæðu	margra	í	Sýrlandi	og	Írak	(Cockburn,	2016,	bls.	372).	Íbúar	landsvæða	Íslamska	

ríkisins	voru	skyldugir	til	þess	að	fylgja	reglum	ríkisins,	ef	þeir	gerðu	það	ekki	þurftu	þeir	

að	 sæta	miklu	 ofbeldi	 og	 jafnvel	 dauða.	 Íslamska	 ríkið	 hafði	 t.d.	 bannað	 reykingar	 og	

konum	var	skylt	að	hylja	líkama	sinn	frá	toppi	til	táar	(bls.	367).	Geta	Íslamska	ríkisins	til	

þess	 að	 ná	 yfirráðum	 yfir	 landsvæðum	 með	 yfirgangi	 og	 ofbeldi	 gegn	 fólki	 gerir	

hreyfinguna	mun	hættulegri	og	frábrugðnari	en	al	Kaída	sem	aldrei	réð	yfir	landsvæðum	

eða	fólki	og	hafði	ekki	áætlun	um	að	byggja	sitt	eigið	ríki	(Gerges,	2016,	bls.	42).		

Hugmyndafræði	Íslamska	ríkisins	tengist	verulega	aðgreiningu	þeirra	á	súnní	og	sjía	

múslímum	í	Miðausturlöndum	og	víðar.	Þó	Íslamska	ríkið	sé	salafi-jihadism	hreyfing	er	
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hún	 fyrst	 og	 fremst	 skipulögð	 í	 kringum	 andúð	 á	 sjía	 múslímum	 og	 draumi	 um	 að	

endurreisa	kalífadæmið	(Gerges,	2016,	bls.	23).	Salafi-jihadsmi	er	ströng	túlkun	á	íslam,	

höfnun	 á	 lýðræði	 og	 réttlæting	 á	 ofbeldi	 gegn	 óvinum	 með	 því	 að	 vísa	 í	 íslam	 og	

hugmyndina	um	jihad	(Hemmingsen,	2011,	bls.	1201).	Íslamska	ríkið	vill	að	allt	mannkynið	

trúi	á	hugmyndafræði	þess	um	að	stofna	fyrirmyndarríki	með	vísun	 í	 fyrstu	daga	 íslam	

(Cockburn,	2016,	bls	384).	Fylgismenn	Íslamska	ríkisins	hafa	til	dæmis	réttlætt	nauðganir	

sínar	á	Yazidi	konum	á	trúarlegum	forsendum	með	því	að	vísa	í	ritningar	súnna	sem	eru	

byggðar	á	orðum	og	verkum	spámannsins	Múhameð.	Það	er	hins	vegar	engin	stoð	í	íslam	

eða	 orðum	 spámannsins	 fyrir	 slíkum	 glæpum	 (Gerges,	 2016,	 bls.	 32).	Mörgum	 Yazidi	

konum	hefur	 verið	 rænt	 og	 þær	 þurft	 að	 þola	 hrottalegt	 ofbeldi	 af	 hálfu	 fylgismanna	

Íslamska	ríkisins.	Fylgismenn	Íslamska	ríkisins	trúa	því	að	Guð	hafi	gefið	þeim	leyfi	til	þess	

að	fullnægja	kynferðislegum	þörfum	sínum	með	nauðgunum	(Cockburn,	2016,	bls.	389).	

Einnig	 hafa	margir	 Yazidimenn	 þurft	 að	 yfirgefa	 heimili	 sín	 til	 þess	 að	 komast	 undan	

þrældómi,	pyntingum	og	fjöldamorðum	(bls.	368).	

Trú	 hefur	 oftar	 en	 ekki	 verið	 límið	 sem	 viðheldur	 samheldni	 og	 mismunandi	

flokksklíkum	og	 deildum.	 Trú	 hefur	 einnig	 verið	 notuð	 til	 þess	 að	 réttlæta	 grimmilegt	

ofbeldi.	Ólíkar	salafi-jihadist	hreyfingar	hafa	vísað	í	erindi	úr	Kóraninum	til	þess	að	sýna	

fram	á	að	ofsafengnar	árásir	þeirra	séu	blessun.	Íslamska	ríkið	sannfærir	fólk	um	að	ganga	

til	liðs	við	sig	vegna	þess	að	það	sé	eina	ríkið	í	heiminum	sem	starfi	fyrir	Guð	(Cockburn,	

2016,	bls.	390).	Hins	vegar	á	starfsemi	Íslamska	ríkisins	lítið	sem	ekkert	sameiginlegt	við	

íslam.	Múslímar	 víðs	 vegar	um	heiminn	hafa	 fordæmt	hvernig	 Íslamska	 ríkið	misnotar	

ritningar	íslam	(Gerges,	2016,	bls.	26–27).		

Íslamska	ríkið	er	byltingasinnaður	hópur	og	á	margt	sameiginlegt	með	hreyfingum	í	

frönsku	 byltingunni	 sem	 byrjaði	 árið	 1789	 í	 París,	 orðið	 „terror“	 kom	 fyrst	 fram	 sem	

pólitískt	 hugtak	 á	 þeim	 tíma.	 Árið	 1793	 gerðu	 Jakobínar	 undir	 forystu	 Robespierre	

byltingu	gegn	ríkinu	og	kröfðust	aukinna	mannréttinda	og	takmarkaðs	ríkisvalds	(Newell,	

2015,	bls.	2).	Það	er	tilhneiging	hjá	stuðningsmönnum	Íslamska	ríkisins	að	leita	í	fortíðina	

og	yfirfæra	hana	á	nútímann.	Tilgangurinn	er	að	fá	merkingu	í	endurreisn	samtakanna	í	

Írak	og	Sýrlandi.	Hins	vegar	hafa	fylgismenn	Íslamska	ríkisins	 litið	fram	hjá	félagslegum	

aðstæðum	og	þvingunum	sem	íbúar	svæðisins	þurftu	að	mæta	á	2006–2011	eftir	áralanga	

upplausn.	Þessar	þvinganir	fela	í	sér	fjandsamlegar	aðgerðir	í	garð	súnna	í	Írak.	Það	má	



	34	

færa	rök	fyrir	því	að	tilkoma	Íslamska	ríkisins	reki	uppruna	sinn	til	mislukkaðra	aðgerða	

ríkja	 í	 Miðausturlöndum	 til	 þess	 að	 búa	 til	 pólitískt	 og	 efnahagslegt	 stjórnskipulag	

áratugum	 saman	 og	 síðast	 en	 ekki	 síst	 að	 þessi	 hreyfing	 eigi	 sér	 rætur	 í	 innrás	

Bandaríkjanna	og	bandamanna	þeirra	í	Írak	2003	(Gerges,	2016,	bls.	23).		

7.1 Samanburður	á	al	Kaída	og	Íslamska	ríkinu		

Það	er	mikilvægt	að	átta	sig	á	því	hvað	er	sameiginlegt	og	ólíkt	með	Íslamska	ríkinu	og	al	

Kaída.	 Íslamska	 ríkið	og	al	Kaída	 tilheyra	sömu	fjölskyldunni	 sem	er	salafi-Jihadismi	og	

hafa	svipaða	hugmyndafræði.	Hugmyndin	um	hið	 íslamska	fyrirmyndarríki	er	rótgróin	 í	

hugmyndafræði	 salafi-Jihadisma,	 en	 það	 er	 að	 skipta	 sjálfsstjórn	 út	 fyrir	 reglu	 Guðs	

(Gerges,	2016,	bls.	223).	

	Al	Kaída	og	Íslamska	ríkið	trúa	því	að	það	sé	hægt	að	stofna	ríki	sem	byggir	á	þeirra	

túlkun	á	Kóraninum	og	hafna	því	öðrum	lögum.	Á	meðan	al	Kaída	er	leynileg,	alþjóðleg	og	

landamæralaus	 samtök	 er	 Íslamska	 ríkinu	 stýrt	með	 það	 í	 huga	 að	 sameina	 samfélög	

súnníta	 um	 heim	 allan.	 Fylgismenn	 Íslamska	 ríkisins	 þrá	 að	 byggja	 upp	 íslamskt	 ríki,	

kalífadæmi	 og	 rífa	 niður	 landamæri	 nýlendutímans	 sem	Vesturveldin	 settu	 upp	 þegar	

Ottómanveldið	féll	í	fyrri	heimsstyrjöldinni.	Íslamska	ríkið	aðgreinir	sig	frá	öðrum	jihadist	

hreyfingum	vegna	þess	 að	 þau	ögra	 skipulagi	 eftirlendustefnunnar	 (Gerges,	 2016,	 bls.	

224).		

Íslamska	ríkið	og	al	Kaída	nota	ólíkar	aðferðir	 til	þess	að	ná	til	 fólks.	 Íslamska	ríkið	

hefur	t.d.	notað	tæknilegar	aðferðir	ólíkt	al	Kaída,	til	þess	að	dreifa	áróðri	sínum.	Íslamska	

ríkið	nýtir	sér	samfélagsmiðla	til	þess	að	sannfæra	ungt	fólk	um	að	ganga	til	liðs	við	sig.	

Það	 gerir	 einnig	 ráð	 fyrir	 því	 að	 ná	 árangri	 á	 stuttum	 tíma	 ólíkt	 al	 Kaída	 sem	 þróaði	

langtímaáætlanir	(Gartenstein-Ross,	Fritz,	Moreng	og	Barr,	2015,	bls.	2–3).		

Hreyfingarnar	hafa	einnig	ólíkar	hugmyndir	um	hvernig	eigi	að	koma	af	stað	byltingu.	

Al	Kaída	framkvæmdi	aðgerðir	sínar	 leynilega	og	hélt	áætlunum	sínum	útaf	 fyrir	sig.	Á	

móti	telur	Íslamska	ríkið	að	það	sé	tímabært	að	breiða	út	hernaðarástand	um	heiminn	og	

koma	af	stað	byltingu.	Íslamska	ríkið	notar	ofbeldisfullar	aðgerðir	í	áróðursmyndböndum	

sínum	til	þess	að	öðlast	athygli	og	stuðning	sem	al	Kaída	gerði	ekki	(Gartenstein-Ross	o.fl.,	

2015	bls.	4).	
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Byman	(2015b)	segir	að	í	gegnum	tíðina	hafi	aðalóvinur	al	Kaída	verið	Bandaríkin.	Al	

Kaída	trúa	því	að	Bandaríkin	beri	ábyrgð	á	óstöðugleika	Miðausturlanda.	Hins	vegar	er	

aðalóvinur	Íslamska	ríkisins	fólk	sem	þeir	segja	vera	villutrúarmenn,	sem	eru	ekki	súnní	

múslímar	 í	 Miðausturlöndum.	 Skotmörk	 Íslamska	 ríkisins	 hafa	 aðallega	 verið	 sjía	

múslímar,	Yazidi,	Kúrdar	og	kristnir	í	Sýrlandi	og	Írak	en	ekki	í	Bandaríkjunum.	Abu	Bakr	

al-Baghdadi,	leiðtogi	Íslamska	ríkisins,	vildi	til	að	mynda	hreinsa	íslömsk	samfélög	með	því	

að	ráðast	á	sjía	múslíma	og	aðra	sem	eru	ekki	súnní	múslímar.	Al	Kaída	og	Íslamska	ríkið	

eru	á	 sama	máli	um	að	dreifa	þurfi	 jihad	um	heim	múslíma.	Báðar	hreyfingarnar	hafa	

styrkt	tengsl	sín	við	lönd	múslíma	í	Miðausturlöndum	og	Norður-Afríku.	
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8 Lokaorð	
Eins	og	fram	hefur	komið	eru	hryðjuverk	og	hryðjuverkahópar	fyrirbæri	sem	hafa	sprottið	

upp	víðs	vegar	um	heiminn.	 Í	þessari	ritgerð	hef	ég	borið	saman	þrjá	hryðjuverkahópa	

talíbana,	al	Kaída	og	Íslamska	ríkið	og	reynt	að	varpa	ljósi	á	hvers	vegna	slíkir	hópar	koma	

fram	á	sjónarsviðið.	Það	er	ljóst	að	margir	atburðir	í	sögu	Miðausturlanda	hafa	haft	áhrif	

á	tilurð	margra	öfgahópa.	

Miðausturlönd	 hafa	 verið	 nokkuð	 óstöðug	 síðan	 Ottómanveldið	 féll	 fyrir	 nærri	

hundrað	árum	síðan,	en	Ottómanveldið	réð	yfir	meirihluta	Miðausturlanda	undir	stjórn	

kalífa	 þess.	 Á	 nýlendutímanum	 réðust	 Vesturlönd	 inn	 í	 lönd	 múslíma	 og	 skiptu	

Ottómanveldinu	upp	í	smærri	einingar	eða	tilbúin	ríki.	Innrásin	olli	mikilli	spennu	á	milli	

Miðausturlanda	og	Vesturlanda	sem	fannst	þau	vera	rænd	völdum	og	auðlindum	(Cole,	

2004).		

Innrás	Sovétríkjanna	1979	í	Afganistan	hafði	m.a.	þau	áhrif	að	talíbanar	og	al	Kaída	

komu	fram	á	sjónarsviðið.	En	þeir	börðust	með	herskáum	mujahidden	flokkum	í	stríðinu	

við	 Sovétríkin	 (Nojumi,	 2002,	 bls.	 119–120).	 Fall	 Sovétríkjanna	1991	hafði	 einnig	mikil	

áhrif	 á	 pólitískt	 landslag	 Miðausturlanda	 en	 við	 fallið	 opnaðist	 greið	 leið	 fyrir	 innrás	

Vesturlanda.	

Hryðjuverkaárás	al	Kaída	á	World	Trade	Center	í	New	York	11.	september	2001	var	

upphafið	 af	 mörgum	 hræðilegum	 atburðum	 í	 Miðausturlöndum.	 Í	 kjölfarið	 réðust	

Bandaríkin	 á	 Írak	 árið	 2003	 og	 al	 Kaída	 hreyfingin	 stækkaði	 og	 styrktist	 hernaðarlega	

(Beck,	2008,	bls.	1569).	Innrás	Bandaríkjahers	eyðilagði	Írak	og	er	það	enn	þann	dag	í	dag	

í	molum.	 Arabíska	 vorið	 leiddi	 af	 sér	margar	 byltingar	 í	Miðausturlöndum	og	Norður-

Afríku	(Cockburn,	2016,	bls.	3–5).	Eftir	áratugi	innrása	og	upplausnar	í	Miðausturlöndum	

kom	Íslamska	ríkið	fram	en	það	varð	til	út	frá	al	Kaída	í	Írak	árið	2014	(bls.	333).	

Í	þessari	ritgerð	hef	ég	 lagt	áherslu	á	að	bera	saman	þrjá	þekkta	hryðjuverkahópa.	

Talíbanar	byrjuðu	sem	lítill	róttækur	hópur	ungra	drengja	árið	1994	í	Afganistan.	Meðlimir	

hópsins	voru	trúaðir	nemendur	sem	þráðu	aukið	réttlæti	 í	Afganistan.	Flestir	meðlimir	

talíbana	voru	munaðarleysingjar	eftir	átök	á	svæðinu.	Þeir	stunduðu	nám	í	 trúarlegum	

skólum	víðs	vegar	um	landið.	Margir	nemendur	fengu	herþjálfun	og	tóku	þátt	í	stríðinu	
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við	Sovétríkin	(Mardsen,	1998).	Uppruna	al	Kaída	má	hins	vegar	rekja	að	minnsta	kosti	

aftur	 til	 áttunda	 áratugar	 síðustu	 aldar.	 Hópurinn	 telur	 þúsundir	 manna	 sem	 voru	 í	

upphafi	nokkrir	einstaklingar	innan	annarra	hópa.	Þessir	hópar	breytast	sífellt,	stækka	eða	

jafnvel	 hverfa.	 Innrás	 Sovétríkjanna	 1979	 hafði	 m.a.	 áhrif	 á	 að	 al	 Kaída	 kom	 fram	 á	

sjónarsviðið	líkt	og	talíbanar	(Burke,	2007,	bls.	45).	Íslamska	ríkið	varð	til	2014	út	frá	al	

Kaída	í	Írak	og	öðrum	tengdum	jihadist	hreyfingum	(Gerges,	2016,	bls.	1).	

Markmið	 hópanna	 sem	 hér	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 eru	 ólík.	 Eitt	 helsta	 markmið	

talíbana	var	að	sameina	Afganistan	og	fór	starfsemi	þeirra	aðallega	fram	innan	landsins.	

Einnig	 vildu	 þeir	 hreinsa	 Afganistan	 af	 spilltum	 harðstjórum,	 búa	 til	 sterka	 ríkisstjórn	

byggða	á	viðmiðum	sharía	laga	og	öðlast	alþjóðlega	viðurkenningu.	Talíbanar	höfðu	til	að	

mynda	 ekki	 áhuga	 á	 því	 að	 fara	 í	 stríð	 við	Bandaríkin,	 líkt	 og	 al	 Kaída	og	 styrktu	m.a.	

samband	sitt	við	bandarísk	stjórnvöld	 (Schott,	2012).	Markmið	al	Kaída	eru	pólitísk	og	

tengjast	trúarlegum	málefnum.	Al	Kaída	leit	svo	á	að	samfélög	múslíma	hefðu	í	gegnum	

tíðina	verið	arðrænd	af	Vesturlöndum.	Í	því	skyni	ættu	samfélög	múslíma	að	sameinast	

og	berjast	gegn	þeim	(Cole,	2004).	Al	Kaída	hafði	hins	vegar	ekki	áform	um	að	stofna	ríki	

heldur	vildi	hafa	áhrif	á	mörgum	stöðum	í	einu.	Eitt	af	megin	markmiðum	Íslamska	ríkisins	

er	að	stofna	kalífaríki	undir	stjórn	Abu	Bakr	al-Baghdadi	sem	skipaði	sjálfan	sig	sem	kalífa.	

Einnig	tengjast	markmið	Íslamska	ríkisins	andúð	þeirra	á	sjía	múslímum	og	öðrum	sem	

eru	ekki	súnní	múslímar	(Gerges,	2016,	bls	42).			

Einkenni	 ofangreindra	 hópa	 eru	 ólík.	 Talíbanar	 voru	 í	 upphafi	 mestmegnis	

munaðarlausir	nemendur	sem	komu	úr	lágstétt.	Talíbanar	störfuðu	fyrst	og	fremst	innan	

Afganistan	og	vildu	kollvarpa	stjórnkerfi	landsins.	Ólíkt	talíbönum	er	al	Kaída	ekki	einhver	

einn	 ákveðinn	 hópur	 heldur	 hugmyndafræði	 sem	 vill	 ná	 til	 sem	 flestra	 í	 heiminum.	

Fylgismenn	 al	 Kaída	 eru	margir	 hverjir	 úr	 hástétt,	 vel	menntaðir	 og	 tala	 jafnvel	mörg	

tungumál	 (Schott,	 2012).	 Íslamska	 ríkið	 er	 glæpasamtök	 sem	 hafa	 réttlætt	 hrottlegt	

ofbeldi	með	því	að	vísa	 í	 ritningar	 íslam.	 Íslamska	ríkið	á	hins	vegar	enga	samleið	með	

íslam	 og	 fær	 því	 ekki	 viðurkenningu	múslíma	 um	 heiminn	 (Cockburn,	 2016,	 bls	 344).	

Talíbanar	og	al	Kaída	hafa	 í	 gegnum	tíðina	einnig	misnotað	 íslam	með	því	 að	 réttlæta	

ofbeldi	gegn	borgurum.	Íslamska	ríkið	sker	sig	úr	á	þann	hátt	að	það	náði	yfirráðum	yfir	

stórum	landsvæðum	í	Sýrlandi	og	Írak	sem	gerði	hreyfinguna	hættulegri	en	talíbanar	og	

al	Kaída.		
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Með	þessari	ritgerð	er	ég	ekki	að	styðja	né	mæla	bót	á	tilurð	hryðjuverkahópa	heldur	

að	varpa	ljósi	á	þá	og	reyna	að	skilja	hvers	vegna	þeir	koma	fram	í	ljósi	sögulegra	atburða.	

Ég	 tel	 að	 hryðjuverkastarfsemi	 muni	 koma	 til	 með	 að	 fylgja	 okkur	 um	 ókomna	 tíð.	

Hryðjuverk	og	hryðjuverkahópar	eru	fyrirbæri	sem	er	órjúfanlegur	hluti	sögunnar.	
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