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Úrdráttur 

 

Hugtakið hryðjuverk á sér langa sögu. Þrátt fyrir að hugtakið sjálft hafi ekki birst í almennri notkun fyrr 

en á tímum frönsku byltingarinnar, hafa hryðjuverk verið stunduð með ýmsum hætti frá upphafi 

siðmenningar. Á fornöldum og til miðalda fólu þau í sér slátrun almennings, harðstjóramorðum, og 

óréttmætum morðum fornþjóða og þegar leið á miðaldir allskyns trúarleg hryðjuverk. Hugtakið sjálft 

birtist á tímum frönsku byltingarinnar þegar Robespierre kallaði sjálfan sig og stjórn sína „La terroristas“, 

eða „hryðjuverkamennina“, en hann lýsir notkun stjórnar sinnar á óttanum sem kennsluverkfæri. 

Eftir frönsku byltinguna breyttist hugtakið að einhverju leyti og varð að óttanum við hið óséða. 

Þau breyttust úr verkfæri stjórnvalda yfir í verkfæri minnihlutahópa. Rússneskir anarkistar lögðu grunnin 

að nútíma hryðjuverkum með baráttu sinni við að afnema ríkið. Þeir beittu sprengjutilræðum og ofbeldi 

gegn almenningi til að valda óreiðu og ótta í samfélaginu. Óttinn við hið óséða varð að markmiði 

hryðjuverkamanna. Einhver gæti ráðist gegn borgurum hvar og hvenær sem er. Hryðjuverk á 20. öldinni 

urðu að verkfæri þjóðfélagshópa og þjóðarbrota í baráttu þeirra til sjálfstæðis eða réttinda. Eitt helsta 

dæmið um slíka hópa voru IRA og ETA með sprengjuherferðum og öðrum ógnarhernaði. Á 21. öldinni 

urðu íslamskir hópar ríkjandi í umræðunni.  

Hryðjuverk hafa þróast úr því að vera pólitískt tól ráðandi afla, yfir í að vera vopn minnihluta 

gegn meirihlutanum, en í grunnin hafa þau haldist eins. Hugtakið sjálft hefur haldist sem hvers kyns  

  



v 
 

Summary 

 

The term terror has a long history. Although the term itself has not appeared in general use until 

the time of the French Revolution, terrorism has been practiced in various ways since the 

beginning of civilization. In ancient times and medieval times, they encompassed the slaughter 

of the public, Tyrannicide and unjustified killings in ancient nations and during middle ages all 

kinds of religious terrorism .The term terrorism come at the time of french revolution when 

Robespierre call himself and his government „La terroristas“, or the „terrorists“, He describes his 

government use of terror as a teaching tool. 

After the french Revolution the term change a little að became the fear of the unseen. 

They change from the tool of the government to tool of the minorities. Russians anarchist build 

the foundation of modern terrorism with there fight to bring down the government. They used 

bomings and violence against the public to cause chaos and terror amongs the community. The 

fear of the unseen became the the goal of terrorists. That someone could attack civilians 

anywhere and at any time. Terrorism in the 20th century became the tool of ethnic groups and 

ethnic groups in their struggle for independence or rights. One major example of such groups 

was the IRA and ETA with bombing and other terrorist attacks. In the 21st century, Islamic 

groups became the main subject of debate. 

Terrorism has evolved from being a political tool of controlling forces, to be the weapon 

of the minorities, but in principle stayed the same. The term has remained kind of violence 

against the public in order to achieve a political goal. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er BA verkefni í Hagfræði heimspeki og stjórnmálafræði við Háskólann á 

Bifröst gildir til 14 ECTS eininga. Höfundur er Lárus Mikael Vilhjálmsson nemi við 

Félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst nemur hann þar Hagfræði, heimspeki og stjórnmálafræði. 

Leiðbeinandi er Eiríkur Bergmann. 

            Höfundur vill koma á sérstökum þökkum til Geir Matta Järvelä fyrir yfirlestur á ritgerð.  
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Inngangur 

Rannsókn þessi er BA verkefni í Hagfræði heimspeki og stjórnmálafræði við Háskólan á Bifröst. 

Tilgangur hennar er að varpa ljósi á hvað hugtakið „hryðjuverk“ eða „terrorism“ hefur 

þýtt í gegnum tíðina, og merkingu hugtaksins í dag. Hryðjuverk hafa verið stunduð í einhverri 

mynd frá upphafi mannlegrar siðmenningar, þrátt fyrir að orðið sjálft hafi ekki litið dagsins ljós 

fyrr en um 1790 í frönsku byltingunni. Aðferðir og markmið hryðjuverkamanna hafa breyst 

mikið, en grunnurinn er sá sami. (D.Law, 2016:1) 

Til að gera fulla grein fyrir hvað fellst í hugtakinu, þar að rekja sögu hryðjuverka og hvað 

einkenndi þau á hverju tímaskeiði. Til þess þarf að skoða ástand þjóðfélagsins á hverju tímabili 

og samhliða því að skoða hvernig hvert tímabil breytti skilningi okkar á því hvað fellst í 

hryðjuverkum. 
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Málfræðileg skilgreining á orðinu hryðjuverk 

Orðabókaskilgreining 

Dictionary.com skilgreinir orðið hryðjuverk á eftirfarandi hátt 

 

nafnorð 

1. Notkun á ofbeldi og hótunum til að ná fram ákveðnu markmið gegn vilja  fólks 

í pólitískum tilgangi. 

2. Ótti skapaður vegna ótta eða uppgjöf búin til að hryðjuverkum eða 

hryðjuverkastarfsemi 

3. Nota hryðjuverk til að stjórna eða vera í andstöðu við stjórnvöld 

Dæmi um notkun orðsins (Dictionary.com) 

Af hverju verða konur hryðjuverkamenn? (MOSS, 2017) 

 

Samheiti fyrir orðið hryðjuverk 

Thesaurus.com skilgreinir eftirfarandi orð sem samheiti við orðið hryðjuverk. Þessi orð lýsa því 

ágætlega hvað fellst í því þegar fólk fjallar um hryðjuverk. 

 Ringulreið  Flókið 

 Truflun  Lögleysa 

 Vandamál  Órói 

 Æsingur  Anarkismi 

 Stjórnleysi  Ryskingar 

 Þeysingur  Mótmæli 

 Ágreiningur   Óskipulag 

 uppþot  Flækja 

 Átök  Óstjórn 

 Uppreisn  Árás 

 Uppnám  Uppþot 

 

(thesaurus.com) 
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Hvaðan kemur orðið? 

Uppruni enska orðsins „terrorism“ kemur frá orðinu „timore“ sem þýðir að vera hræddur. 

„Timore cimbricus“ var notað í hinni fornu Róm árið 105 fyrir Krist til að lýsa þeirri skelfingu 

sem almenningur varð fyrir þegar hann beið eftir innrás stríðsmanna Cimbri ættbálskins. (Crime 

Museum) 

Hryðjuverk til forna og harðstjóramorð 

Til að skilja notkun orðsins hryðjuverk betur, þarf að hafa í huga að hryðjuverk hafa fylgt okkur í 

gegnum söguna. Það hvaðan við tökum skilgreiningu okkar er hægt að rekja til túlkunar 

fornmenninga á hinum ýmsu hugtökum sem eru tengd hryðjuverkum. Eitt þeirra hugtaka er 

„réttlætanlegt morð“ eða „harðsjóramorð“. Fornar þjóðir taka oft fram hvað þeir telja vera 

réttlætanlegt form ofbeldis og hvað er réttmætt stríð. Þær réttlætingar hafa áhrif á hvernig við 

útlistum hugtakið í dag. 

Assýringar 

Ein af fyrstu heimildum okkar um hryðjuverk er beiting keisara Assýringa á hryðjuverkum gegn 

borginni Susa árið 647 fyrir Krist. Assýringar stjórnuðu fólki sínu með harðri hendi og ótta og 

fóru oft í stríð gegn þeim sem bjuggu við mikinn fólksfjölda og áttu mikið af auðlyndum. Her 

Assýringa var hannaður með það í huga að hræða óvini sína. (D.Law, 2016:14) 

Konungur Assýringa notaði pyntingar og aftökur mikið gegn þeim sem lögðust gegn 

honum. Hann var einnig sá fyrsti sem er vitað til að hafi notað opinbera birtingu á verkum sínum 

með það í huga að valda hræðslu og ótta. Tilgangur þess var að fæla þá sem ætluðu að veitast á 

móti konunginum frá því. Assurnarsirpal II var mjög montinn af því hvernig hann afskinnaði 

lifandi, stakk, brenndi, og aflimaði þá borgara sem gerðu uppreisn gegn honum í borginni Sua. 

Þeim sem lifðu þær pyntingar að lokum smalað út í miðja eyðimörkina og voru skildir eftir þar 

til að deyja úr þorsta og hita. Þrátt fyrir þessar aðferðir má rekja fall Assýringa til þeirra 

aðstæðna sem harðstjórnin orsakaði . Það var ólíft að lifa undir slíkri harðstjórn og á endanum 

gerðu hersveitir konungs uppreisn gegn honum. Óvinir ríkisins nýttu sér tækifærið og réðust á 

ríkið. (D.Law, 2016:15) 
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Grikkir til Forna 

Grikkir til forna skiptu ofbeldi upp í tvo flokka. Annarsvegar var réttlætanlegt ofbeldi, sem 

tengdist dyggð, og hins vegar var óheiðarlegt ofbeldi sem var óásættanlegt. Grískir 

heimspekingar töldu að hver sem barðist á óheiðarlegan hátt, eða með óviðurkenndu vopni væri 

ósiðlegur. Má segja að orðið hryðjuverk eigi skiptingu sína að rekja til þessarar skiptingu 

Grikkja. Hryðjuverk er ofbeldi með óviðurkenndu vopni eða aðferðum. Stríð í Grikklandi voru 

háð eftir fyrir fram gefnum reglum sem voru byggðar á goðsögnum, bókmenntum og sögu. 

Grikkir lögðu áherslu á karlmennsku, hugrekki og hæfni. Bardagar áttu að eiga sér stað á sumrin 

á opnum vígvelli þar sem allur her beggja aðila myndi mætast og berjast þar til annar herinn 

brotnaði eða flúði. (D.Law, 2016:15). 

Skilgreining okkar á hryðjuverkum fellst að miklu leyti í þeirri skilgreiningu sem 

sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint sem ásættanlegt, eða reglubundið ofbeldi. Þeir sem fylgja 

ekki þeim reglum eru hryðjuverkamenn. Grikkir áttu þó til að brjóta sínar eigin reglur. Til dæmis 

seldi Alexander mikli alla borgara Theban í þrælahald eftir að þeir gerðu uppreisn árið 335 fyrir 

Krist. (D.Law, 2016:15). 

Forn Indland  

Forn-Indland var eitt af fáum ríkjum í fornöld þar sem leigumorð var jafn samþykkt og 

heiðarlegur bardagi á stríðsvelli. Upphafsmaður þess er talinn vera Kautilya, en hann lýsir fjórum 

formum stríðs. Eitt þeirra var leigumorð sem hann kallaði þögnina. Þrátt fyrir að hann segði opið 

stríð vera réttlátara, þá var leigumorð réttlætt með tilvísun til að það gæti valdið stærri sigrum 

með minni kostnaði. Hann lýsir því hvernig einn leigumorðingi með eldi og eitri geti valdið 

meiri hræðslu meðal almennings en heill her. Hann færir einnig rök fyrir því að morð á einum 

manni til að bjarga 1000 manns frá dauða sé í raun réttlát leið til að leysa pólitískan ágreining. 

Kaytilya skilgreindi ekki við hvaða aðstæður það væri réttlátt að beita leigumorðum, heldur 

nefndi einungis að þau gætu verið réttmæt. (D.Law, 2016:15-16) 
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Harðstjóramorð (Tyrannicide) 

Flest samfélög til forna gengu í erfðir. Konungstitill eða æðsta tign ríkisins erfðist við dauða 

konungs. Oft fæddist fólk í ákveðnar stéttir og hafði lítinn sem engan möguleika á að færa sig til 

á milli stétta eftir fæðingu. (D.Law, 2016:16) 

Konungur Babylons, Hammurabi, gerði það að grunnreglu ríkis síns að versti glæpur sem 

væri hægt að fremja væri að drepa einstakling sem væri af hærri stétt eða tign. Ástæða hans var 

sú að ef aðalsmenn væru drepnir af almúganum, myndi það minna fólk á að valdhafar væru í 

raun mennskir og berskjaldaðir fyrir því að vera drepnir. (D.Law, 2016:16) 

Almennt var litið á það illu auga að drepa aðalsborna, en þó voru gerðar undantekningar. 

Í sumum tilfellum þótti réttlætanlegt að drepa konung eða valdhafa. Í þeim tilfellum var oft talað 

um ólögmætan leiðtoga. Heimspekingar þess tíma lýsa orðinu „harðsjóramorð“ eða 

„tyrannicide“ og fjalla um réttlætanlegt dráp á ólögmætum leiðtoga. (D.Law, 2016:16) 

Þrátt fyrir að þetta sé 1000-2000 árum fyrir orðið „hryðjuverk“ má sjá tengslin við orðið. 

Hér er sérstaklega hægt að líta til orðsins „leigumorð“. Aftur er verið að tala fjalla um tvær 

nálganir á orðinu, eftir því hvort um er að ræða réttlætanlegt eða óréttlætanlegt morð. 

Réttlætanlegt morð var morð á harðstjórum sem fóru illa með þegna sína. Hér var morðið framið 

til að vernda þegnana. Í nútímanum myndi óréttlætanlegt orð á þjóðarleiðtoga teljast til 

hryðjuverka, en réttlætanlegt telst almennt til löglegrar uppreisnar. (D.Law, 2016:16) 

Það þarf ekki að horfa langt til að sjá togstreituna milli réttlætanlegs og óréttlætanlegs 

morðs. Sjaldgæft er að allir hafi sömu skoðun á því hvað telst vera réttlætanlegt og hvað ekki. 

Þegar við lítum til dagsins í dag sjáum við að orðið hryðjuverk er lauslega notað yfir óvenjulegt 

pólitískt ofbeldi sem er dæmt óréttlætanlegt. Ein helstu rök hryðjuverkamanna fyrir ofbeldi sínu 

er að þeir séu að berjast gegn harðstjórn og því séu morð á stjórnendum ríkis réttlætanlegt. 

(D.Law, 2016:17) 

Forn gyðingar (Hebrews) 

Ein af elstu heimildum okkar fyrir réttmætum leigumorðum kemur úr ritum gyðinga og er í raun 

erfitt að finna bókmennt með jafn miklu blóði og Hebresku biblíuni. Frægasta sagan er af þeim 

tímum þegar gyðingum var ekki stjórnað af konungum. Á þeim tíma var ættfræði beitt sem 
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réttlætingu á valdi fólks. Þeir valdhafar fengu nafnið dómarar. Talið var að þeir fengu skipanir 

sínar beint frá Guði hebresku þjóðarinnar, Yahweh. (Swindoll, n.d) 

 Gyðingar trúðu því að guð sendi erlenda harðstjóra til að ráðast á ríkið í þeim tilgangi að 

refsa þjóðinni fyrir slæma hegðun. Þegar þjóðin hefði í gegnum aga náð fram réttri hegðun, 

myndi guð verðlauna þeim með hetju sem mundi frelsa þá undan harðstjórninni. Eitt af fyrstu 

harðstjóramorðum sögunnar var þegar Ehud drepur Eglon konung Moab. Þetta var talið 

réttlætanlegt morð. (D.Law, 2016:17) 

Annað dæmi um harðstjóramorð úr bókmenntum gyðingar er úr bók Judah, en þar er sagt 

frá innrás Holofernes konungs Assyrínga. Það þótti víst að Asserýingar myndu vinna stríðið, allt 

þar til hjálp barst úr óvæntri átt. Hún kom frá ekkjunni Judith. (D.Law, 2016:17) 

Judith hafði beðið Guð um styrk til að bjarga fólkinu sínu og landi og Guð gaf henni 

fegðurð í augum allra manna sem hana sáu. Vegna fegurðar sinnar fékk hún aðgang að tjaldi 

Holofernes sjálfs. Á meðan Hlofernes var að reyna tæla hana með víni og öðrum gjöfum drakk 

konungur of mikið og sofnaði áfengisdauða. Judith notaði tækifærið til að afhausa konung með 

hans eigin sverði. (D.Law, 2016:18)  

Margir höfundar á miðöldum notuðu bók Judith til að réttlæta svik, morð og annað tengd, 

svo lengi sem verknaðirnir væru gerðir í vilja guðs. Það má færa það til nútímans að 

hryðjuverkamenn hafi notað orð trúar sinnar til að réttlæta ólögmæt ofbeldi gagnvart saklausum 

borgurum. (D.Law, 2016:19) 

Morðið Júlíusi Sesar af rómverskum þingmönnum árið 44 fyrir krist  

Eitt frægast harðstjóramorð sögurnar var af morðið á Gaius Julius Caesar. Julius og Gnaeus 

Pompeius Magnus höfðu átt í stríði nokkrum árum áður sem endaði með dauða Pompeiusar og 

skipan Caesars sem einræðisherra til lífstíðar. . (D.Law, 2016:25) 

Metnaður Caesars varð honum þó að falli því að gamall vinur, Marcus Junius Brutus, 

kom af stað samsæri gegn honum. Hann fékk þingið til að gera uppreisn gegn Caesar, sem 

endaði með því að þingmenn stungu Caesar til dauða. Tilgangur morðsins var að gera Róm aftur 

að lýðræði, en það var að minnsta kosti von þeirra þingmann sem stóðu að morðinu. Sú ósk 

entist ekki lengi þar sem tveir sterkir aðilar komu fram á sjónarborðið úr ætt Caesars. 

Annarsvegar Gaius Julius Caesar Octavianus og hins vegar Marcus Antonius og nýtt tímabil 

borgarastyrjaldar hófst. . (D.Law, 2016:25-26) 
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Octavianus og Marcus Antonius sigruðu að lokum her þingmanna og skiptu róm í þrennt. 

Vestrið sem Octavianus stýrði, austrið undir stjórn Marcus Antoniusar og Afríku undir stjórn 

Marcus Aemilius Lepidusar. Friðurinn stóð þó ekki lengi þegar Róm fór að svelta og Marcus 

Antonius neitaði að koma til hjálpar. Marcus Antonius og Octavianus háðu blóðugt stríð sem 

endaði með sigri Octavianusar og tími keisara Rómar byrjaði. . (D.Law, 2016:27) 

Uppreisnar Hryðjuverk í Júdeu  

Eitt elsta tilfelli þar sem hryðjuverk voru notuð við uppreisn átti sér stað í Júdeu. Gyðingum í 

austurhluta Miðjarðarhafsins hafði í langan tíma verið stjórnað með harðri hendi af öðrum 

ríkjum. Þeir voru oft neyddir til að tilbiðja guði þeirra sem stjórnuðu og á endanum leiddi það til 

uppreisnar. (D.Law, 2016:27)Prestur gyðinga að nafni Mattathias og sonur hans urðu reiðir þegar 

sýrlenskur yfirmaður í hernum neyddi þá til að tilbiðja líkneski. Þetta leiddi til Maccabee 

uppreisnarinnar, en hún leiddi til Hasmonean konungsættar gyðinga. (D.Law, 2016:28) 

Hasmonear voru afar ofbeldisfullir, en það leiddi á endanum til borgarastyrjaldar. Þegar 

leið á styrjöldina bað hópur Hasmonea Rómverja um aðstoð, sem endaði á því að Judea missti 

sjálfstæði sitt og gekk inn í Rómaveldi. Undir stjórn Rómar hóf lítill hópur uppreisn gegn Róm. 

Heimspeki þeirra og drifkraftur var að ekki væru til stjórnendur umfram Guð. Þessi uppreisn var 

gerð gegn Rómverjum sjálfum og þeim prestum sem voru róm innan handar. (D.Law, 2016:28) 

Mikill munur var á ríkum og fátækum á þessum tíma í Jerúsalem, en það kynnti undir 

þessa uppreisn. Hún blossaði upp endanlega í fullri uppreisn í Judeu sem fékk nafnið 

Gyðingastríðið. Rómverjar unnu það stríð og eyddu við lok þess mikilvægu musteri gyðinga. 

Uppreisnin leiddi af sér alræmdasta og umdeildasta hryðjuverkahóp fyrri tíma, Sicarii. 

Nánast öll þekking okkar af Sicarii kemur frá einum manni, Josephus, sem var herforingi af 

gyðingaættum sem var hliðhollur Rómverjum. Samkvæmt honum byrjuðu Sicarii starfsemi sína 

um 50 fyrir Krist. Þeir voru hliðhollir trúnni og fylgdu þeirri heimspeki Maccabee að engir 

stjórnendur væru umfram Guð. Þeirra helsta markmið var frelsun Judeu og fólksins frá Róm og 

þeir voru sannfærðir um að Guð væri þeim hliðhollur. Þeirra helsta vopn var ákveðin tegund 

rýtinga sem líktist rómverska rýtingnum Sicae, en af honum draga samtökin nafn sitt. (D.Law, 

2016:28) 

Sicarii drápu gyðinga sem unnu með Rómverjum, oft í dagsljósi fyrir framan fjölda fólks. 

Samkvæmt Joesephus var fyrsta fórnarlamb þeirra Jonathan æðsti prestur. Eftir dauða hans voru 
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einstaklingar myrtir nánast daglega. Lýsti Joesephus því hvernig ótti tók yfir. Hinn daglegi ótti 

við að vera skorinn á háls var mun verri en að vera drepinn. Hann líkti þessu við að vera samfellt 

á vígvelli án þess að fá neina sálarró. Sicarii tóku einnig fólk í gíslingu og kröfðust lausnargjalds. 

Með því átti að safna pening til að halda málstaðnum gangandi. Einnig hafði brott námið annan 

tilgang, en með því að sleppa föngunum komust á kreik sögur sem hræddu fólk og héldu ríkinu í 

óreiðu og óstöðugleika. (D.Law, 2016:28) 

Í nágrannasveitum Jerúsalem réðust þeir gegn fjölskyldum sem voru þekktar fyrir 

stuðning við Róm og stálu öllu steini léttara. Þeir höfðu fullan skilning á því að þeir væru ekki 

fjölmennir og hefðu ekki roð í Róm á vígvelli. Með aðgerðum sínum vonuðust þeir til að 

gyðingar myndu rísa aftur upp gegn Róm og ná fram frelsi sínu. (D.Law, 2016:29) 

Tími Sicarii sýnir það að það sé ekkert nýtt á nálinni að fórna almenning til að ná fram sínum 

pólitísku markmiðum. Þeir litu á það sem nauðsyn að almenning væri fórnað fyrir stærri 

myndina. Þessa mynd hryðjuverka má sjá bæði hjá IRA, Isis og Al Qaeda. (D.Law, 2016:30) 

Miðaldir, ofsahræðsla og harðstjóramorð.  

Pólitískur ótti og kenningin um réttlátt morð var ráðandi bæði í Múslimaheiminum og í hinum Kristna 

heimi eftir fall Vestur Rómverska Ríkisins. Þær miklu breytingar sem áttu sér stað á miðöldum breytu og 

juku áhugann á kenningum harðstjóramorð. Á miðöldum voru mikil átök á milli veraldlegs og andlegs 

valds. Deilur ríkis og kirkju og tilurð mótmælendatrúar leiddu til þess að nokkur ríki sögðu sig skilið frá 

kaþólsku kirkjunni. Átökin breyttu hugmyndinni um harðstjóramorð og lögðu línurnar fyrir nútíma 

hryðjuverk. (D.Law, 2016:33)   

Með falli vestrómverska ríkisins tapaðist eitthvað af þekkingu Rómaveldis og skólar lögðust af. 

Innviðir Evrópu fóru að morkna niður. Á tímum óvissu breyttist Evrópa úr einu risaveldi yfir í mörg minni 

konungsríki. (Heather, 2011) 

 

Á þessum tímum átaka urðu línur milli pólitískra morða og einstaklingsdeilna mjög óskýrar. 

Kirkjan setti sér það markmið að fylla hið pólitíska tómarúm sem hafi myndast sem eina raunverulega 

alþjóðlega valdið. Takmark kirkjunnar var að reyna ná fram stöðugleika og sameiginlegu siðferði um alla 

Evrópu. Ein tilraun þeirra til að sameina ríkin voru krossferðirnar, sem voru gerðar til að sameina kristna 

gegn múslimum og stuðla þannig að friði milli stríðandi fylkinga í Evrópu. (D.Law, 2016:34)   
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Völd kirkjunnar náðu frá prestum, munkum og biskupum til sjálfs páfa. Kirkjan álit sig hin eina 

réttmæta dómstól þegar kæmi að því að úrskurða hvort ofbeldi væri réttlætanlegt. Hún var skýr í 

afstöðu sinni gagnvart veraldlega valdinu og hélt því fram að guðfræðingar þess tíma þyrftu ekki að 

fylgja reglum konunga og harðstjóra ef þeir reglur þeirra gengu gegn hinum heilög lögum kirkjunnar. 

Einnig var hún skýr í þeirri afstöðu að nauðsynlegt væri að minna konunga á að stjórn þeirra væri ekki 

alger í þessum heimi og þeir þurftu að lúta vilja Guðs. (D.Law, 2016:34)   

Til að ná fram vilja sínum notaðist kirkjan við bannfæringu, peninga og harðstjóramorð sem hún 

sagði réttlætanleg þegar um væri að vilja Guðs. Kirkjan lagði línurnar hvað væri harðstjóri og hvað væri 

hinn sanni kóngur þegna sinna. Dæmi þess er skrif Johns af Salbury. Hann skrifaði um hvernig hinn sanni 

konungur vinnur fyrir þegna sína með því að berjast fyrir frelsi og lögum þeirra. Á sama tíma lýsti 

harðstjóra sem manni sem neyðir þegna sína til hlýðni með ofbeldi. (D.Law, 2016:34)   

Kirkjan átti til að teikna upp mynd af konungum sem fór gegn vilja Kirkjunnar sem þjóna Lúsifers 

og gerði þá þannig réttdræpa. Einn af þeim aðalsmönnum sem fékk að finna fyrir þessu var Louis hertogi 

af Orleans sem var myrtur af frænda sínum eftir að frændi hans dróg upp mynd af honum sem 

illskeyttum harðstjóra. (D.Law, 2016:35) 

Það má segja að kirkjan hafi með þessu línurnar um hverjir teldust hryðjuverkamenn og hverjir 

ekki á miðöldum. Öll réttlæting á ofbeldi var í raun í höndum kirkjunnar. Einnig töldust þeir sem trúðu 

ekki á Guð allir hryðjuverkamenn. Klofningur innan kirkjunnar átti eftir að verða grunnurinn að 

hryðjuverkum seinni tíma. (D.Law, 2016:36).   

Miðaldir og jihad  
Í þeim parti heimsins sem múslimar réðu, lágu reglur um réttmætt ofbeldi innan skilgreiningar á 

Tawhid, eða sameiningu. Í Tawhid var þó engin skýr aðgreining milli veraldlegs og andlegs 

valds. Þrátt fyrir að flestir múslimar myndu þýða Sharia sem múslimsk lög, væri í raun réttara að 

þýða það sem vilja guðs fyrir mannkynið. (D.Law, 2016:38). 

Tawhid skilur ekki eftir rúm fyrir pólitík í þeirri skilgreiningu sem vestur veldi skilja þau. 

Grunnréttlætingar fyrir ofbeldi inna Múhameðstrúar voru settar með aðgerðum Múhameðs og 

leiðtogum hans í nokkrar kynslóðir. Innbyrðis deilur um völd milli leiðtoga trúarinnar eftir dauða 

Múhameðs áttu eftir að setja tóninn fyrir milli múslima um fleiri aldir. (D.Law, 2016:38). 

Í Kóraninum sjálfum er heimting á því að allir sannir múslimar geti eingöngu fylgt 

leiðtoga af sömu trú og það eru minnst tvö hadith sem segja að múslimar verði að óhlýðnast 

trúvilltum leiðtogum. Hin djúpa hefð fyrir drápum á leiðtogum með réttlætingu inna trúarinnar á 
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sér langa sögu alveg frá falli Múhameðs. Innan íslam var hópur sem kalla Kharijiates. Sá hópur 

fór með bannfæringar vald innan trúarinnar og refsuðu þeim sem töldust syndarar. Einn þeirra 

sem þeir bannfærðu og drápu var Ali tengdasonur Múhameðs sem hafði gifst dóttur hans 

Fathima. Þetta morð átti eftir að vald deilum sem eru til staðar enn þann dag í dag og skipta 

múslimum í tvær fylkingar. (D.Law, 2016:39). 

Í dag eru Harijites hættir þeirri öfga ofbeldishyggju sem þeir aðhylltust í byrjun, en samt 

sem áður má finna innan fylkinga þeirra ofbeldisfulla ofsatrúarmenn sem vilja fara eftir gömlu 

leiðunum. Flestir múslimar fylgja Calips sem drógu vald sitt af Sharia lögum. Sá hópur kallast 

súnnítar. Súnnítar líta svo á að Ali hafi eingöngu verið stjórnandi, á meðan Sjítar er sá hópur sem 

töldu hann vera réttmætan arftaka Múhameðs og höfnuðu af þeim sökum stjórnkerfi Súnníta. 

Sjítar í raun þýðir hópur Alis. Sjítar fylgdu arfbornum leiðtogum tengdum Múhameð og Ali. Þeir 

litu á sig sem hinna sönnu múslima og byggðu stefnu sýna á hadith og Kóraninum. Mörg stríð 

hafa verið á milli Sjíta og Súnníta og hafa Súnnítar oftast haft sigur af hólmi þar sem þeir voru í 

miklu meirihluta. (D.Law, 2016:39).  

Dögun uppreisnar hryðjuverka  

Hver er munurinn á gömlu harðstjóramorðunum og nútíma hryðjuverkum? Best er að leita í hver 

skotmörkin voru og hver var tilgangurinn með ofbeldinu. Á eldri tímum voru helstu skotmörkin 

háttsettir leiðtogar og konungar. Þegar þeir féllu urðu engar kerfisbreytingar, heldur tók annar 

leiðtogi við. (D.Law, 2016:57) 

Tilgangur slíkra morða var oft til að eyða hindrunum gegn stöðugleika og var notast við 

hefðir sem réttlætingu. Nútíma hryðjuverk hafa stærra mengi skotmarka. Það er ekki eingöngu 

verið að ráðast gegn þeim sem stjórna heldur gegn öllu stjórnkerfinu og efnahagskerfinu í heild 

sinni. Allt þetta er gert til að skapa forsendur fyrir nýrri veröld. Verið er að reyna að brjóta niður 

hið gamla til að ný veröld geti orðið til. (D.Law, 2016:57) 

  

Franska byltingin og hugtakið hryðjuverk 

Til að skilja ástæðurnar fyrir Frönsku byltingunni þarf að skoða hvernig þjóðfélagsástandið í 

Evrópu var á tímum hennar. Frakklandi var stjórnað af alvöldum konungi, líkt og í flestum 
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Evrópulöndum þess tíma. Þetta fól í sér að öll völd í landinu lágu hjá konung og aðli, en engin 

stjórnarskrá var til staðar sem hefti kúgunarvald aðalstéttarinnar. (D.Law, 2016:58) 

Ráðgjafar konungs samanstóðu af fulltrúum presta, aðals og almúga. Þriðja ráðgjafavaldi 

sem fór fyrir 98% af þjóðinni gat því verið kosið út af aðalinnum og prestunum í hverju máli. Því 

má segja að íhaldsöflin hafi getað haldið þjóðfélaginu í gíslingu, þrátt fyrir að samanstanda 

einungis af 2% þjóðarinnar. (History.com Staff, 2009) Almenningur var mjög kúgaður á þessum 

tíma með skattheimtu konungs ásamt háum leigugjöldum aðalsins. 

Franska byltingin er venjulega sögð hafi byrja í júní 1789 þegar umboðsmaður 

alþýðunnar gekk út af ráðgjafafundi konungs. Í leiðinn var stofnað til hóps alþýðunnar sem hélt 

því fram að þeir töluðu fyrir alla alþýðuna innan Frakklands. Þeirra helsta krafa var myndun 

stjórnarskrá sem mynd takmarka vald konungs og aðalsins. Þeir hótuðu því einnig að mótspyrnu 

gegn valdhöfum myndi ekki linna fyrr en þessum kröfum væri mætt. (D.Law, 2016:58) 

Þetta leiddi síðar af sér byltingu alþýðunnar með árás almennings á Bastilluna í júlí 1789. 

Bastillan féll og vopn féllu í hendur alþýðunnar ásamt því að margir fangar fengu frelsi. Í 

kjölfarið réðst almenningur í sveitum landsins á aðalssetrin og þau voru rænd og brennd með það 

í huga að eyða merkjum um skuldir alþýðunnar. Samhliða þessu voru margir aðalsmenn beittir 

líkamlegu ofbeldi eða drepnir. Meðal aðalsins greip sig mikill ótti sem fékk titilinn „Stóri ótti“ 

(la Grande Peur). (D.Law, 2016:58) 

Á árunum 1789 til 1791 varð mikið niðurbrot á hinni gömlu stéttarskiptingu og á 

endanum var stofnað til stjórnarskrárbundins konungdæmis árið 1791. Stjórnarskráin var skrifuð 

af þjóðarráðinu (Le assemblí). (Britannica, 2017) Þetta orsakaði mikinn ótta meðal konunga, 

aðalsmanna og klerka í nágrannaríkjum Frakklands um að almenningur myndi hefja uppreisn líkt 

og í Frakklandi og krefjast sömu réttinda. 

Í ótta sínum réðust nágranna ríkin á Frakkland. Árið 1792 varð Frakkland að lýðræði i 

fyrsta sinn eftir aftöku Louis XVI. Áhrifamestu menn þessi tíma voru Jakobínar. Þeir fylgdu 

kenningum og skrifum Jacques Rousseau. Rousseau hafði sett fram þá kenningu að enginn gæti í 

raun verið frjáls nema með miklum félagslegum og hagfræðilegum jöfnuði. Kenningar hans 

hlutu mikinn hljómgrunn meðal fátæks almennings í Parísarborg. Jakobínar voru því vel studdir 

af hinum fátæku íbúum Parísar. Ein af helstu kröfum Jakobína var að ríkið myndi stofna til 

vinnuáætlunar með það markmið að auka vinnu. Jafnframt vildu þeir að ríkið myndi stjórna 
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verðlagi. Töldu þeir að dauðarefsing ætti að vera yfir þeim sem okra og hamstra (D.Law, 

2016:59) 

Ógnar stjórnin (La Terreur) undir stjórn Robespierre  

Fyrstu heimildir fyrir notkun orðsins hryðjuverk var notkun frönsku akademíunnar til að lýsa 

ógnarstjórninni var við völd á 18 öld í frönsku byltingunni. Orðið var upphaflega notað um 

lögmæta ríkisstjórn sem notaðist við skelfingu, ótta og ógnir til tryggja stjórn sína og ná málum 

sínum í gegn. Ógnarstjórnin var leidd af Robespierre á árunum 1793 til 1794. (Rumsey, 2011) 

Maximilen Robespierre var Jakobíni og einn helst stjórnandi ógnarstjórnarinnar. 5. 

September 1793 lögðu Jakobínar fram þau lög að hræðsla skyldi beitt gegn þeim sem væri 

andhverfir stjórninni. Þessi lög miðuðust gegn hverjum þeim sem studdi gamla konungdæmið 

eða einræði. Samkvæmt lögunum skyldi hver sá sem talaði fyrir slíkum stjórnunarháttum vera 

flokkaður sem óvinur frelsis og lýðræðis. Viðurlögin voru dauðadómur. (D.Law, 2016:61) 

Lögin þóttu mjög opin í túlkun, en stjórnvöld gátu ákvarðað hver væri óvinur ríkisins 

með hverjum þeim hætti sem þau vildu. Næstu tíu mánuði voru sextán þúsund manns drepnir 

með fallöxi eftir þessum lögum skv. opinberum tölum. Sagnfræðingar telja þessa tölu ekki rétta 

og að líklegast mætti auðveldlega tvöfalda töluna. Einnig er talið um að um fimm hundruð 

þúsund manns hafi verið fangelsaðir fyrir hugsanlegan stuðning við konungsríkið eða einræði. 

(D.Law, 2016:61) 

 

Hægt er að skipta ofbeldis tímabil á tímum Robesierre og ríkstjórn óttans í þrennt: 

 Fyrsta tímabilið orsakaðist af áhrifum Sans-culottes í París og fól í sér ofbeldi 

gagnvart þeim sem voru ásakaðir um okur og hömstrun. 

 Annað tímabilið var hreinsum á hverjum þeim sem settu sig upp á móti Jakobínum. 

Voru þeir ásakaði fyrir að vera landráðamenn. Einnig var ofbeldi beitt gegn hverjum 

ekki var á sömu skoðun og Jakobínar. 

 Þriðja tímabilið fól í sér þjóðernishreinsanir á hverjum þeim sem tengdist gömlu 

konungstjórninni og var tilgangurinn að eyða öllum möguleika á því að Frakkland 

færi í gamla stjórnarfarið. (D.Law, 2016:61) 
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Í Febrúar 1794 hélt Robespierre ræðu. Þessi ræða getur í raun en þann dag í dag valdi ótta í hjarta 

fólks. 

„Ef uppspretta vinsællar ríkistjórnar á friðartíma er dyggð, þá er uppspretta vinsællar 

ríkisstjórnar á tímum byltingar dyggð og ótti. Þar sem ótti án dyggðar er í raun valdlaus. 

Óttinn er ekkert nema skjótur þjónn , ósemjanlegs réttlætis og er því þar af leiðandi form 

af dyggð.“[þýðing mín] (D.Law, 2016:62) 

 

Jakobínar litu á hryðjuverk sem jákvæðan hlut og kölluðu sig oft hryðjuverkamenn eða „les 

terroristes“. Robespierre hélt fast í þá kröfu að ekkert væri réttlætanlegra en að beita ofbeldi gegn 

þeim sem aðhylltust ekki föðurlandsást eða hugmyndina um frelsi og lýðræði. Hann krafðist 

algerrar hlýðni almennra borgar við stjórn sína og lét hryðjuverkin tala til þeirra sem ekki fór að 

vilja hans. (D.Law, 2016:62) 

Að endanum varð harðstjórn hans og taktík honum sjálfum að falli þegar andstæðingar 

hans innan stjórnarinnar skipulögðu handtöku hans. Réttarhöldin voru stutt og var hann dæmdur 

til dauða með fallöxi. Robspierre leit alltaf á ofsahræðsluna og óttan sem kennslutól til að beina 

samfélaginu í þá átt sem hann vildi. Hægt er að finna slíka hugmyndafræði hjá nútíma 

hryðjuverkmönnum, sem halda því oft fram að þeir séu í raun að kenna fólk með refsingum rétta 

hegðun og stjórnarfar. Ekki leið á löngu þar til helstu stuðningsmenn Robespierre fengu að 

kynnast fallöxinni. (D.Law, 2016:63) 

Eftir fall Robspierre fór almenningur stjórn að missa stjórnina. Samhliða því fóru ungir 

aðalsmenn að öðlast frelsi sem höfðu áður verið hnepptir í varðhald. Ekki leið á löngu uns þessir 

ungu aðalsmenn fóru að beyta sömu aðferðum gegn almenning og Robspierre. Þessi hópur 

aðalsmann gekk undir nafninu Giladed Youth. Markmið þeirra var að koma aftur á 

konungsstjórn í Frakklandi í sama formi og hafði verið fyrir byltinguna. 

Robespierre talaði fyrir frelsi og lýðræði en ekki er hægt að segja á nokkurn hátt að stjórn 

hans hafi í verið annað en harðstjórn almúgans. Lítið frelsi var á þeim tíma, heldur einkenndist 

tímabilið af því að hver sem var á móti stjórnvöldum var drepinn eða fangelsaður. (D.Law, 

2016:62). 
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Evrópa eftir fall Ógnarstjórnarinnar og upphafi leynifélögana  

Áhrif Napóleon stríðana á Evrópu  

Stjórnin sem tók við af ógnarstjórn Robspierre var óstöðug og lifði ekki lengur en til 1799 þegar 

stríðshetjan Napóleon tók yfir. Napóleon var einræðisherra sem naut mikillar hylli almennings 

og hersins. Napóleon notaði þjóðernishyggjuna sem varð til í frönsku byltinguni til að stjórna 

landinu. (D.Law, 2016:63) 

Hann stóð í miklum stríðum við nágranna sína og tókst að hertaka stóran hluta Evrópu. 

Má segja að Napóleon stríðið hafi verið upphafið að falli hinna hefðbundnu konungsdæma. Í því 

stríði óx þjóðernishyggja um alla Evrópu og fólk fór að skilgreina sig sem partur af ákveðnum 

hópum. Eftir fall Napóleon reyndu leiðtogar Evrópu að koma aftur á konungsdæmi í Frakkland. 

Var tilgangur að eyða öllum hugmyndum um stjórn almúgans. Konungsdæmi í Frakklandi 

reyndist þó ekki til að bæla hugmyndir frönsku byltingarinnar; þær voru komnar til að vera. 

(D.Law, 2016:63) 

Edmunde Burke 

Edmunde Burke var pólutískur heimspekingur í Bretalandi ásamt því að hafa verið þingmaður 

alþýðunar á 18 öld.  Hann er talinn vera upphafsmaður þess að orðið Hryðjuverk eða terrorism 

hafi komi inn í enska tungu. Burke gagnrýndi harðlega frönsku byltinguna fyrir að vera of 

rótæka. Þarm sem hann líki byltingarsinnum sem djöfla hundum sem kalla sig 

hryðjuverkamann.Burke hélt því fram að frelsi almenings og lýðræði væri eðlileg þróun í 

Englandi þyrfti ekki raun rótæka byltingu. (D.Law, 2016:64) 

Leynifélög og Proto terrorismi 

Randall notar orði Proto terrorism yfir leynifélög . Proto er lýsingarorð yfir eitthvað sem er á 

fyrstu stigum í þróunn og má því segja að Proto terrorismi er hryðjuverk í upphafi þróunar 

sinnar. (Collins Dictionary, 2017) 

Á árunum 1810 til 1820 urðu til nokkrir hópar leynifélaga sem studdu hugmyndafræði 

frönsku byltingarinnar. Má þar nefna sem dæmi Belpich society , the friends of virtue , the 

republican borther protectors og society of black pin. Þessir hópar náðu í raun engum árangri að 

breyta Evrópu frá hefðbundna konungsdæmunum á þeim tíma. (D.Law, 2016:64) 
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Illuminati 

Ein þekktustu leynifélög þess tíma og einn helsti áhrifavaldur leynifélaga og þess hver 

hugmyndin bak við leynifélög er voru samtökin „Illuminati“. Illminati var stofnað af þýskum 

lögfræðingi frá Bæjarlandi að nafni Adam Weishaupt. Hans helsta markmið var að eyða öllum 

trúarbrögðum, ásamt því að útrýma hugmyndinni um konungsríki. Í staðinn skyldi mynda 

samfélag hefðbundinna trúarstofnana þar sem jafnræðis væri gætt í öllu samfélaginu. Illuminati 

voru aldrei margir í fjölda, en þeir voru taldir vera 4000 talsins þegar samtökin voru upp á sitt 

stærsta. (D.Law, 2016:64-65) 

Markmið þeirra var heldur ekki að vera fjölmennir og stórir heldur vildu þeir vera 

leynifélag innan frímúrarareglunnar, eða leynifélag innan leynifélags. Weishaupt vonaðist til 

þess að geta náð fram breytingar á samfélaginu án blóðsúthellinga. Illumunati fer í sögu 

hryðjuverka, ekki vegna stórfelldra blóðsúthellinga, heldur vegna óttans sem þeir sköpuðu vegna 

leyndar sinnar. Í hvert skipti sem þeir gerðu eitthvað fundust enginn um merki um hverjir voru 

að verki eða hvernig þeim tókst að framkvæma það. Einnig var hræðslan við byltingu í stíl 

frönsku byltingarinnar þeirra sterkasta vopn. (D.Law, 2016:64-65) 

Carbonari 

Carbonari voru upphaflega stofnuð til höfuðs Napóleon. Það leið þó ekki á löngu þar til þeir hófu 

að vera á móti öllu því sem tengdist konungsdæmum. Carbonari var að finna víðs vegar um 

Evrópu, en einna helst í Frakklandi , Spáni, Ítalíu og Grikklandi. (D.Law, 2016:66) 

Það má segja að Carbonari hafi verið frjálshyggju þjóðernissinnar og  ekki bera tölu 

saman hvað talið að Carbonari hafi verið stórir en talið er að Carbonari hafi verið á bilinu 24000 

til 640000. Sá hluti þeirra sem var róttækastur var ítalski Carbonari. Þeirra markmið var að eyða 

öllum einræði og koma á lýðræðisbundinni stjórn með jafnræði sem markmið innan Ítalíu. 

(D.Law, 2016:66) 

Mikið var um athafnir innan þessa félags. Sem dæmi um slíka athöfn var að líkja eftir 

krossfestingu á einræðisherra og að brenna hann eftir á og kasta öskunni upp í vindinn þar sem 

hún dreifðist um landið. Þó talið sé að ógn hópsins við ríkið hafi ekki verið mikil, þá skrifa þeir 

sig í sögu hryðjuverka með hversu vel þeim tókst að valda hræðslu meðal hins almenna friðsama 

einstaklings. 

Óttinn einkenndist að því að Carbonari gæti ráðist gegn þér hvar og hvenær sem er og að 

einstaklingur gæti ekki séð þá koma. Jakob Barholdy var ítalskur embættismaður sem skrifaði 
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helstu heimildir um þetta samfélag. Hann var einn af þeim sem lagðist alfarið gegn því að 

fangelsa fólk eða smána það opinberlega fyrir að vera í þessu félagi. Helstu rök hans fyrir því 

voru að það myndi eingöngu fjölga meðlimum þess og gera stöðuna verri. (D.Law, 2016:66) 

Helstu árásir Carbonari voru ekki endilega ætlaðar til að myrða fólk, nema í tilfelli helstu 

óvina samtakanna. Í stað þess áttu þær brjóta fólk úr fangelsum og valda eldsvoðum. Einnig 

stunduðu þau hnífstungur sem áttu ekki að drepa fólk heldur hræða. Um 1820 áttu samtökin þátt 

í uppreisnum á Ítalíu Frakkland og Spáni. Í nokkrum tilfellum tókst þeim vel til þar sem þeim 

hafði tekist að fá unga leiðtoga innan herja landanna á sitt band. (D.Law, 2016:66-67).  

Luddites  

Luddites var leynifélag sem var ekki bundið við þjóðernishyggju heldur lagðist gegn 

iðnbyltingunni. Með iðnbyltingunni urðu til mikið af vélum sem tóku störf að vel þjálfuðu 

saumafólki. Það sem einkenndi þessar vélar er að fólk þurfti ekki mikla þjálfun á þær og þar með 

minnkaði þörfin fyrir vel þjálfað saumafólk. Luddites lögðust gegn öllum þeim tækniframförum 

sem tóku í burtu störf frá hinum vinnandi almenningi. (D.Law, 2016:67-68). 

Á árunum 1811 til 1816 voru Luddites ábyrgir fyrir að brenna fjöldann allan af 

saumverksmiðjum inna breska heimsveldisins. Helsta markmið hópsins var að hræða auðvaldið 

til að skipta út vinnuvélunum fyrir vel þjálfað fólk. Hópurinn ber nafnið sitt frá manni sem átti að 

hafa eyðilagt tvær saumavélar árið 1770 að nafni Ned Ludd. Þess má geta að einn af 

upphafsmönnum iðnbyltingarinnar, John Heathcote, var dauðhræddur við þennan hóp. Hann 

byggði sér öryggisherbergi eða „panic room“ til að verjast því ef Luddites myndu ráðist á hann. 

Luddistar voru algjörlega á móti nútímavæðingu. Einkenndust aðferðir þeirra af því að 

espa upp múginn og valda ofbeldi á þeim sem stóðu fyrir nútímavæðingu þessa tíma. (D.Law, 

2016:68) 

 

Lucien de la Hodde 

Árið 1856 kom út bók eftir Lucien de la Hodde að nafni „Saga leynilegra félaga í Frakklandi“. 

Hodde var fréttamaður, njósnari og uppljóstrari lögreglunnar. Honum tókst að komast inn í 

nokkur frönsk leynifélög. Hodde, með bók sinni, gerði fyrstu raunverulegu tilraunina til 

skilgreina hvað fælist í hryðjuverkum og hvernig ætti að bregðast við þeim. (D.Law, 2016:67) 
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Hann taldi leynifélög vera að mestu leiti uppfull af fólki með öfgakennda skoðanir sem 

vildu notfæra sér ástandið í hvert skipti sem almúginn varð ósáttur. Hann sagði aðferðir þeirra 

einkennast af því að espa upp múginn til að valda sem mestum usla. Hann trúði því staðfastlega 

að leynifélögin notuð mest hópa stúdenta , útlendinga sem fluttu til landsins og glæpamenn til að 

valda uppreisnum. (D.Law, 2016:67) 

Hann taldi múgæsinginn þó vera sterkasta vopn þeirra, en að þeim myndi aldrei takast að 

koma á almennilegri uppreisn. Hodde taldi einnig að hættulegast fólkið væri í raun fólkið sem 

væri nú þegar búið að sigra, þar sem eftir ósigur hefði fólk engu að tapa. Taldi hann að eina sem 

væri eftir þegar menn væru sigraðir væru hryðjuverk sem einkenndust að því að valda sem 

mestum skaða, td. með morðum á almenningi og eignaspjöllum. (D.Law, 2016:67) 

Hodde lýsti því að hryðjuverk væri síðast vopnið gegn ríkinu. Taldi hann að þeir sem 

beittu hryðjuverkum væru ekki lengur að reyna taka yfir ríkið. Hann taldi einu réttu leiðina til að 

berjast gegn hryðjuverkum væri að lögreglan færi í dulargervum inn í leynifélögin þar sem þeir 

myndu vera virkir meðlimir til að vinna inn traust aðra félagsmanna. Þegar lögreglu maðurinn 

var búinn að safna nóg af upplýsingum til að handtaka flesta meðlimina myndi lögregla taka eina 

stóra aðgerð í handtökum á öllum þekktum meðlimum samtakanna og leysa þar með upp 

leynifélagið. (D.Law, 2016:67) 

Rússland uppreisnar hryðjuverk  

Þrátt fyrir að upphaf hugtaksins hryðjuverk séu í frönsku byltingunni, þarf að líta til Rússlands ef 

skilja á þær grunnhugmyndir sem liggja að baki nútíma hryðjuverkum. (Simkin, 1997) 

Á 19 öld var Rússland eitt vanþróaðasta ríki Evrópu, þar sem fólk bjó við mikla 

misskiptingu. Rússland var í raun land auðvaldsins og réttindi borgaranna voru nær enginn. 

Alexander II rússlandskeisari lagðist í miklar breytingar eftir Krímstríðið með það að markmiði 

að nútímavæða Rússland. (Simkin, 1997) 

Breytingarnar fólu í sér meðal annars aukið frelsi þegnanna, en þessum breytingum fylgdi 

þó aukin skattheimta. Stór hluti umbótanna voru dregnar til baka af syni hans, Alexander III, 

með mikilli óánægju meðal almennings. Umbæturnar voru að auki engan veginn nægar til að 

friða lýðræðissinna innan Rússlands sem vildu sömu réttindi og voru í Bandaríkjunum og 

vestanverðri Evrópu. (Simkin, 1997)  

 



18 
 

Popúlismi, Níhilismi í Rússlandi  á 19 öld  

Popúlistar í Rússlandi voru að mestu leyti menntafólk úr lægri hluta miðstéttarinnar. Ein helsta 

ástæðan fyrir því að þeir voru kallaðir popúlistar, var hversu mikla áherslu þeir lögðu á 

almenning eða „Narod“ á rússnesku. Þeir trúðu því að allt ræktar land ætti að vera í eigu 

almenning og ræktað í svokölluðum kommúnum. Jafnframt töldu þeir að almenningur myndi rísa 

upp og breyta rússnesku samfélagi. Byltingin myndi samanstanda af öllum frá hinum fátækasta 

almenna borgara og alla leiðina upp. Flestir popúlistar voru vel meðvitaðir um það að slík 

pólitísk umbreyting myndi ekki verða til nema með tilkomu átaka milli stétta sem myndi að 

mestu líkindum enda í blóðsúthellingum. (D.Law, 2016:74) 

Um 1860 kom ákveðið form af hálfgerðum popúlisma sem nefndist níhilismi. Níhilistar 

voru róttækir og höfðu meiri áhuga á uppreisnum og höfnuðu alfarið gömlum hefðum. Einn af 

frægustu níhilistunum var Nikolai Chernyshevsky. Hann skrifaði bókina „Hvað er hægt að 

gera?“, en sú bók er sögð hafa haft mikil áhrif á Lenin. Ein þekktasta persóna bókarinnar, að 

nafninu Rakhmotev, birtist í aukahlutverki og reyndist vera afar vinsæll meðal byltingarsinna. 

Rakhmetov er öfga níhilisti sem afneitar ást og þjálfar sjálfan sig fyrir uppreisnina með því að 

sofa á nöglum. Þó Rakhmetov hafi ekki beitt ofbeldi, þótti hann innblástur fyrir ósjálfselsku og 

þörfina til að gera hvað sem er fyrir samfélagsbreytingar. (D.Law, 2016:74) 

Rússneskur Anarkismi  

Rússneski anarkistar voru frekar fáliðaðir um miðja nítjándu öld þeim óx fiskur um hrygg um 

byrjun tuttugustu aldarinnar. Hægt er að telja að þeir hafi orðið innblástur fyrir fjölda 

hryðjuverkasamtaka. (D.Law, 2016:74) 

 

Mikhail Bakunin   

Mikhail Bakunin er talinn vera einn af feðrum anarkismans. Þrátt fyrir að hann hafi fæðst í 

aðalsfjölskyldu, aðhylltist hann hugmyndir Karl Marx um að ríki, trúarbrögð væru í raun afbrigði 

af barráttu á milli stéttanna. Hann taldi að eina leiðin til að losna undir okri valdhafanna, væri 

með blóðugri byltingu. Eftir byltinguna kæmi nýtt tímabil þar sem friður, réttlæti , jafnræði og 

velmegun réði ríkjum. (D.Law, 2016:74) 

Helsti munurinn á kenningum hans og Marx er sá að Bakunin taldi rót vandans vera ríkið 

og að því ætti að afnema það. Hann taldi mannkyndið geta lifað eftir náttúrlögmálum og að ekki 
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þyrfti vald til að skipa fólki fyrir. Bakunin taldi að hverskyns ofbeldi gegn valdstjórninni væri 

réttlætanlegt og að hryðjuverk væru réttlætanleg til að ná fram réttmætu samfélagi án 

ríkisstjórna. (D.Law, 2016:74) 

Sergei Nechaev 

Sergei Nechaev var fæddur í Moskvu árið 1847 í alþýðufjölskyldu. Nechaev var níhilisti til að 

byrja með og gekk í hóp róttækra stúdenta á meðan hann stundaði nám við háskólann í Moskvu. 

Hans helsta hetja var Dmitry Karkozov (D.Law, 2016:74) en Karkozov var níhilisti sem reyndi 

að drepa Alexander II Rússlandskeisara með því að reyna skjóta hann í hausinn en hitti ekki, en 

Karkozov kenndi keisaranum um allar þjáningar almúgans. (Russiapedia, 2005-2017) 

Það fer tveim sögum af því hvers vegna hann hitti ekki. Fyrri skýringin er sú að hann hafi 

ekki kunnað að halda á vopninu og hafi af þeim sökum ekki hitt keisarann. Hin skýringin er að 

einhver hafi náð að slá í höndina á honum áður en hann hleypti af. Karkozov var hengdur fyrir 

tilraunina. (Russiapedia, 2005-2017) 

Nechaev og Bakunin hittust í útleg í Sviss. Má segja að ekki væri hægt að finna menn 

sem áttu fleira sameiginlegt þegar kom að um hugmyndum um anarkisma. Eftir að hafa kynnst 

Bakunin skrifaði Nechaev ritið „Catechism and the Revolutionist“. Nechaev fjallar þar um 

hvernig skuli stofna til leynifélags í anda Carabonari. Nechaev taldi byltingu sína ekki bundna 

við hin hefðbundnu siðferðilegu gildi. heldur væri bylting frjáls frá öllu siðferði öðru en því að 

frelsa fólkið frá kúgurum sínum. (D.Law, 2016:75) 

Í ritinu lýsir Nechaev hinum fullkomna uppreisnarmanni. Uppreisnarmaður skal 

fjarlægast vini og ættingja og hann skal fjarlæga hugmyndum um að hann muni finna ást eða 

önnur samfélagsleg gildi. Uppreisnarmaður gefur sig á vald málstaðsins og leitast svið að þjálfa 

þá hæfileika sem best gagnast honum í uppreisn. Nechaev lýsti því ekki hvernig bylting ætti að 

fara fram eða þróast. Þrátt fyrir það taldi hann að bylting myndi leysa öll vandamál sem 

ríkisstjórn hefði valdið. Taldi hann að bylting gæti einungis verið alger, því annars væri hún alls 

engin bylting. (D.Law, 2016:75) 

 

Land og frelsi(Zemlya i Volya)og Vilji fólksins (Narodnaya Volya) 

Ástæður þessa að popúlistar hófu að nota hryðjuverk var vegna þessi að lögreglan fór að 

handtaka meðlimi samtaka popúlista. Popúlistar fengu ósanngjarna málsmeðferð og gefnir harðir 
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dómar. Popúlistar hófu að nota sprengju, hnífa og skotárásir til að berjast gegn valdstjórninni. 

(D.Law, 2016:79) 

Þó voru þeir popúlistar sem bjuggu í dreifbýlum landsins ekki hrifnir að notkun 

hryðjuverka til að byrja með. Minna var um handtökur og lögreglumenn á landsbyggðinni og því 

minni ástæða til að beita hryðjuverkum. Þeir héldu að við beitingu hryðjuverka myndi athygli 

stjórnvalda beinast að landsbyggðinni og fleiri lögreglumenn væru sendir á svæðið. (D.Law, 

2016:80) 

Átökin dreifðust þó þangað eins og annars staðar. Þau urðu til þessa að samtökin „Land og 

frelsi(Zemlya i Volya)“ urðu til. „Land og frelsi“ töldu að réttast væri að drepa Keisarann, og að þetta 

væru ekki bara venjulegt harðstjóramorð heldu töldu þeir að morðið myndi leiða af sér frelsun 

alþýðunnar. (D.Law, 2016:80) 

Út frá þessum samtökum komu herskárri samtök að nafni „Vilji fólksins“ (Narodnaya 

Volya), en þau samtök lögðu en frekari áherslu á að drepa Keisarann. Vilji fólksins voru fyrstu 

alvöru samsærishryðjuverkasamtökin. Þóttu þau einkar vel skipulögð, en þau beittu víðu eftirliti 

til að fylgjast með ferðum skotmarka sinna. Einnig beittu þau skjalafölsunum til að villa um fyrir 

lögreglunni. (D.Law, 2016:80) 

Samtökin eru þó þektust fyrir beitingu sprengna til að ráðast skotmörkum sínum. Fram til 

þessa höfðu leigumorðingjar verið þeir einu sem notuðu sprengjur, en með heldur litlum árangri. 

Fyrir tíma vilja fólksins og Alfred Nobels voru sprengjur gerðar úr kvikasilfri og byssupúðri. 

Uppfinning Alfred Nobels á nítróglyseríni breytti sögu hryðjuverka. Nítróglýserín er eitt 

mikilvægasta innihaldsefni dýnamíts. (D.Law, 2016:81) 

Á þessum tíma var dýnamít mjög dýrt og erfitt að flytja það í miklu magni. Vilji fólksins 

ákvað þó að notast ekki við skotvopn, þar sem þær þóttu ekki nægilega dramatískar. Með 

beitingu sprengiefna myndu nást þau viðbrögð almennings sem samtökin sóttust eftir. Helsti 

gallinn við að notast við sprengju var að launmorðinginn myndi ólíklega sleppa óskaddaður frá 

árásinni. (D.Law, 201681) 

Vilja fólksins tókst að drepa Alexander II árið 1881 í Sankti Pétursborg. Þrátt fyrir það 

urðu viðbrögð almennings ekki þau sömu og þeir héldu og enginn uppreisn varð í kjölfarið. Þvert 

á móti leiddi morðið til þess Rússneska lögreglan handtók flesta meðlimi vilja fólksins og 

hengdu þá. Við þetta lögðust samtökin skiljanlega af. (D.Law, 2016:81) 
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Peter Kropokin  

Ásamt Bakunin þá er Kropotkin þekktur sem einn helsti kennismiður. Líkt og of forveri hans, 

trúði hann á réttlætingu á notkun ofbeldis. Hann trúði því einnig að kapítalískt samfélag hefði 

myndað ákveðna veggi með stétta skiptingum sem hindruðu almúgann í að gera uppreisn gegn 

auðvaldinu.( D.Law, 2016:82) 

Hann taldi að efri stéttirnar notuðu ofbeldi á almenningi í gegnum ríkið til að þóknast 

þeim fáu útvöldu. Kropotkin taldi að aðeins áróður gæti brotið þessa veggi stéttaskiptingar, en 

með honum taldi hann að hægt væri að ná til almennings og fá hann til að rísa upp. Hann taldi 

ekki vera nóg að gera uppreisn í orði og riti, heldur taldi hann ofbeldi með „rifflum, sprengjum 

og hnífum“ nauðsynlegt og lofaði háskert Vilja fólksins fyrir aðferðir þeirra. (D.Law, 2016:82).  

Sociallist revolutionary party  

„Socialist revolutionary party“ voru stofnuð 1901 og tóku við af „Land and liberty“. Markmið þeirra var 

að stofna félagshyggjusamfélag. Þeir töldu að hryðjuverk myndu valda vitundarvakningu hjá hinum 

ópólitíska almenning, jafnvel þótt engin vilji væri fyrir þeirri vakningu. (D.Law, 2016:84) 

Líkt og fyrri hópar í Rússlandi töldu samtökin að hryðjuverk myndu vernda þá fyrir ofbeldi 

ríkisins. SR vissu að þeir gætu ekki átt í opnum átökum og verið sýnilegt pólitísk vald á sama tíma. 

Samtökunum var því skipt upp í tvo hluta: annars vegar pólitísk samtök sem voru mjög sýnileg almenning 

og börðust í orði og hins vegar stríðshluta samtakanna. (D.Law, 2016:84) 

Sá hluti fór með það hlutverk að valda hryðjuverkum þar sem ofbeldinu var ætlað að veikja ríkið. 

Þessi armur þróaðist frá hinum opna hluta samtakanna og sýndi síðar ofbeldi meiri hollustu en 

raunverulegu markmiði samtakanna. Þeirri reiði sem var innan samtaka var að mestu eytt eftir 

uppreisnina 1905. Eftir þá uppreisn fékk miðstéttinni aukin réttindi tryggð með stjórnarskrá landsins. 

(D.Law, 2016:84) 

Helst ástæða uppreisnarinnar 1905 hafði verið þegar kósakkar réðust gegn almenning og drápu 

hundruð manns í Sankti Pétursborg. Annað sem dró úr áhrifum samtakanna var að 1905 tókst 

stjórnvöldum að handataka mikinn hluta stríðsarms samtakanna og gerðu þau í raun óvirk. (D.Law, 

2016:84). 

Hryðjuverk 19 aldarinnar.  

19. öldin einkenndist að mestu leit af hryðjuverkum anarkista í Rússlandi þar sem undir 

háskólagengnir hugsjónarmenn börðust fyrir þeirri hugmynd að afnema skyldi ríkið til þess að 
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almúginn fengi frelsi. Þeir töldu ríkið táknmynd kúgunar þeirra útvöldu á almúganum. Anarkistar 

lögðu mikið á sig við að fá í sínar raðir morðingja, íkveikjumenn og þjófa. Þeir reyndu eftir bestu 

getu að valda usla, þeir köstuð sprengjum á lögreglu, kveiktu í, og réðust á hvern sem tengdist 

gömlu stjórninni. Þeir réðust inn í kirkjur og á presta, rændu banka og tóku gísla. Ekki var 

óalgengt að þeir hentu sprengjum inn á kaffihús og veitingastaði. D.Law, 2016:87). 

Anarkistar voru ekki bundnir við Rússland, heldur voru þeir til staðar í allri Evrópu; 

meðal annars gerði Max Hödel og Karl Nobiling tilræði við Wilhelm I. (German history in 

documnets, n.d) Ríki Evrópu og Norður Ameríku kölluðu anarkisma alþjóðlega ógn og töldu 

þurfa alþjóðleg viðbrögð. Skrif heimspekinga, fjölmiðlar og rithöfundar sögðu öll hryðjuverk 

sem voru framin vera framkvæmd af anarkistum, hvort sem það átti við eða ekki. Þetta útskýrist 

af einhverju leyti af því að anarkistar hættu að útskýra sprengingarnar sínar. (D.Law, 2016) 

Það dróst mjög mikið úr anarkismanum í kringum 1910 þar sem almenningur varð 

þjóðernissinnaðri og hafði því ekki mikinn skilning á ríkislausum anarkisma. Stríðið 1914 dró 

einnig verulega úr vilja fólks til að hafa ríkislausar kommúnur. (D.Law, 2016) 

Anarkistar 19. aldar lögðu línurnar fyrir skilning okkar á því hvað teljast hryðjuverk í dag 

og hvað fælist í því að fremja hryðjuverk og hvernig. Þeir voru fyrstir til að beita sprengingum til 

að valda ofsahræðslu meðal almennings. Helstu hryðjuverkamenn þessa tíma, í augum 

almennings, voru Anarkistar. (D.Law, 2016) 

Marxistar  

Marxistar voru ekki á sama máli og anarkistar. Lenin taldi hryðjuverk væru ekki réttlætanleg 

nema í tveimur tilfellum. Annars vegar til að afla vinsælda meðal almennings til að ganga í raðir 

Bolsévika og hins vegar til að afla tekna fyrir málstaðinn. Ein tegund slíkra hryðjuverka voru 

bankarán. Þennan málflutning má telja helstu ástæðu þess að Marxistar fengu ekki á sig orðspor 

fyrir að vera hryðjuverkamenn, enda voru aðgerðir þeirra alls ekki gegn almennum borgurum. 

(D.Law, 2016:89) 
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Hryðjuverk þjóðernishyggju 

KKK og Bandaríkin 

Bandaríkin þurftu ekki eingöngu að berjast gegn anarkistum heldur einnig gegn þeim sem töldu 

hvíta kynstofninn æðri öðrum. Eftir þrælastríði hófst tíð samtak á borð við KKK, sem ekki voru 

tilbúinn til að gefa svertingjum frelsi. (D.Law, 2016:125) 

Þeir héldu því fram að svartir stefndu á uppreisn gegn hvítum og réttlættu þannig árásir 

sínar. Þegar svartur maður var ásakaður um nauðgun á hvítri konu, gekk KKK eiginlega alltaf í 

málið og beittu pyntingum og barsmíðum gegn þeim sem voru ásakaðir. Þeir sögðu að svarta 

menn vera ekkert annað en villt dýr sem ekki gætu stöðvað sig í návist kvenna. Lítil mótstaða var 

meðal meirihluta fólks gegn hryðjuverk af þessum toga og því náðu þau miklum árangri. (D.Law, 

2016:125) 

Hryðjuverk KKK voru til þess fallinn að halda óbreyttu ástandi, þar sem svartir menn 

væru bara að nafninu til frjálsir, þar sem KKK vildi halda svarta kynstofninum í þrældóm. 

(D.Law, 2016:125) 

Kynþátta- og þjóðernishyggjuhryðjuverka(Ethno Nationalis Terroism) 

Einkenni kynþátta- og þjóðernishyggjuhryðjuverka (Ethno Nationalis 

Terroism) 
Kynþáttahyggja fellst í því að hefja einn kynþátt eða þjóðarbrot yfir önnur, á meðan 

þjóðernishyggja felur í sér ást á því landi sem fólk býr í. Oft sameinast þetta í eitt hjá 

hryðjuverkahópum og nefnast þeir þá kynþátta- og þjóðernishryðjuverkjahópar. Hópar sem 

þessir hafa oftar en ekki það að markmiði að stofna til nýs ríkis eða sjálfstjórnar fyrir þjóðflokk 

sinn og beita þá ofbeldi til að ná fram því markmiði sínu. (Teaching Terror, 2004) 

20 öldin og hryðjuverk 

Kynþátta- og þjóðernishyggjuhryðjuverk settu slík hryðjuverk svip sinn á 20 öldina í fjölmörgum 

löndum. Eitt slíkt hryðjuverk kom af stað fyrri heimstyrjöldinni þegar serbneskir þjóðernissinnar 

drápu austurrísk-ungverska krónprinsinn. (History.com staff, 2009) 

Eitt einkenni slíkra hópa er álit þeirra að frelsi sé mikilvægara en líf þeirra sjálfra. Fyrir 

seinni heimsstyrjöldina var algengt að pólitískar hreyfingar ásökuð hvor aðra fyrir hryðjuverk. 

Slíkar ásakanir voru til þess fólgnar að losna við pólitíska andstæðinga sína. Sem dæmi notaði 

Stalín þessa aðferð oft á tíðum til að hreinsa út óvini sína innan kommúnistaflokksins eftir dauða 
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Lenín. Með þessari aðferð tókst honum að festa völd sín í sessi. Til að mynda ásakaði hann 

nokkra meðlimi kommúnistaflokksins um að bera ábyrgð á morðinu á Sergei Kirov, en talið er 

að þær ásakanir hafi verið uppspuni studdar með fölskum sönnunargögnum. (D.Law, 2016) 

Nasistar í Þýskalandi notuðu sömu aðferð þegar þýska Ríkisþinghúsið brann. Með því að 

ásaka kommúnista, og aðra óvini sína, um verknaðinn gátu þeir komið í gegn neyðarlögum sem 

þeir beittu til að handtaka helstu pólitísku óvini sína. (D.Law, 2016) 

IRA 
Írland og England eiga sér blóðuga sögu. Rót átaka Íra má rekja til þess að páfi lagði blessun sína 

á yfirráð Englands yfir Írlandi í kringum árið 1200. Þrátt fyrir að England hafi náð yfirráðum yfir 

Írland svo snemma hófu þeir ekki að flytja Englendinga með skipulögðum hætti til Írlands fyrr 

en um 1600. Stefna þeirra var að láta besta ræktunarland á Írlandi fara til Englendinga. Þeir 

Englendingar sem fluttust yfir voru flestir mótmælendatrúar á meðan Írar voru að megninu til 

kaþólskir. (D.Law, 2016:139) 

Þessi aðgerð Englendinga jók til muna hatrið sem nú var þá þegar á milli þjóðarbrotanna. 

Átökin voru trúarleg, hagfræðileg og þjóðernisleg. Ekki leið á löngu þar til þær fjölskyldur sem 

höfðu flust yfir fóru að líta á sig sem Íra fremur en Englendinga. Um 1800 var Írland sameinað 

inn í Stóra Bretland. Við það skiptust Írar í tvær fylkingar, annars vegar var það kaþólikkar í 

suðri sem vildu sjálfstæði frá Bretlandi og hins vegar mótmælendur í norðri sem að töldu öryggi 

sínu væri best borgið með að vera hluti af Bretlandi. Ofbeldi og hryðjuverk voru tíð á milli 

þessara fylkinga á nítjándu og tuttugustu öldinni, þá sér í lagi á milli landeigenda. Deilur þessara 

aðila snerust mun meira um land en trúarbrögð. (D.Law, 2016:139) 

Síðar meir urðu til Samtökin Fenalin í New York sem voru samtök brott fluttra Íra í 

Bandaríkjunum sem studdu sjálfstæði Írlands. Á sama tíma urðu til samtökin Republican 

Brotherhood í Dublin, en það voru samtök Íra sem vildu sjálfstæði. Ekki þótti mikil ógn af 

þessum hópum fyrr en þeim tókst Thomas Burke, sem var þriðji æðsti maður bresku krúnunnar á 

í Írlandi. Næstu þrír áratugirnir einkenndust af pólitískum morðum og sprengjutilræðum. 

(D.Law, 2016:140) 

Átökin drógust mikið við upphaf fyrri heimsstyrjaldarinnar og lýstu Republican 

Brotherhood einhliða vopnahléi á meðan stríðið væri í gangi. Það vopnahlé entist þó stutt, því 

1916 voru Republican Brotherhood orðnir hræddir um að almenningur hefði misst áhugan á 

sjálfstæðisbaráttunni. Þeir leiddu uppreisnar um páskana sama ár. (D.Law, 2016:141) 
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Einungis 5000 manns tóku þátt í þeirri uppreisn, en Bretland brást mjög hart við og mikill 

eignaskaði varð, og miklar blóðsúthellingar urðu á saklausum borgurum. Þrátt fyrir að hinn 

almenni Íri kenndi uppreisnarmönnum um átökin, tókst uppreisninni kveikja í 

sjálfstæðishugleiðingum Íra á ný. Ofbeldið sem Bretar beittu minntu Íra á þá kúgun sem þeir 

höfðu lifað við í hundruðir ára. (D.Law, 2016:141) 

Uppreisnarmennirnir nefndu uppreisnarher sinn Irish Republican Army eða IRA. Árið 

1918 vann pólitíski armur þeirra, Sinn Féin, írsku þingkosningarnar. Í kjölfarið var lýst yfir 

sjálfstæði sem leiddi til frelsisstríðs Írlands 1919-1922. IRA hafði á þeim tíma bara um 15000 

meðlimi en aðeins 3000 af þeim gat í raun barist gegn Bretlandi. Það var þeim nokkuð augljóst 

að þeir gátu ekki barist gegn Bretum á hefðbundnum vígvelli, heldu beittu þeir skæruhernaði. 

(D.Law, 2016:141-142) 

Þegar ríkisstjóri Írlands sagðist ekki geta lengur haldið aftur að sjálfstæðissinnum á 

Írlandi sendu bretar inn tvær herdeildir alls 12000 manns. Þessar herdeildir urðu þekktir sem 

„Black and Tan“ út af búningum þeirra. (D.Law, 2016:142) 

Eitt sterkasta vopna IRA var hversu vel þeim tókst að afla sér upplýsinga um óvini sína, 

en vegna þess hversu góðir þeir voru að safna upplýsingu, náðu þeir alltaf að vera einu skrefi á 

undan Bretum. Árið tókst IRA að gera stóra árás á 315 lögreglustöðvar á sama tíma. Breta 

brugðust við með því dæma fjölda fólks til dauða. Með þessu vonuðust Breta til að hræða Íra frá 

frekari uppreisn. Það má því segja bæði IRA og Breta hafa beitt hryðjuverkum. Þetta gerðu þeir 

hreinlega í von um að hinn aðilinn myndi gefast upp. (D.Law, 2016:231) 

Árið 1921 fékk Írland sjálfstjórn frá Bretum, en sjálfstjórnin náði eingöngu yfir suður 

hluta Írlands. Þessa niðurstöðu voru ekki allir meðlimir IRA sáttir við og það skipti IRA í tvær 

fylkingar. Þessar fylkingar háðu innbyrðis stríð sem veikti þær mikið. Að loknu borgarastríðinu 

var IRA lítið áberandi, fyrr en í kringum 1950 þegar fylkingin hóf herferð sína í Norður Írlandi 

með það markmið að sameina Írland. Árið 1956 réðust þeir gegn Royal Ulster constabulary og 

drápu sex manns úr þeirra röðum. (D.Law, 2016:142) 

Á árunum 1971 til 1976 tóku bresk stjórnvöld hart á norður Írlandi með þeim tilgang 

uppræta IRA. Notaðist herinn við útgöngubönn á kvöldin og gengu hús frá húsi og leituðu 

uppreisnarmanna. Gerðar voru um 250 þúsund húsleitir á þessum árum í Belfast. Þetta breytti 

sýn Kaþólska minnihlutans á veru Breta þar. Í upphafi byrjun töldu þeir að Bretar myndu ná að 

stilla til friðar, en í stað þess urðu þeir fyrir hernámi. 
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Þessar aðferðir reyndust vera olía á eld IRA og þeirra áróðurs. Fljótlega hóf IRA 

skæruhernað gegn bresku hermönnunum. 30. Janúar  1972 og 21 júlí eru dagsetningar sem 

gleymist seint í norður Írlandi og  fyrri hefur verið nefndur Blóðugi Sunnudagurinn. Þann daga 

skutu Breski herinn 13 óvopnaða mótmælendur á götum Derry. (GILLESPIE, 2017) 

Seinni er Blóðugi Föstudagurin sprengdi IRA um nítján sprengjur í miðbæ Belfast. Drápu 

þar með sjö almenna borgara , tvo breska hermenn og yfir 130 særðust. Aðeins þremur dögum 

seinna sprengdi IRA þrjá bílsprengjur til viðbótar í Belfast og drápu 9 almenna borgara. (BBC 

staff, n.d) 

IRA notaðist við ANFO sprengjur sem voru gerðar úr ammoníumnítrati og eldsneytisolíu. 

Þetta var ódýr tegund sprengna sem olli miklum skaða. Helstu ástæður stuðnings við IRA var 

vegna þeirra hryllilegu pyndinga sem Bretar þeir beittu fólk sem sagt væri hryðjuverkamenn. 

Pyntingarnar urðu einnig þess verðandi að Bretar hófu að tapa stuðningi mótmælenda á Norður 

Írlandi. Af þeim sökum hófu Bretar að skipta um aðferðafræði í nálgun sinni gegn IRA. Bretar 

fóru að líta á þá frekar sem glæpamenn heldur en einhverja sem þeir áttu í stríði við og hófu þeir 

að kalla IRA hryðjuverkamenn í fjölmiðlum til að hafa áhrif á viðhorf fólks til þeirra. (D.Law, 

2016:228) 

Með breyttri hugmyndafræði fóru Bretar að ná árangri gegn IRA. Þetta dróg úr styrk IRA 

þar sem nýliðun minnkaði og margir meðlimir IRA enduðu í fangelsi. Þetta gerði IRA 

örvæntingarfulla, og þeir tóku að færa baráttu sína til Englands. Haustið 1974 sprengdu IRA 

fimm sprengjur í börum víðs vegar um England. IRA hélt áfram sprengingum sínum og tókst að 

drep háttsettann mann og stríðshetju Englands, Lord Louis Mountbatten. (D.Law, 2016:229) 

IRA hélt áfram að sprengja um allt England þar til Breta viðurkenndu fyrir sjálfum sér að 

þrátt fyrir að IRA væri enginn hernaðarleg ógn, væri ólíklega hægt að uppræta þá samtökin með 

valdi. Þeir sneru sér að samningaviðræðum og tókst að lokum, með auknum réttindum kaþólikka 

að fá IRA til að leggja niður vopn sín árið 2005. (D.Law, 2016:235) 

Framlag IRA til skóla hryðjuverka er ótrúlegt upplýsinga net ásamt því hversu góðir þeir 

voru í fjármögnun. Þeir notuð það fjármagn til að kaupa vopn, en helsta vopn þeirra var þó 

beiting sprengiefna til að valda ótta hjá almenning. Mörg hryðjuverkasamtök beittu svipaðri 

aðferðafræði til að byggja upp sín samtök. (D.Law, 2016:235) 
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Ísrael og Irgun 

Eftir fyrri heimsstyrjöldina fengu Bretar yfirráð yfir Palestínu. Á þeim tíma voru einungis um 

15% íbúa Palestínu gyðingar. Ekki leið á löngu þar til Arabar í Palestínu gáfust upp á að bíða 

eftir að fá sjálfstæði. Þeir tóku reiði sína út á minnihluta gyðinga sem var ört stækkandi í landinu. 

Árásirnar leiddu til þess að gyðingar hófu að mynda verndarsveitir. Spennan magnaðist milli 

þessara þjóðfélagshópa og í ágúst 1929 var ráðist á gyðinga hóp og um 130 gyðingar lágu í 

valnum. (D.Law, 2016:174) 

Breytingar urðu miklar í kringum 1930 þegar gyðingahatur í Evrópu orsakaði flutning 

margra herskárra gyðinga til Palestínu. Þetta jók átökin til muna, sem leiddi til arabísku 

byltingarinnar árið 1936. Í kjölfar hennar urðu til hryðjuverkasamtökin Irugun, en þau voru 

samtök herskárra gyðingar sem stóðu þó bara fyrir lítið brot gyðinga í Palestínu. Samtökin litu á 

dráp á Araba sem jafngildi þess að drepa rottu. (D.Law, 2016:175) 

Til að byrja með var tilgangur Irgun að hefna fyrir árásir á gyðinga, en seinna fóru þeir að 

ráðast á Araba af fyrra bragði með stórri herför hryðjuverka. Ein stærsta árás þeirra var árið 

1938, þegar þeir réðust á markaði og heimili Araba. Í árásinni týndu 66 Arabar lífi og 170 

særðust. Helsta markmið þessarar árásar var að láta Araba líta svo á að allir Gyðingar væru 

óvinir. Með ofbeldinu vonaðist Irgun til að valda allsherjarstríði milli fylkinganna sem myndi 

enda með sigri síonista. Eftir sigurinn yrði svo stofnað ríki gyðinga. Aðferðafræði Irgun byggðist 

að mestu leyti á ritum anarkista í Rússlandi og IRA í Bretlandi. (D.Law, 2016:175) 

Bretar, í von sinni til að ná að halda stjórn á þessu olíuríka svæði, hófu að takmarka þann 

fjölda sem mátti flytjast til Palestínu á tímabilum 1939 til 1944. Irgun barðist ekki einungis gegn 

Aröbum heldur einnig gegn Bretum. Þessari uppreisn gegn Bretlandi var hætt á meðan á seinni 

heimsstyrjöldin stóð. Ástæða þess var einfaldlega vegna þessi að Irgun taldi gyðingum stafa mun 

meiri hættu af Þjóðverjum en Bretum. (D.Law, 2016:175) 

Bretar fór varlega í það kalla Irgun og síonista hryðjuverkamenn. Helsta ástæða þessi var 

að Bretar vildu ekki koma því orði að hjá hernum sínum, því að hann gæti orðið fórnarlamb 

óttans sem fylgir hryðjuverkum. (D.Law, 2016:175) 

Að stríðinu loknu var Ísraels ríki stofnað, að miklu leyti vegna stuðnings Bandaríkjanna 

við tveggja ríkja lausn í Palestínu. Ísraelsríki fékk þó ekki lengi að vera í friði, því nágranna ríkin 

Egyptaland Jórdaníu , Sýrland , Írak og Líbanon réðust á Ísrael. Þetta stríð endaði með skjótum 

sigri Ísraels. Araba ríkin lýstu þessu stríði sem algjöri hörmung og ekki án ástæðu. Um 700 
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þúsund Arabískir Palestínumenn voru nú orðnir flóttamenn í nágrannaríkjunum.(D.Law, 

2016:180) 

Palestínskir flóttamenn og PLO 
Flóttamenn Araba af palestínskum uppruna bjuggust við því að nágrannaþjóðirnar myndu fljótt 

aftur lýsa yfir stríði gegn Ísrael. En þrátt fyrir að flest arabaríki styddu Palestínu í orði, var það 

ekki af siðferðislegum ástæðum, og ekki var mikill ákafi í stuðningnum. Helsta ástæðan fyrir 

stuðningi þjóðanna byggðist á því að hatrið gegn Ísrael var ágætt til að beina athyglinni frá 

stjórnarháttum og hagstjórn heima fyrir .(D.Law, 2016:209) 

Ríkin sáu sér fljót hag í því að halda Palestínu mönnum sigruðum og í eymd. Í þessu 

eymdarástandi var til hreyfing að nafni Fedayeen sem hóf árásir gegn Ísrael frá Jórdaníu og 

Egyptalandi. Hópurinn naut fjárhagslegs stuðnings Egyptalands og tókst að særa hundruð 

almennra borgara í Ísrael. Stuðningur Egyptalands varð til þess að Ísrael réðist inn í Egyptaland 

og hertóku Sinai skagann og eyddu þjálfunar búðum Fedayeen. Við þetta hættu Egyptar að styðja 

samtökin. (D.Law, 2016:209) 

Margir uppreisnarhópar voru meðal Palestínumanna og voru stofnuð til regnhlífar samtök 

fyrir þá sem gengu undir nafninu Palestine Liberation Organization eða PLO. Tilgangur þeirra 

var að hemja árásir hópanna og koma á pólitískum samtökum. (D.Law, 2016:210) 

Fatha 
Fatah hreyfinginn var stofnuð af ungum nema í háskólanum í Cario að nafni Yesser Arafat. 

Markmið hreyfingarinnar var að eyða Ísraelsríki og stofna til nýs ríkis Palestínu án áhrifa 

arabaríkjanna í kring. Töldu samtökin þetta einu leiðina til að frelsa Palestínsku þjóðina. (D.Law, 

2016:210) 

Fatha voru mjög lítil og áhrifalítil samtök þar til þau fór að fá peninga og vopn frá 

Sýrlandi. Enn braust út stríð milli Ísraels og nágranna ríkjanna, sex daga stríðið svokallaða. Að 

því loknu náði Ísrael stjórn á vesturbakkanum, Gaza, Golan hæðum og ákveðnum svæðum á 

Sinai skaga. Fáir voru tilbúnir að standa í hári Ísraela aðrir Fatha hreyfinginn. Fatha hélt áfram 

baráttu sinni gegn Ísrael, helst frá flóttamannabúðum nágrannaríkjanna. Vegna áhrifa Fatha í 

Jórdaníu þurfi konungur landsins að ráðast gegn búðum samtakanna innan Jórdaníu og eyða þar 

helstu þjálfunarbúðum þeirra. Við þetta hóf Fatah að gera árásir út fyrir miðausturlönd. (D.Law, 

2016:210) 
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Samtökin fóru samhliða þessu að styðja önnur samtök sem gengu undir nafninu „Svarti 

september“. Svarti September eru frægust fyrir að standa að einni frægustu hryðjuverka árás fyrir 

árásinna á tvíburaturnanna, hryðjuverkaárásina á Ólympíuleikunum í Munchen. Samtökin töldu 

að með því að drepa frægasta fólk Ísraels myndu þeir ná sem mestri athygli heimsins og 5 

september 1972 réðust þau á íþróttafólk Ísraels í Munchen. Í upphafi árásarinnar tókst þeim að 

drepa 2 íþróttamenn og taka 9 manns í gíslingu. (D.Law, 2016:214) 

Með þessum atburði gerðist það sem Arafat hafði fram að því talið ómögulegt, 

skyndilega fékk Palestína athygli frá 900 milljón manns. Þar sem Þjóðverjar voru hræddir við að 

gyðingar yrðu drepnir á þýskri grundu svo stuttu eftir seinni heimsstyrjöldina reyndu þeir að 

semja við hryðjuverkamennina. Náðu þeir að semja um að flytja alla hryðjuverkamennina og 

gíslana á herstöð nálægt Munchen þar sem Þjóðverjar reyndu að frelsa gíslana. Áætlunin 

mistókst með þeim afleiðingum að allir gíslarnir létu lífið ásamt 5 hryðjuverkamönnum. 

Þjóðverjum tókst að handsama 3 hryðjuverkamenn á lífi. Afleiðing árásarinnar var að Ísraelar 

hófu að gera litlar hnitmiðar árásir á svæði Araba á Gaza og vesturbakkanum með þeim tilgangi 

að uppræta öll hryðjuverkasamtök á svæðinu. (D.Law, 2016:214) 

 

Srí Lanka talmin tígrar.   
Srí Lanka skiptist að mestu leyti í tvo þjóðfélagshópa 74% Sinhalese sem eru búddistar og hins 

vegar 18% Talmin sem eru Hindúar. Ekki er hægt að segja að átök á mill þessa þjóðfélags hópa 

séu trúarlegs eðlis, heldur tengjast þau meira þjóðerni. Eftir að Srí Lanka fékk sjálfstæði frá 

Bretum hófu Sinhalese að vega að réttindum Talmina með aðferðum eins og takmörkunum á 

tungumáli Talmina. Það leið ekki langt þar til uppreisnar hópur mynduðust gegn ríkistjórninni og 

voru það Talmin tígrarnir svokölluðu.. Talmin tígrarnir teljast mikilvægir í sögu hryðjuverka af 

þremur ástæðum: (D.Law, 2016:236) 

 

1. Þeir sýna vel hefðbundnar aðferðir hryðjuverkamanna, svo sem skæruárásir og hafa 

hefðbundna uppbyggingu. 

 

2. Þeir voru fyrstir til að beita sjálfsmorðsárásum. 
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3. Þrátt fyrir mikinn árangur, voru þeir sigraðir árið 2009 af ríkisstjórn Srí Lanka, sem 

sannar að hægt sé að berja niður hryðjuverkahópa. 

 

Tígrarnir réðust ekki bara gegn ríkinu, heldu einnig gegn sínu eigin fólki með það að markmiði 

að hræða það til hlýðni og til að afla peninga. Þeir beittu launmorðum gegn hernum, en sprengjur 

og skotárásir gegn almennum borgurum. Þeir réðust á brýr, markaði, lestir og rútur og á alla staði 

með miklum mannfjölda. Talmin Tígrarnir nutu fjárhagslegs stuðnings Talmina á Indlandi. 

(D.Law, 2016:237-238) 

 Helsta einkenni þeirra voru sjálfsmorðssprengjuárásir því þrátt fyrir að þær hafi áður 

verið notaðar í Líbanon gegn bandarískum og frönskum hermönnum, hafði þeim ekki verið beitt 

gegn almennum borgurum áður. Þetta reyndist þeim einstaklega vel þar sem erfitt var að ná 

einum manni sem ætlaði sér ekki að komast undan. Allar hryðjuverkavarnir áttu erfitt með að 

verjast þessir ógn. (D.Law, 2016:239) 

 

Endalok Talmin tígranna má að mestu rekja til breytinga á baráttunni gegn þeim, þar sem 

herinn fékk öll völd tengd aðgerðum gegn þeim. Notuðustu þeir við hryllilega valdbeitingu, 

jafnframt því sem Bandaríkjamenn gáfu þeim upplýsingar um staðsetningar. Bandaríkin töldu 

Talmín tígrana vera Marxista og voru því tilbúnir að gera hvað sem er til að hindra framgang 

þeirra. (D.Law, 2016:239) 

Aðskilnaðar hreyfing baska ETA 
Ein elstu kynþátta- og þjóðernishyggjuátökin eru barátta Baska, í Baskalandi í norðurhluta Spánar, fyrir 

sjálfstæði. Þrátt fyrir að sjálfstæðisbarátta hafi verið mestu brotinn niður af Francisco Franco líkt 

sjálfstæðisbarátta Katalóníu, hófu ETA fór að þróast yfir í nútíma í hryðjuverkasamtök upp úr 1965 þegar 

þeir tóku upp spíral kenninguna eða „spiral theory“. (D.Law, 2016:240) 

Spíral kenningin byggir á því að ofbeldi skuli nota til að auka átök á milli tveggja aðila, oft gegn 

vilja þessa beggja aðila. Tilgangurinn er til að mynda að gera eitthvað á kostnað annars aðilans á þann 

hátt að hann geti ekki annað gert en að bregðast við á kostnað hins. Sem dæmi má nefna að Bandaríkin 

hefðu fjölgað kjarnavopnum sínum í kalda stríðinu, hefðu Sovétríkin ekki geta gert annað en að fjölga 

sínum. Á þann hátt gæti þriðji aðili séð til þess að annar aðilinn yrði að fjölga kjarnavopnum sínum, ef 

hann sjálfstætt sæi til þess að vopnaburður hins væri aukinn. (Evera, 2009) 

Markmið ETA var að fá almenning og stjórnvöld í Madríd upp á móti hvort öðru, þar til ofbeldið 

næði engum mörkum og landið leystist upp í borgarastyrjöld. Þeir réðust mikið gegn lögreglu til að valda 

reiði stjórnvalda í Madríd og eyða öryggistilfinningu almennings. (D.Law, 2016:241) 
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Eftir dauða Francos for stuðningu við ETA minnkandi og því einbeittu ETA sér að því að ráðast á 

táknræn skotmörk. ETA þóttist reyna forðast að drepa almenning og kenndi oftast stjórnvöldum um ef 

einhverjir almennir borgar dóu í árásum þeirra. Þeir sögðust yfirleitt hafa hringt inn nafnlaus símtöl til að 

vara stjórnvöld við sprengjunum og sögðu síðan stjórnvöld hafa tafið ráðstafanir til að hafa almenna 

borgara á brott, og því bera ábyrgð á öllu mannfalli meðal borgara. Samtökin drápu yfir 800 manns á 

þessum áratugum og þriðjungur þeirra almennir borgara. Árið 2010 lagði ETA niður vopnaða baráttu 

sína. (D.Law, 2016:242) 

Columbia og eiturlyfja Hryðjuverk  

Í Kólumbíu voru stærstu samtökin FARC, stríðsarmur kólumbíska kommúnista. Helstu aðferðir 

þeirra til að afla peninga voru mannrán, en á árunum 1997 til 2007 rændu þeir um 7000 manns 

og kröfðust lausnargjalds. Þeir seldu einnig eiturlyf, sér í lagi kókaín, og sérhæfðu sig ferjun 

þess. (D.Law, 2016:251) 

Margir gengu til lið við FARC af því þeir gátu í raun ekki séð fyrir sér sjálfir. FARC 

notaðist við sprengjuárásir og morð á stjórnmálamönnum í hryðjuverkum sínum. Þeirra helsta 

framlag til hugmynda hryðjuverka eru fjáraflanirnar, rán á ferðamönnum og ferjun eiturlyfja til 

fjármögnunar. (D.Law, 2016:251) 

Kaldastríðið og Uppreisnir kommónista 

Á tímum Kalda stríðsins öðluðust hryðjuverkahópar nýtt hlutverk sem mikilvægt peð stórveldanna. 

Stórveldin hikuðu ekki við að styðja þá hópa sem komu höggi á andstæðinginn. Hryðjuverk þess tíma 

tengdust almennt hópum sósíalista eða marxista. (D.Law, 2016) 

Mao Zedong lagði fram þriggja stiga módel, þar sem hann lýsir því hvernig skuli gera uppreisn. 

Samkvæmt honum skyldi fyrst notast við lítinn hóp bardagamanna sem beitir skæruhernaði gegn 

valdstjórninni. Með þessu væru varnir ríkisins veiktar og hópurinn fengi möguleika á að komast í felur 

meðal almennings á landsvæðinu. Þrep tvö er beiting skæruhernaðs á nokkrum svæðum í einu og ná 

með því undir sig stærra landsvæði þar sem hægt er að ná í fleiri meðlimi. Síðast þrepið er árás á borgir 

og hermenn, þegar hópurinn er orðinn nægilega sterkur til að takast beint á við her ríkisstjórnarinnar. 

(Mohan, 2016) 

Þessi aðferð var notuð um alla suður Ameríku, meðal annars af Castro og Che Guevara þegar 

þeir tóku yfir Kúbu. Ekki er hægt að kalla þessa aðferð hryðjuverk þar sem árásirnar ganga ekki út á að 

ráðast beint gegn almenningi. (D.Law, 2016) 
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Jihadismi  

Vöxtur jihadista og hryðjuverka tengd honum má rekja beint til rita Ahamd ibn Taymiyya sem 

var uppi á 14 öld. Í þeim er Allah sagður eina raunverulega valdið og að vald hans þurfi ekki að 

hlýða valdi manna. Þeim lögum sem brjóta gegn lögum Allah skuli ekki hlýða. Þessu fylgir að 

þeir sem ekki fylgja orðum Allah, séu óvinir laga hans og Islam og njóti því ekki verndar Allah. 

(D.Law, 2016:272) 

 

Taymiyya sagði nauðsynlegt vera fyrir múslima að vera ekki undir stjórn annarra en 

trúbræðra sinna, þar sem það væri eina leiðin til að fylgja kenningum spámannsins til fulls. 

Einnig sagði jihad vera nauðsynlegt til að geta lifað eftir orðum spámannsins. (D.Law, 2016:272) 

Taymyya lýsir tveimur gerðum af jihad. Fyrsta og æðra jihadi væri það innra stríð sem 

væri í fólki, sú barátta sem einstaklingurinn á innra með sér til að lifa eftir bestu getu samkvæmt 

Sharia. Seinni tegund jihad er stríð múslima að fá að lifa samkvæmt Sharia. Það stríð er almennt 

háð gegn þeim sem ekki eru múslimar. (D.Law, 2016:273) 

Taymyya gekk svo langt að segja hvern þann sem fylgdi ekki orði spámannsins væru 

takfir eða bannfærður og að réttast væri að drepa þá sem óvini íslam. Kenningar hans eru við lýði 

hjá öllum helstu hryðjuverkasamtökum jihadista, t.d Al-Qaeda , Hamas , Hezbollah og ISIS. 

(D.Law, 2016:273) 

Árið 1979 náðu Íslamistar miklum sigri þegar þeir náðu völdum í Íran. Þar var sett á 

íslamskt ríki þar sem klerkar fengu það hlutverk að tryggja að stjórnvöld fylgdu Sharia lögum. 

Hezbollah eru hryðjuverkasamtök sem urðu til út frá PLO. Þau urðu til í Líbanon eftir að Ísrael 

réðst inn og eyddi starfstöðvum PLO. Þetta voru samtök þeirra sem eftir voru, þeirra sem lifðu af 

árásina án þess að flýja sveitir Ísraels. Hezbollah fékk fjárhagslegan stuðning, þjálfun og vopn 

frá Íran. Þeir voru á þeirri skoðun að nauðsynlegt væri að gera uppreisn í Líbanon líkt og í Íran 

og koma á sambærilegri stjórn. (D.Law, 2016:272) 

Ein helsta ástæða þess að Hezbollah kemst í sögu hryðjuverkasamtaka er sú að þeir 

kynntu sjálfsmorðsárásir fyrr íslamistum, en þær urðu útbreiddar um öll. (D.Law, 2016:272) 
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Stuðningur Bandaríkjan við Mujhideen Afganistan og fæðng Al -qaeda. 

Eitt mesta skot í fótinn sem má telja hafa verið gert í sögunni, er sú ákvörðun bandaríkjanna að 

styðja jihadista gegn innrás Sovétríkjanna í Afganistan. Tilgangurinn var að ná höggi á 

andstæðing sinn, og eyddu bandaríkjum milljónum dollara í að þjálfa, vopna og fjármagna 

uppreisnarmenn í landinu.  (D.Law, 2016:285) 

Árið 1979 réðust Sovétríkin inn í Afganistan. Tilgangurinn var að tryggja völd 

kommúnista í landinu, en þeim til mikillar mæðu hófu Afganar mikla baráttu gegn 

Sovétmönnum undir stjórn hershöfðingja landsins. . (D.Law, 2016:285) 

Einn ungur maður að nafni Osama Bin Laden, sem var stuðningsmaður Afgana í þessu stríð, 

vildi leggja sitt af mörkum og hóf því að safna liðsmönnum í borginni Jedda. Að því loknu flutti 

hann til Pakistan þar sem hann hélt áfram peninga- og liðsöfnun með það markmið að berjast 

gegn Sovétmönnum.  (D.Law, 2016:287) 

Mesti áhrifamaður Bin Ladens var Alzawahri sem var leiðtogi samtakan al-Jihad. 

Samtökin höfðu það markmið að stríða gegn öllum þeim sem ekki fylgdu Allah í einu og öllu. 

Árið 1988 hóf Bin Laden að byggja upp innviði sveita sinna og þjálfunarbúðir, en til þess hlaut 

hann styrk frá bandaríkjunum ásamt þess að nota sína eigin peninga. Þessi grunn bygging varð að 

samtökum hans Al–Qaeda.  (D.Law, 2016:287) 

Þrennt fékk Bin Laden til að snúast gegn bandaríkjunum. Í fyrsta lagi var það 

hernaðaríhlutun þeirra í Sádi Arabíu að loknu Persaflóastríðinu, en hann lagðist alfarið gegn því 

að kristinn her væri til staðar í landi múslima. Í öðru lagi sá hann sér samleið með 

uppreisnarhópum og hryðjuverkahópum, því þeir voru þeir einu sem vildu stofna hið fullkomna 

ríki. Í þriðja lagi jókust áhrif kenninga Ibn Taymyya á hann eftir því sem hann kynnti sér þær og 

sögu Íslam meira. (D.Law, 2016:288) 

9/11 árás á tvíburaturnana  

Sú hryðjuverka árás sem fékk mesta athygli gerðist þann 11 september árið 2001. Hún varð upphafið af 

þeirri herferð bandaríkjanna sem þeir kölluðu stríðið gegn hryðjuverkum. Þann dag stálu nítján 

hryðjuverkamenn nokkrum farþegaþotum og flugu þeim á tvíburaturnana í New York og á Pentagon í 

Washington DC. Nítján hryðjuverkamenn, sem höfðu tengsl við samtökin Al-Qaeda, tóku þátt í árásinni 

og létu allir lífið. (Bergen, 2017) 
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Þetta var mannskæðasta hryðjuverkaárás í sögu Bandaríkjanna, en í henni létust um 2750 manns 

í New York , 184 í Pentagon og 40 í Pennsylvaníu. Mannfall vegna tilrauna til að bjarga fólki var 

einstaklega mikið í New York, en þar létust um 400 lögreglu- og slökkviliðsmenn við að reyna að bjarga 

fólki úr logandi byggingum. (Bergen, 2017) 

Samkvæmt Abu Walid hafði Bin Laden verið orðinn sannfærður um að bandaríkin væru orðin 

veikburða í aðdraganda árásarinnar. Taldi hann þau miklu veikari en þau virtust vera en hann líkti þeim 

við pappírs-tígur. (Bergen, 2017) 

 

Lykilmaður í áætluninni um að ráðast á Bandaríkin var Khalid Sheikh Mohammed, sem var alin 

upp í Kúveit. Upphaflega áætlunin hans hafi verið að sprengja upp tugi bandaríksar farþegaflugvélar í 

asíu um miðja 20. öldina, en sú áætlun tókst ekki. Eftir að hafa hitt Bin Laden sá hann annað tækifæri. 

Hann sagði Bin Laden að hann væri að þjálfa flugmenn til að fljúga flugvélum inn í byggingar í 

bandaríkjunum og að hann dreymdi að hann gæti notað til þess stolnar flugvélar. Al Queda lagði til 

fjármagn og allt annað sem var nauðsynlegt til að framkvæma árásina. (Bergen, 2017) 

Þessi árás sýndi að Al Queda voru orðinn samtök á heimsmælikvarða. Flugræningjarnir komu sér 

vel fyrir í bandaríkjum löngu fyrir árásirnar. Þeir notuðust við dulkóðaðan tölvupóst til að eiga samskipti 

við stjórnendur aðgerðarinnar. Þann 11 september 2001 fóru flugræningjarnir í fjögur mismunandi flug á 

austurströndinni. Fyrstu flugvélinni, sem þeir náðu stjórn á, var flogið beint inn í norður turn 

alþjóðaviðskiptastofnunarinnar í New York. Flugvél númer tvö, frá United Airlines, kom 17 mínútum 

seinna. Þriðja flugvélin var notuð til að ráðast á suðvesturhluta Pentagon. Fjórða flugvélin hrapaði 

nálægt Shankville í Pennsylvaníufylki eftir að farþegar reyndu að ná stjórn á vélinni. Kl. 9:59 um morgun 

féll suður turn tvíburaturnanna saman og 29 mínútum seinna féll norðurturninn. Margar byggingar allt í 

kring skemmdust. (Bergen, 2017) 

Það helsta sem Al Queda leggur til hryðjuverka er skipulag á heimsmælikvarða sem á sér enginn 

Landamæri. Einnig eiga þeir sök á hinu svokallaða stríði gegn hryðjuverkum. Bandaríkin ásamt 

bandamönnum sínum svöruðu fyrir sig með innrásinni í Afganistan í Október 2001 (Bergen, 2017) 

 

Isis  

ISIS eða íslamska ríkið á rætur að rekja til Íraksstríðsins 2003-2011. ISIS var upphaflega 

uppreisnarhópur gegn Íraksstjórninni og erlendum herjum í Írak. Árið 2006 sameinuðust þeir 
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öðru hópum eftir dauða leiðtoga þeirra, Abu Musab al Zarqawi. Við sameininguna varð til hópur 

íslamska ríkisins. (Britannica , 2017) 

Margir meðlimir hópsins höfðu verið fangar í stríðinu gegn hryðjuverkum. Árið 2010 tók 

Abu Bakr al Baghadi við stjórn hópsins, eftir að hafa verið í 5 ár í fangelsi undir stjórn 

Bandaríkjamanna. Árið 2011 voru samtökin orðin afar sterk og beittu þeir sprengjum gegn 

ríkisstjórninni og erlendum herjum. (Britannica , 2017) 

 

Eftir að arabíska vorið leiddi til uppreisnar í Sýrlandi jókst liðsstyrkur samtakanna til 

muna. Árið 2012 voru samtökin orðin vel fjölmenn og ári seinna sameinaði Abu Bakr al Baghadi 

stríðsmenn sína úr ólíkum fylkingum, með því takmarki að stofna til ríkis. (Britannica , 2017) 

Einn hópur, Nusrah Front, neitaði þátttöku í hinu nýju samtökum. Ekki leið á löngu þar til 

ríki íslam fór að ná undir sig stórum svæðum í austur hluta Sýrlands. Ríkisstjórn Sýrlands hafði 

fyrir löngu misst alla stjórn á þeim hluta landsins. Ríki íslam fjármagnaði sig til að byrja með að 

mestu leyti með sölu á olíu, sem var að finna á yfirráðasvæðum þeirra, á svarta markaðinum. 

Í Mars 2013 tók samtökin yfir borgina Ragga og varð hún þeirra helsta vígi. Í Janúar 

2014 réðust þeir á írösku borgina Mosul sem var önnur stærsta borg Íraks. Þeim var ekki veit 

mikli mótstaða þar sem hermenn Íraks flúðu borgina frekar fljótt. (Britannica , 2017) 

Isis voru fyrirferðarmiklir á samfélagsmiðlum þar sem þeir sýndu myndbönd af aftökum 

á fólki sem veitti þeim mótspyrnu. Þessi myndbönd voru sýnd til að valda skelfingu hjá hverjum 

sem ætlaði sér að berjast gegn þeim. Þeir settu einnig á netið fjölda myndbanda sem sýndu gæði 

lífs innan ríkisins til að draga til sín fleiri meðlimi. Eftir formlega stofnun ríkisins, sem þó var 

ekki viðurkennt af nokkru öðru ríki í heiminum, hófu þeir að safn sköttum, veita menntun, 

heilbrigðisþjónustu og löggæslu. (Britannica , 2017) 

Ekkert virtist stöðva stækkun íslamska rískins þar til að kúrdar náðu að verja landsvæði 

gegn þeim, með hjálp loftárása og vopna frá bandaríkjunum. Í september 2014 hóf hélt ríki 

íslams að nýju árásir gegn Kúrdum, en í þetta skipti í norðurhluta Sýrlands. Þessi mikla barátta 

leiddi til mikils fólksflótta til Tyrklands. (Britannica , 2017) 

Það var ekki fyrr en árið 2015 sem Kúrdar fóru að hafa yfirhöndina með hjálp 

bandamann sinna. Sama ár fékk ISIS nýjan óvin, Rússa, en þeir fóru að styðja við stjórn Assads 

með loftárásum. Þrátt fyrir að Rússar segðu að þeir væru í Sýrlandi aðalega til að berjast gegn 
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ISIS, þá einkenndust loftárásir þeirra meira af árásum gegn öðrum uppreisnar hópum sem voru 

nær stjórnarhernum. (Britannica , 2017) 

ISIS hófu fljót eftir stofnun kalífadæmisins að hreinsa út allt sem var ótengt íslam á 

yfirráðasvæði sínu. Margar fornminjar urðu þeim að bráð og má þar nefna rústir Nimrud og 

Hatra í Írak, sem ISIS sprengdu að miklu leiti upp. Einnig hófu þeir að sprengja fornleifar í 

Palmyra eftir að þeir náðu að hernema svæðið í maí 2015. (Britannica , 2017) 

 

Mörg samtök hófu að lýsa yfir höllustu við ríki íslams, þar á með Boko Haram í Nígeríu, 

talíbanar í Afganistan, ásamt hópum í Líbíu og Túnis. Um mitt árið 2015 hófu samtökin að tapa 

yfirráðasvæði vegna mikils þrýstings frá árásum Kúrda og Íraka sem studdir voru af 

Vesturveldunum. Einnig var mikli pressa hinum megin við þar sem hersveitir Assad sóttu að 

samtökunum með stuðningi Rússa. (Britannica , 2017) 

Samtökin hófu þá í auknu mæli að einbeita sér að hryðjuverkum í Evrópu og 

bandaríkjum. Ein af þessum árásum var framin í París þar sem liðsmenn samtakanna drápu 129 

manns. ISIS kallað þeta hefndarverk fyrir þátttöku Frakka í loftárásunum gagnvart þeim. Einnig 

voru samtökin ábyrg fyrir að drepa 32 manns á flugvellinum í Brussel. (Britannica , 2017) 

Eitt af einkennum ISIS er að virkja hinn „einstæða úlf“ eins og þeir kölluðu það, þegar 

maður hlynntur samtökunum tekur upp á sitt einsdæmi að ráðast gegn almennum borgurum. 

Dæmi um þetta var júní 2016 þar sem nýr meðlimur samtakanna hóf skotárás í miðjum 

næturklúbb fyrir samkynhneigt fólk. (Britannica , 2017) 

Ríki íslams fer í sögubækur hryðjuverkasamtaka, því þeir náðu á mjög stuttum tíma að 

leggja undir sig stór svæði þar sem notast var við hryðjuverk til að veikja varnir óvinana. Mjög 

erfitt reyndist að ná þeim til baka. Þrátt fyrir að samtökin hafi misst öll helstu vígi sín dag erum 

við langt frá því hætt að finna fyrir hryðjuverkum þeirra (Britannica , 2017) 

Hryðjuverk kristna hægri öfgamanna.  

Andres Breidvik og árásin í Oslo og utey. 

Anders Breivik er Norðmaður sem bundin er af hatri á íslam og fjölmenningu. Þann 22 júlí 2011 

sprengdi hann sprengju nálægt skrifstofu forsætisráðherra Noregs með þeim afleiðingum að átta 

manns létu lífið. Eftir sprenginguna tók Breivik ferju til Úteyar í búningi lögreglumanns, þar sem 
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hann hóf að skjóta ungt fólk sem var í sumarbúðum Verkamannaflokksins. Þremur tímum eftir 

að Breivik byrjaði árásir sínar var hann yfir bugaður af lögreglu. (CNN, 2017) 

Breiðvik hafði þá drepið 69 manns. Hann bar fyrir sér í réttarhöldum að þetta hafi verið 

nauðsynlegt til að stoppa aukna fjölmenningu í Noregi, sem hann kenndi verkamannaflokknum 

helst um. Með aðgerðum sínum vildi hann sjá til þess að ekki kæmu upp framtíðarleiðtogar í 

verkamannaflokknum. (CNN, 2012) 

Það sem árás Breiviks gerði var að brjóta staðalímynd okkar um hvað fellst í hinum 

venjulega hryðjuverkamanni. Hann stóð einn af árásinni, hann var ekki hluti af samtökum, og var 

ekki hluti af minnihlutahóp. 

Skilgreining á nútíma terrorisma 
Hugtakið hryðjuverk er nú til dags að mestu leyti notað yfir hópa sem eru ekki hlutar af 

ríkisvaldinu, sem hafa þann tilgang að fella ríkisstjórnir með því að beita ótta almennings. 

 

Sameinuðu þjóðirnar hafa átt í erfiðleikum með að skilgreina nákvæmlega hvað fellst í 

hugtakinu hryðjuverk. Þegar málið var tekið fyrir hjá allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna tókst 

ekki að mynda meirihluta um neina tiltekna skilgreiningu. Öll ríkin voru sammála um að 

hryðjuverk voru ógn við frið og öryggi. Því hljómar eins og flestir séu sammála um að 

hryðjuverk séu slæm, en ekki hvað þau eru. (Department of Emergency and Military Affairs) 

 

Árið 1999 tókst 49 þjóðum innan sameinuðu þjóðana að þessari niðurstöðu. Ekki náðist 

að fá allar þjóðir til að vera sammála um skilgreinguna. 

 

“Hryðjuverk felur í sér glæpastarfsemi, sem er ætla að valda stöðugum ótta meðal 

almennings, hópur af fólks eða einstök persóna gerð í pólutískum tilgangi sem eru ekki 

undir neinum kringumstæðum réttlætanleg, hvað sem varðar pólitískan, heimspekilegan, 

hugmyndafræðilegan, kynþátta-, þjóðernislegan, trúarlega eða hverskyns átt sem er ætlað 

að réttlæta glæpastarfsemina.“[þýðing mín] (Department of Emergency and Military 

Affairs) 
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Árið 2004 tókst öryggis ráðinu sem inniheldur aðeins handfylli af meðlimum sameinuðu 

þjóðanna að koma með þessa skilgreiningu: (Department of Emergency and Military Affairs) 

 

“Hryðjuverk felur í sér glæpastarfsemi, þar á meðal gegn óbreyttum borgurum, sem eru 

framin með það að markmiði að valda dauða eða alvarlegum líkamstjóni, eða taka í 

gíslingu, með það að markmiði að vekja athygli á hryðjuverkum almennings eða í hópi 

einstaklinga eða tiltekinna einstaklinga hræða íbúa eða þvinga ríkisstjórn eða 

alþjóðastofnun til að gera eða láta af störfum og gera aðrar aðgerðir sem eru brot sem 

falla undir gildissvið og eins og skilgreint er í alþjóðasamningum og siðareglum sem 

tengjast hryðjuverkum“ [þýðing mín] (Department of Emergency and Military Affairs) 

 

Síðasta hluta þessarar skilgreiningar má túlka á þann hátt, að alþjóðleg stofnun á 21. öldinni 

skilgreini hryðjuverk og hryðjuverkamenn eftir sínum geðþótta. Í stuttu máli hryðjuverk eru það 

sem við segjum að séu hryðjuverk.  

Fjöldamorð en ekki hryðjuverk 

Skotárásinn Las Vegas 2.10.2017 

Fjölmiðlar kepptust við að greina frá fréttum um skotárisna í Las Vegas þar sem árásarmaðurinn 

Stephen Paddock skaut á mannfjöldann þegar kántrí stjarnan Jason Aldean steig á stokk. Yfir 50 

manns létust og á þriðja hundrað særðust. Það merkilegasta við fréttaflutning fréttastöðvanna var 

hversu fáir notuðu orðið hryðjuverk. (Vísir, 2017) 

BBC kallaði þetta árás á tónleika í Las Vegas (Las Vegas concert attack) og ekki var 

notast við orðið hryðjuverk (terrorism) einu sinni í umfjöllun þeirra, (BBC world service , 2017) 

Al jazeera notaðist við orðið Slátrun (massacre) sem lýsingu á viðburðinum (Aljazeera, 

2017), á meðan Russia today notast við hryllingsverk (horror show) og óreiða (chaos). (Russia 

Today, 2017) 

Öll þessi blöð notuðust við orð tengd hryðjuverkum, en forðuðust af einhverri ástæðu 

orðið hryðjuverk, þrátt fyrir að árásin hefði mörg einkenni hryðjuverka. Ráðist var á óbreytta 

borgara, mikið var af dauðum og særðum og skelfing greip sig á staðnum. Einnig olli árásin bæði 

ógn, hræðslu og hrylling almennt í þjóðfélaginu. 
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Að öllum líkindum fellst þetta í því að gerandinn var hvítur og ekki úr minnihlutahóp og 

á því að pólitíska ástæðu vantaði, sem er eitt af grunnatriðum hryðjuverka, samkvæmt Louise 

Richardson prófessor við Oxford háskóla. Til að eitthvað geti kallast hryðjuverk þarf það að 

innhalda pólitískan innblástur. Svo best sé vitað var ekkert pólitískt markmið með þessum 

árásum. (Gessen, 2017) 
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Niðurstöður 

Þrátt fyrir að hugtakið hryðjuverk hafi ekki verið til, þá voru komnar ýmsar hugmyndir um hvað 

væri réttlætanlegt ofbeldi á tímum fornþjóða. Réttmætt ofbeldi er ein undirstaðan í útskýringu á 

hugtakinu hryðjuverk. Á fornum tíma einkenndist ofbeldið af harðstjórn sem beitti borgara sína, 

eða annarra ofbeldi. Spurningin sem fornt fólk spurði sig var hvenær ofbeldi væri réttlætanlegt. 

Hið ríkjandi form hryðjuverka, allt til frönsku byltingarinnar, voru harðstjóramorð sem voru 

framin þegar borgurum fannst of mikið til koma. 

Hryðjuverk miðalda einkenndust af trúarlegu eðli sínu og lögðu grunninn að hugmyndum 

um heilög ríki. Á þeim tíma kom fram sú hugmyndafræði Ahamd ibn Taymiyya sem einkenndi 

síðar íslamska hryðjuverkastarfsemi. Íslamskir hryðjuverkamenn sækja en þann dag í dag 

réttlætingu sína úr verkum hans. 

Eftir ógnarstjórnin Robspierre varð til hin eiginlega hugmynd um hryðjuverk, en þar var 

aðferðum ógnarstjórnarinnar gagnvart almenning og gamla aðlinum lýst sem hryðjuverkum. 

Einnig lýsti Robspierre sér sem hryðjuverkamanni þar sem hann taldi óttann vera 

kennsluverkfæri. Á þessum tíma þýddu hugtökin hryðjuverk og hryðjuverkamaður að nota 

óréttmætt ofbeldi gagnvart almenning sem stjórntæki. 

Leynifélögin á 18. og 19. öld bættu nýrri tegund hræðslu við hryðjuverk, hræðslunni við 

hið óséða. Helstu kennismiði þessarar hugsunar voru í röðum rússneskra anarkista og þeir lögðu 

þar með línurnar fyrir alla þá sem eftir fylgdu. Þeir lögðu til sprengjur sem ógnarverkfæri og þeir 

voru fyrstir til að réttlæta ósiðlega verknaði fyrir pólitísk markmið. 

IRA tók mikið frá Anarkistum, og bættu jafnframt við fjármögnun og skipulag. Talmín 

tígrar lögðu til sjálfsmorðsárásir og Hessbolah færðu þær yfir til íslamista. 

Sú skilgreining sem situr eftir er lýsing á hryðjuverkum sem hvers kyns ofbeldi sem beitt 

er gegn almenningi til að ná fram pólitískum markmiðum. Öll hryðjuverkasamtök fylgja 

einhverskonar hugsjón, hvort sem hann tengist trúarbrögðum eða stjórnmálaskoðunum. 

Hryðjuverkamaður svífst einkyns til að ná fram þeirri skoðun. Nákvæmari skilgreiningu er erfitt 

að leggja fram, þar sem hugtakið er mótast af sögunni. 
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