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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður leitast við að kanna hvaða áhrif hryðjuverkaógnin í Evrópu síðustu 

misseri hefur á íslenskt samfélag. Fjallað verður um einstaka og afmarkaða þætti sem snúa að 

hryðjuverkum og þau skilgreind. Skoðuð verða einstök hryðjuverk í Evrópu, hverjir hafa 

aðkomu að voðaverkunum, hvað var notað til verksins og hverjar afleiðingarnar urðu. Hvaða 

áhrif hefur aukinn fjöldi hryðjuverka í Evrópu á öryggi á Íslandi? Þannig hljóðar spurningin 

sem höfundur leggur upp með. Rýnt verður í hvort raunhæft sé að hér gætu orðið hryðjuverk á 

Íslandi og þá hvernig stöndum við frammi fyrir slíkri ógn? 

 Niðurstöður verkefnisins eru þær að hryðjuverk ógna öryggi Íslands og að líklegt má 

telja að hryðjuverk verði framin á Íslandi í ljósi reynslu og í samanburði við önnur vestræn ríki 

t.d. Norðurlöndin. Hryðjuverkamenn eru sífellt að gera sig meira gildandi og hafa aldrei verið 

meira áberandi og illvígir en síðustu misseri. Þeir hafa alþjóðleg áhrif á eigin vegum án aðkomu 

samfélags ríkja og með aðgengi og aðstoð internetsins eru hryðjuverkasamtök að hvetja 

einstaklinga í vestrænum löndum til að fremja hryðjuverk í búsetulandi sínu. Árásirnar í Evrópu 

2015-2017 voru gerðar undir áhrifum, í tengslum við eða með vísan í Ríki Íslam eða í íslamska 

hugmyndafræði með einhverjum hætti. Gerendur eru aðallega ungir einstaklingar að leita að 

sinni eigin sjálfsmynd til að fylla í tómarúmið sem samfélagið getur ekki veitt þeim. Gremja 

þeirra, reiði og hatur gera þá að auðveldum markhópi fyrir hryðjuverkasamtök sem eru að valda 

óstöðugleika á alþjóðavettvangi og getur haft beinar afleiðingar á Ísland. Hryðjuverkin í Evrópu 

hafa haft áhrif á viðbrögð og viðbúnað lögreglu sem sjá má á Keflavíkurflugvelli og á stærri 

mannamótum sumarið 2017. Af þessu má draga þá ályktun að lögreglan á Íslandi sé undirbúin 

og í viðbragðstöðu og að hún telji ástæðu til að óttast það að hryðjuverk séu framin hér á landi 

og að öryggi landsins sé ógnað í ljósi hryðjuverka í Evrópu.  
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Abstract 
This paper aims at investigating whether terrorist threats in Europe for the past few years 

influence Icelandic society. Certain terrorist related concepts will be defined. Select terrorist 

attacks in Europe will be explored in terms of the organizations involved, which methods they 

used for the attacks and what the consequences were. The questions being investigated in this 

paper are: How is the increased number of terrorist attacks in Europe influencing the security 

of Iceland. How realistic it is that a terrorist attack could occur in Iceland and if so, how well 

prepared the country is to defend against such a threat? 

 The results of this research paper indicate that terrorism threatens Iceland´s security and 

it is likley that there‘s a reason to think that a terrorist attack will occur in Iceland. Terrorism 

may be committed in Iceland in the light of expererience and comparison with other Western 

countries, for example Nordic countries. Terrorists are constantly advancing and adjusting. 

They are more visible, they can independently influence others at an international level without 

any support from states or any public authorities. They have never been as malignant as in 2017 

in Europe and with access to the internet, terrorist organizations are encouraging individuals in 

Western Countries to perform an act of terrorism in their country of origin. The attacks in 

Europe from 2015 to 2017 were performed under the influence, in connection to or in reference 

to the Nation of Islam. The members of the terrorist groups are mainly young individuals, 

looking to complete their self image where society has failed to provide. Full of resentment, 

grievance, anger and hate, they become an easy target for terrorist organzations that have been 

creating instability internationally and could affect Iceland directly. The terrorist attacks in 

Europe are clearly threatening the security in Iceland and it‘s reflected in how the Icelandic 

police is now handling security at the Keflavik International Airport in Iceland as well during 

large events where bigger crowds of people gathered to celebrate during the summer of 2017. 

From this it can be concluded that the police force in Iceland thinks there is a reason to fear 

terrorist attacks and that the security of the country could be threated when compared to the 

terrorist attacks in Europe. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefnið mitt til BA prófs í Byltingafræði við Háskólann á Bifröst. Hún 

er metin til 14 ECTS eininga af 180 eininga námi í Byltingafræði.   

 

 Árið 2005 var ég stödd ein með börnin mín á lestarstöð í London á leið niður í 

undirgöngin þegar skyndilega kom á móti mér alda af skelfingu lostnu fólki. Sprengja hafði 

sprungið á lestarstöðinni. Ríghaldandi í börnin mín tókst mér að berast með straumnum út og 

koma okkur í leigubíl sem bar okkur burt frá mannhafinu. Í útvarpinu sem leigubílstjórinn var 

með í gangi heyrðum við að sprengingin hefði verið hryðjuverk, við höfðum rétt sloppið. Ég 

var ekki hrædd á meðan öllu þessu stóð, það eina sem komst að í huga mér var að koma mér og 

börnunum mínum í burtu en ég skynjaði óttann og hræðsluna. Seinna um daginn kom svo áfallið 

og ég þurfti virkilega að beita MIG hörðu til að halda andlitinu. Þetta gaf mér nasasjón af því 

hvernig er að lenda í hryðjuverkaárás og hefur það haft áhrif á mig síðan, jákvæð og neikvæð. 

Ég hræðist lestarstöðvar enn þann dag í dag og þá sérstaklega þær sem eru neðanjarðar, þannig 

myndi ég segja að neikvæðu áhrifin brjótist fram en það að hafa þessa persónulegu reynslu 

hefur líka gefið mér það að ég horfi á hryðjuverk aðeins öðrum augum en ég gerði áður. Atvikið 

vakti hjá mér spurningar og áhuga fyrir því hvað knýr einstaklinga áfram og að vita hvað býr 

að baki hjá þeim sem fremja slík ódæðisverk, hvað er það sem gerir fólk að 

hryðjuverkamönnum? Hverju eiga hryðjuverkin sjálf að skila? Þetta verkefni kemur að hluta til 

til vegna þessa atburðar sem átti sér stað árið 2005 en námið mitt í Byltingafræði á Bifröst hefur 

aukið forvitnina og hjálpað mér að móta spurningarnar sem ég hafði.  

 

 Ég vil þakka Háskólanum á Bifröst fyrir veitta aðstoð sem ég naut góðs af við gerð þessa 

verkefnis og starfsmönnum bókasafnsins fyrir góða þjónustu og aðstoð við 

heimildaleit.  Ritgerðin er til BA gráðu á Félagsvísindasviði Háskólans á Bifröst. Höfundur er 

Ósk Harrýs Vilhjálmsdóttir nemandi á þriðja ári í Byltingafræði. Leiðbeinandi er Dr. Auður 

Hrefna Ingólfsdóttir, prófessor við Háskólann á Akureyri. Auði er þakkað kærlega fyrir 

leiðbeiningar við skrif og góðar ábendingar. Hún hefur með yfirvegun sinni og greinargóðum 

svörum hjálpað höfundi við að skila af sér góðu verkefni. Birnu Lárusdóttur er þakkað yfirlestur 

og Perlu Vilhjálmsdóttur fyrir aðstoð við þýðingu. Fjölskylda og vinir að ógleymdum hundinum 

Gucci er þakkað fyrir þrautseigju og þolinmæði. 

 

       Ósk Harrýs Vilhjálmsdóttir, 100466-4739 
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1.  Inngangur  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða hryðjuverkaógnina sem hefur farið vaxandi í Evrópu 

og meta hvort hún hafi áhrif á íslenskt samfélag. Með hryðjuverkum er átt við tilefnislausar 

árásir öfgamanna á saklausa borgara sem eru framkvæmdar án viðvarana og einhver lýsir yfir 

ábyrgð á voðaverkinu. 

	   Miklar umræður hafa verið í þjóðfélaginu um hryðjuverk og oftar en ekki hefur því verið 

haldið fram að hryðjuverkamenn séu ákveðin hópur eða tegund af fólki sem eigi það 

sameiginlegt að vera ungir, reiðir og ágengir múslimar. Öldum saman hefur efnahagsástand og 

pólitík verið orsök átaka og þjappað saman einstaklingum sem vilja sýna samfélaginu með 

ofbeldi hversu megnugir þeir eru gagnvart yfirvaldinu. Á síðustu árum hafa hryðjuverk í Evrópu 

gjarnan verið tengd múslimum, en þó eru fleiri hópar sem einnig hafa kallað yfir sig þann 

stimpil að vera hryðjuverkasamtök. Sem dæmi má nefna Tamiltígrarnir sem skilgreindu sig sem 

baráttuhóp fyrir frelsi Tamíla og notuðu sjálfsmorðsárásir sem vopn til að ná fram pólitísku 

takmarki sínu. Tamíltígrarnir voru yfirbugaðir af her Sir Lanka árið 2009, þegar allir helstu 

forsprakkar voru drepnir. Þar á meðal foringinn, Prabakaran og er því hópurinn í raun ekki 

lengur til sem hryðjuverkahópur (Stanford University, 2015). Þrátt fyrir það virðist sem 

hugtökin hryðjuverk og múslimar séu nátengd í huga fólks, sérstaklega eftir hryðjuverkin í 

Bandaríkjunum þann 9. september 2001 þegar meðlimir Al-Qaida rændu farþegaþotum og 

flugu á Tvíburaturnana í New York með þeim afleiðingum að yfir 3000 manns létust.  

 Tíðari hryðjuverk í Evrópu vekja óneitanlega upp þá spurningu hvort að því komi að 

Ísland standi frammi fyrir svipaðri ógn. Sjá má á aðgerðum íslensku lögreglunnar undanfarið 

að hún er með viðbúnað á  stærri viðburðum hér á landi þar sem fólk safnast saman. Má ætla 

að það sé til komið vegna nýlegra atburða í Evrópu. Leiða má líkum að því að óttinn við 

hryðjuverk sé meiri en áður vegna tíðra, skyndilegra og óútreiknanlegra árása og kannski það 

sem er erfiðast, að öfgamenn virðast breyta aðferðum sínum eftir hentugleika. Það eykur svo 

einnig á ógnina og óttann að þessir einstaklingar sem fremja ódæðisverkin eru oftar en ekki 

tilbúnir að láta lífið í þágu málstaðarins. Bæði menn og konur eru í hlutverkinu 

hryðjuverkamaður, þó svo að konur séu sjaldnar í hlutverki þeirra sem standa beint að árásum. 

Það er þó ekki óþekkt. Í því sambandi má nefna árás á lestarstöðvar í Moskvu í Rússlandi árið 
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2010 en þar voru að verki téténskar konur sem kölluðu sig „Svörtu ekkjurnar“1 (Ómar 

Þorgeirsson, 2015). 

 Meðan á vinnslu verkefnisins stóð voru a.m.k. tvenn hryðjuverk framin í Evrópu. Þau 

hryðjuverk sem áttu sér stað á tímabilinu voru annars vegar árásin á lestarstöðinni Saint Charles 

í Marseille Frakklandi þann 1. október 2017. Þar var ráðist á tvær konur og þær drepnar með 

hnífi. Sjónarvottar segja að árasarmaðurinn hafi hrópað “Allahu Akbar,, eða „Guð er glæstur“ 

á meðan hann framkvæmdi árásina og Ríki Íslams lýsti yfir ábyrgð á verknaðinum. (BBC 

News-Europe, 2017). Hitt tilfellið var árásin á lestarstöð í London þar sem sprengja var skilin 

eftir í lestarvagni, enginn lést en um 30 slösuðust. Ríki Íslam lýsti einnig yfir ábyrgð á þeirri 

árás (Ævar Örn Jósepsson, 2017). 

 

Rannsóknarspurningin sem liggur til grundvallar þessa verkefnis er:  

Hvaða áhrif hefur aukinn fjöldi hryðjuverka í Evrópu á öryggi á Íslandi? 

 

 Höfundi fannst þetta ekki einungis áhugavert rannsóknarefni, heldur er þetta líka 

mikilvægt málefni. Með því að skoða hryðjuverk og þá aðallega innan Evrópu síðustu misseri 

mun höfundur setja það í samhengi við það hvernig Ísland hefur brugðist við þessu ástandi í 

Evrópu  og hvort það sé raunverulega hryðjuverkaógn á Íslandi.  Ef svo er ekki, mun þá ógnin 

teygja anga sína yfir hafið á einhverjum tímapunkti og leiða til aukinnar hættu á hryðjuverkum 

hér? Ef svo er, hvaða möguleg áhrif hefur það hérlendis? Eru Íslendingar í stakk búnir til að 

takast á við slíka ógn?  

 Aðdragandi að verkefninu er sú vitundarvakning og umfjöllun sem átt hefur sér stað í 

þjóðfélaginu varðandi hryðjuverk, sem og persónuleg reynsla höfundar. Einnig var áhugavert 

að fylgjast með fréttum af nýliðnu sumri um hvernig lögreglan undirbjó sig fyrir stærri viðburði 

hér með aðferðum sem ekki hafa þekkst áður, eins og vopnaburði og götulokunum með stórum 

vörubifreiðum. Höfundur er nemandi í Byltingafræði og hefur það einnig áhrif á val á efni, 

sérstaklega voru það námskeið eins og byltingafræði, átaka- og friðafræði og alþjóðastjórnmál 

sem kveiktu áhugann og höfðu áhrif á val á þessu rannsóknarefni. 

 

	  

                                                
1 Rætur svörtu ekknanna koma frá stríðshrjáða sjálfstjórnarlýðveldinu Tsjetsjeníu. Þær eiga það sameiginlegt að 
hafa misst maka eða syni í bardögum við rússneska hermenn og eru knúnar áfram af hatri og reiði.  
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2.  Aðferðafræði 

Vinna við ritgerðina hófst í lok ágúst og lauk henni í byrjun desember 2017. Ritgerðin telur sex 

kafla auk undirkafla. Kafli þrjú er fræðikaflinn, þar sem hryðjuverk verða sett í sögulegt og 

hnattrænt samhengi og gerð verður grein fyrir helstu hugtökum. Í byrjun verður leitast við að 

skilgreina öryggi og öryggishugtakið, hugtök eins og hryðjuverk og hryðjuverkaógn verða 

útskýrð en hafa ber í huga að skiptar skoðanir eru á þýðingu hugtakanna og getur umfjöllunin 

litast af því. Fjallað verður um stríðið í Sýrlandi og hlutverk þess í þeirri ógn sem Evrópa stendur 

frammi fyrir í dag. Í kafla fjögur er fjallað um hryðjuverkaárásirnar sem átt hafa sér stað í 

Evrópu síðustu misseri, með sérstakri áherslu á þá sem framkvæmdu árásirnar til að fá sem 

skýrustu mynd af þeim sem framkvæma slíkar árásir. Því næst kemur fimmti kafli en hann er 

tileinkaður Íslandi og hvernig hryðjuverkaógnin í Evrópu birtist á hér á landi. Fjallað verður 

um nýstofnað íslenskt þjóðaröryggisráð og greiningardeild, ásamt því að viðbrögð 

ríkislögreglustjóra við árásum í Evrópu verða skoðuð sem og við hryðjuverkaógninni sem 

steðjar að íslensku samfélagi. Í kafla sex verður svo farið yfir niðurstöður verkefnisins og þær 

ræddar  

 

2.1   Heimildir 

Fanga var víða leitað er varðar hryðjuverk, árásir og ógn bæði hérlendis og erlendis, í þeim 

tilgangi að skoða stöðu mála á Íslandi og varpa upp sem skýrustu mynd af því hvert við stefnum 

varðandi þjóðaröryggi.  

Heimildaöflun hefur byggst á því að leita upplýsinga úr fræðibókum, ritrýndum greinum 

og skýrslum. Stuðst var við erlendar heimildir að mestu leyti í almennari umfjöllun um 

hryðjuverk og hryðjuverk í Evrópu, áhersla er lögð á að skoða viðfangsefnið í evrópsku 

samhengi og síðan máta Ísland inn í þá mynd.  Til að fá heildarmyndina eru innlendar heimildir 

notaðar til að átta sig á hvort og hvernig hryðjuverkaógnin birtist á Íslandi.  Heimildir voru 

skoðaðar með gagnrýnu hugarfari, gæði voru metin hverju sinni og viðurkenndum aðferðum 

fylgt eftir. Meðal helstu heimilda sem stuðst var við má nefna Skýrslu Rannsóknarnefndar 

ríkislögreglustjóra sem áhættumatsskýrslu fyrir Ísland sem þverfaglegur hópur tók saman árið 

2009; Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum sem Greiningadeildin tók saman og birti 

í janúar 2017; rannsókn Institute for Economics & Peace um hryðjuverk á hnattræna vísu og 

loks umfjöllun Bruce Hoffman sem birtist í bókinni Inside terrorism. Fjölmiðlaumfjöllun er 



	  

	  
4 

	  

einnig mikilvæg en hún gefur okkur sneiðmynd af ástandinu á líðandi stundu og einnig er hún 

áhugaverð vegna þess að hún á þátt í því að móta orðræðu t.d. á internetinu. 

 

2.2   Afmörkun 

Rannsóknartímabilið sem miðað er við er frá árinu 2015 til ársins 2017, en sú afmörkun gefur 

okkur skýrari mynd af því hvernig hryðjuverk og ógnin sem þeim fylgir birtist okkur í dag. 

Höfundur afmarkar sig eingöngu við að skoða hryðjuverk í Evrópu, þess vegna er ekki 

umfjöllun um t.d. USA eða hryðjuverk utan Vesturlanda. 

 Samkvæmt þeim heimildum sem höfundur notaði til verksins hefur tíðni og umfang 

hryðjuverka aukist gríðarlega síðustu ár (GTD, 2017).   
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3.  Bakgrunnur  

Þriðji kafli fjallar um bakgrunn verkefnisins. Hugtök eins og öryggi og ógn eru rædd, 

hryðjuverk og gerendur þeirra eru skoðuð og reynt er að varpa ljósi á það hvaða þættir í lífi 

einstaklingsins hafa þannig áhrif að hann velur að gerast vígamaður. Ástandið í Sýrlandi er 

skoðað í samhengi við flóttamannaumræðuna og að lokum er fjallað lítillega um samtök sem 

flokka má sem hryðjuverkasamtök. 

 

3.1   Öryggi 

Segja má að staða öryggimála á Íslandi hafi breyst við brotthvarf varnarliðsins árið 2006 eftir 

55 ára veru á Miðnesheiðinni (Jón G. Hauksson, 2014). Nýr veruleiki blasti við þjóðinni sem 

þurfti að takast á við breyttar aðstæður í öryggismálum. Samkvæmt varnarsamningi við 

Bandaríkin, sem gerður var í kjölfarið á brottförinni, bar þeim skylda til að tryggja varnir Íslands 

á ófriðartímum, en á friðartímum verðum við að sjá um okkar varnir sjálf (Starfshópur á vegum 

utanríkisráðuneytisins, 2009). 

 Lög um þjóðaröryggisráð voru samþykkt á Alþingi í september 2016 og er því ætlað að 

vera vettvangur um varnir og öryggismál þjóðarinnar. Íslenska þjóðaröryggisráðið er ólíkt 

sambærilegum stofnunum erlendis því hér er enginn her. Herleysið gerir umhverfi öryggis og 

varnarmála hérlendis gjörólíkt því sem þekkist í nálægum grannríkjum sem flest hafa yfir 

herjum að ráða sem geta gripið inn í ef stórar árásir verða. (Sveinn H. Guðmarsson, 2016). Þann 

22. maí 2017 kom þjóðaröryggisráð saman í fyrsta sinn. Ráðið hefur eftirlit með framkvæmd 

þjóðaröryggistefnu fyrir Ísland og helsta verkefni þess er að meta ástand og horfur í 

öryggismálum. Þeir sem eiga sæti í ráðinu eru sitjandi forsætisráðherra, utanríkisráðherra, 

dómsmálaráðherra og ráðuneytisstjórar ráðuneytanna þriggja. Þar eiga einnig sæti tveir 

þingmenn, einn úr meirihluta og annar úr minnihluta og loks sitja í ráðinu forstjóri 

Landhelgisgæslunnar, ríkislögreglustjóri og fulltrúi Landsbjargar. Embættismönnum og öðrum 

starfsmönnum ráðuneyta, opinberra stofnana og hlutafélaga, sem og einstaklingum og fulltrúum 

lögaðila er skylt að mæta á fund hjá þjóðaröryggisráði sé þess óskað (Alþingi, 2016). 

Þjóðaröryggisráði Íslands ber að funda reglulega og sérstaklega þegar válegir atburðir hafa 

orðið eða eru í uppsiglingu. Með fyrstu verkum ráðsins var að efna til umræðu um þjóðaröryggi 

en ráðinu er ætlað að framfylgja þjóðaröryggistefnu fyrir Ísland eins og hún er á hverjum tíma. 

Þá er það hlutverk ráðsins að endurskoða stefnuna reglulega og eiga viðeigandi samráð við 
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stjórnsýsluaðila innbyrðis og við Alþingi (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2017).  

Þjóðaröryggistefnan var samþykkt á Alþingi 13. apríl 2016. Ein af meginforsendum 

þjóðaröryggistefnunnar er að Ísland hafi hvorki vilja né getu til að ráða yfir her, heldur tryggi 

öryggi sitt og varnir með samvinnu við önnur ríki og innan alþjóðastofnanna. 

Þjóðaröryggistefnan felur í sér, og nær til, utanríkistefnu og almannaöryggis (e.Civil security) 

og skal þjóðaröryggisráð hafa með höndum alla framkvæmd á þjóðaröryggistefnunni. 

Samkvæmt stefnunni verði sérstaklega litið til umhverfis- og öryggishagsmuna Íslands á 

Norðurslóðum og aðildar að Atlantshafsbandalaginu. Hún segir að efla skuli norræna samvinnu 

um öryggis- og varnarmál og að lögð verði áhersla á virðingu fyrir mannréttindum. Tryggt sé 

að hér sé til staðar varnarmannvirki, búnaður og sérfræðingar til að mæta þeim áskorunum í 

öryggis og varnarmálum og tekið sé mið af ógnunum sem tengjast loftlagsbreytingum, 

náttúruhamförum, fæðuöryggi og heilbrigðisöryggi. Stuðla skal að auknu netöryggi og taka skal 

mið af öðrum ógnum eins og hryðjuverkum, skipulagðri glæpastarfsemi og fjármála- og 

efnahagsöryggi. Áhersla er á að Ísland og íslensk landhelgi sé friðlýst fyrir kjarorkuvopnum, 

stuðla skal að afvopnun, friði og almannaöryggi. (Alþingi, 2016). 

 Almannaöryggi myndi flokkast sem ein útfærsla af mannöryggi (e.human security) en 

það hugtak á rætur sínar að rekja til þróunarskýrslu Sameinuðu þjóðanna (e.United 

Development Programme) sem fól í sér öfluga en umdeilda tilraun fræðasamfélagsins til að 

endurbæta og víkka merkingu hugtaksins öryggi (e.security). Venjulega þýðir hugtakið öryggi, 

vernd fullvalda ríkja og yfirráðasvæða þeirra gegn utanaðkomandi hernaðarógnum en það var 

kjarninn í þjóðaröryggistefnum sem einkenndust af öryggisgreiningum og stefnumótun á tímum 

Kalda stríðsins.2 Á áttunda áratug síðustu aldar fór fræðasamfélagið að velta fyrir sér hugtakinu 

í víðara samhengi og spratt það út frá olíukreppunni3 miklu í Mið-Austurlöndum ásamt vaxandi 

vitund um umhverfisvá á heimsvísu. Hugtakið um mannöryggi er andstæða hugmyndarinnar 

um þjóðaröryggi. Þegar talað er um þjóðaröryggi er áherslueiningin ríkið sjálft, en þeir sem tala 

fyrir mannöryggi leggja áherslu á öryggi einstaklinganna innan ríkisins. Talsmönnum 

mannöryggis þótti hugtakið mikilvægt skref fram á við fyrir öryggi mannsins og það að komast 

lífs af frá frátækt, sjúkdómum, umhverfisvá, mannréttindabrotum og vopnuðum átökum svo 

eitthvað megi nefna. Með aukinni hnattvæðingu er nauðsynlegt að öryggi nái yfir breiðara svið 

                                                
2 Kalda stríðið er hugtak notað um tímabilið 1947-1991. Það einkenndist af pólitískri deilu, efnhagslegri, 
vísandlegri og hernaðarlegri samkeppni á milli Bandaríkjanna og Sovétríkjann, og bandamanna þeirra. 
3 Árið 1973 var orkukreppa á Vesturlöndum og var tilkomin vegna viðskiptabanns með olíu á Bandaríkin og vestur-
evrópska bandamenn þeirra vegna stuðnings við Ísrael. 
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en einungis að verja þjóðríki gegn utanaðkomandi hernaðarárásum (Acharya, 2008).  

Mannöryggi leggur áherslu á tvo meginþætti, frelsi frá skorti og frelsi frá ótta. Frelsi frá skorti 

er vernd gagnvart stöðugum og langvarandi ógnum eins og hungri, sjúkdómum, glæpum eða 

kúgun. Frelsi frá ótta er þá vernd fyrir skyndilegum eða stöðugt yfirvofandi ógnunum eða  

truflunum á daglegu lífi. Þannig tekur mannöryggi til breiðari hóps einstaklinga og stofnana í 

alþjóðasamfélaginu eins og alþjóðastofnanir, félagasamtök og fyrirtækja heldur hin hefðbundna 

skilgreining á öryggi (UNDP, 1994). Sameinuðu þjóðirnar hafa flokkað öryggisþættina niður 

eftir málefnum sem ógna mannöryggi, í henni eru þau sjö atriði skilgreind sem varðar öryggi 

einstaklinga.  

1.   Efnahagslegt öryggi: Viðvarandi fátækt og atvinnuleysi, að lágmarkstekjur séu 

tryggðar með annað hvort launuðum störfum eða framfærslu frá hinu opinbera.  

2.   Fæðuöryggi: Hungur og hungursneyð, að nægt framboð sé á fæðu og fullvíst sé að 

einstaklingar hafi aðgang að mat eða peninga til að afla sér matar.  

3.   Heilbrigðisöryggi: Skortur á aðgengi að grunnheilbrigðisþjónustu, að hafa 

lágmarksvernd gegn sjúkdómum, smiti og óheilbrigðum lífstíl.  

4.   Umhverfisöryggi: Náttúruhamfarir og mengun, að einstaklingar hafi vernd gegn 

eyðileggingum og ógn í náttúrunni til langs tíma eða skemmri, vernd gegn eyðileggingu 

af mannavöldum og hnignun náttúrunnar.  

5.   Persónuöryggi: Hryðjuverk, glæpir, ofbeldi og barnaþrælkun, að hafa vernd gegn 

líkamlegu ofbeldi hvort sem er frá ríkinu sjálfu eða utanaðkomandi ríki og vernd gegn 

ofbeldi, hótunum og árásum annarra einstaklinga innanlands sem utan.  

6.   Samfélagsöryggi: Fjölþjóðlegt og trúarlegt, verndar einstaklinginn fyrir því að tapa 

þjóðlegum og hefðbundnum gildum og menningarlegri sjálfsmynd.  

7.   Stjórnmálalegt öryggi: Mannréttindabrot og kúgun, vernd grundvallarmannréttinda og 

frelsis fyrir einstaklinga og hópa, gegn stjórnvöldum sem gera tilraun til að ná stjórn og 

yfirtaka hugmyndir og upplýsingar (Acharya, 2008). 

  Þegar við búum ekki við öryggi þá búum við við ógn. Í gegnum tíðina hefur öryggi ríkja 

aðallega verið ógnað af hernaðar- og landvinningabrölti annarra ríkja en segja má að eftir Kalda 

stríðið hafi orðið breyting þar á, þá aðallega fyrir hinn vestræna heim. Ýmis varnarbandalög, 

tilkoma Evrópusambandsins, sameiginlegir innri markaðir o.þ.h. hafa tengt ríki innbyrðis 

þannig að það er þeim flestum í hag að halda friðinn. Með aukinni hnattvæðingu og stöðugri 

tækniframþróun standa þjóðir heimsins þó frammi fyrir nýrri ógn (e. new threat) en það eru 
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ógnir eins og netárásir umhverfisógnir, drónaárásir og hryðjuverkaógnir. Þessi breyting hefur 

valdið því og haft í för með sér að ríki hafa þurft að endurskoða öryggismál sín, aðlaga 

varnarstefnur og skipuleggja hernað sinn upp á nýtt (Burke, 2015). Áhersla á landvarnir hefur 

farið minnkandi á Vesturlöndunum, þó svo að hernaðaröryggi í hefbundnum skilningi sé enn 

til grundvallar öryggisstefnu flestra ríkja. Vernd borgara og samfélaga innan ríkisins er farið að 

skipta meira máli en varnir landssvæða eða fullveldis. Hnattvæðingin býður upp á að 

þverþjóðleg, ríkisfangslaus (e. non-state) samfélög myndist sem erfitt er að skilgreina og ná 

utan um, umfangið er óljóst og landamæri eru ekki endilega til staðar (Starfshópur á vegum 

utanríkisráðuneytisins, 2009). Dæmi um slík samfélög er Ríki Íslam (e.Islamic State) en þau 

samtök eru klofningur út frá íraska hluta Al-Qaida4 samtakanna sem ógnuðu vesturlöndunum 

árið 2001 með árásum á Tvíburaturnana í New York og sáðu með því fræjum þessarar nýju 

ógnar á Vesturlöndum (Institute for Economics & Peace, 2015). 

 

3.2   Hryðjuverk 

Saga hryðjuverka er jafn gömul og vilji mannanna til að nota ofbeldi til að hafa áhrif á stjórnmál. 

Sikaril var gyðingahópur á fyrstu öld sem myrti óvini og samstarfsaðila í herferð sinni til að 

koma rómverskum stjórnendum frá völdum í Júdeu. Orðið Hashhashin, sem enska orðið 

assassins er komið frá og þýðir morðingjar, er komið frá leynilegum íslamískum hópi sem var 

mjög virkur í Sýrlandi og Íran á elleftu til þrettándu öld. Þeir drápu og hræddu pólitíska 

samtímamenn sína (Zalman, 2017).  

 Ofbeldisverk  sem aðgerðir á vegum ríkisvalds fór hratt minnkandi á síðustu öld, en 

ofbeldisverk á vegum ríkja hafa yfirleitt ekki verið skilgreind sem hryðjuverk, var frekar talað 

um ógnarstjórnir eða einræðisherra. Við tóku hryðjuverk sem beindu árásum sínum í þann 

farveg sem við þekkjum í dag. Hryðjuverkaárásum frá þjóðernissinnum fór að fjölga um allan 

heim um miðja síðustu öld, til að mynda írski sjálfstæðisherinn (e.Irish Republican Army) skildi 

sig frá írskum kaþólikkum (e.Irish Catholics) til að stofna sjálfstætt ríki, frekar en að vera hluti 

af Bretlandi. Á sama hátt hafa Kúrdar fjarlægst sína þjóðernis- og tungumálahópa í Tyrklandi, 

Sýrlandi, Íran og Írak og hafa þeir reynt að fá sjálfstæði síðan í upphaf 20. aldar. 

Verkamannaflokkur Kúrdista (e.The Kurdistan Workers Party) sem var stofnaður á áttunda 

áratugnum notar hryðjuverk til að tjá markmið sín fyrir kúrdísku ríki. Tamil Tígrarnir voru í 

minnihluta hóp á Sir Lanka sem börðust fyrir sjálfstæði. Þeir notuðu sjálfsvígssprengjur og 

                                                
4 Hryðjuverkasamtök stofnuð seint á áttunda áratuginum af Osama Bin Laden. 
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aðrar banvænar aðferðir í herferð sinni gegn meirihluta stjórnvalda. Flestir þeir hópar sem vísað 

er í hér að framan eru líka “none state,, gerendur en ekki eins fjölþjóðlegir og eða hnattvæddir, 

heldur hafa þeir afmarkast við einstök svæði, oft innan tiltekins ríki. Nútíma hryðjuverkahópar 

flæða frá alþjóðlegu kerfi þjóðríkja og eru verkin framkvæmd af “none state,, gerendum. 

Velgengni þeirra er undir samfélaginu komin með umfjöllun manna á milli til að skapa sem 

mestan ótta. Hryðjuverkahópar sem knúnir eru áfram af trúarlegu ofstæki eru mesta 

hryðjuverkaógnin í dag,  hópar sem réttlæta ofbeldi í nafni íslam eins og Al-Qaeda, Hamas5, 

Hizbollah6 og Ríki Islam (e.Islamic State) eða ISIS (e. Islamic State in Iraq and Syria) /ISIL 

(e.Islamic State of Iraq and the Levant) eins og það er oftast nefnt (Zalman, 2017).  

 

 Eins og fram hefur komið eru hryðjuverk ein af þeim nýju ógnum sem við stöndum 

frammi fyrir. Hugtökin hryðjuverk (e.terrorism) og hryðjuverkamaður (e.terrorist) eru mikið 

notuð í fjölmiðlaumræðu, en merking orðanna er óljós. Um síðustu aldamót var bók gefin út á 

vegum Sameinuðu þjóðanna og fleiri alþjóðastofnana þar sem reynt var að skilgreina hugtökin. 

Engin afgerandi niðurstaða fékkst, þótt bókin væri í þremur bindum og hafi talið 1866 síður 

(Múrinn, 2001).   

 Orðið hryðjuverk er bein þýðing á orðinu „terrorism“ en samkvæmt The Oxford English 

Dictionary á orðið rætur sínar að rekja í frönsku byltinguna, nánar tiltekið stjórn Jakobína7 sem 

kölluð hefur verið Ógnarstjórnin (e. The terror). Hægt er að tala um að franska byltingin árið 

1793 sé upphaf nútímahryðjuverka. Maxmilien Robespierre einn af yfirmönnum franska 

þjóðríkisins lét drepa óvini byltingarinnar og setti upp einræði til að koma á stöðugleika í 

landinu. Hann réttlætti aðgerðir sínar sem aðferð við að koma á umbreytingu í samfélaginu og 

koma því frá konungsræði (e.monarchy) yfir til frjálslyndara lýðræðis (e.liberal democracy). 

Segja má að Robespierre hafi lagt grundvöllinn að nútímahryðjuverkamönnum, sem trúa því að 

ofbeldi leiði til betra kerfis (Zalman, 2017). Hryðjuverk eða „terrorism“ táknar í dag ólögmæta 

beitingu ofbeldis, séstaklega gagnvart óbreyttum borgurum, í þeim tilgangi að ná fram tilteknu 

markmiði (English Oxford Dictionaries, 2017). 

 

 Skortur á skýrri lagasetningu gegn hryðjuverkum er mögulega að valda því að almennar 

skilgreiningar eru misvísandi og túlkaðar af hverju ríki fyrir sig. Mörg ríki hafa reynt að 

                                                
5 Hamas eru herská palestínsk múslimasamtök sem starfa aðalega á heimastjórnasvæð Palestínu. Hamas er 
skamstöfun fyrir Harakat al-Muqawmah al-Islamiyyah sem þýðir á arabísku Íslamska anndspyrnuhreyfingin. 
6 Hizbollah er hryðjuverka, hernaðar og stjórnmálahreyfing rótækra shita í Líbanon. 
7 Jakobínar voru róttæk stjórnmálahreyfing sem leiddi frönsku byltinguna og var einráð í Frakklandi 1793-94.  



	  

	  
10 

	  

skilgreina hryðjuverk gagnvart landslögum sínum. Sem dæmi má nefna að í 100. gr. íslenskra 

hegningarlaga segir: 

 

Fyrir hryðjuverk skal refsa með allt að ævilöngu fangelsi hverjum sem fremur eitt eða fleiri 

af eftirtöldum brotum í þeim tilgangi að valda almenningi verulegum ótta eða þvinga með 

ólögmætum hætti íslensk eða erlend stjórnvöld eða alþjóðastofnun til að gera eitthvað eða 

láta eitthvað ógert eða í því skyni að veikja eða skaða stjórnskipun eða stjórnmálalegar, 

efnahagslegar eða þjóðfélagslegar undirstöður ríkis eða alþjóðastofnunar (Alþingi, 2007). 

 

 Hryðjuverk er, samkvæmt skilgreiningu Bandaríkjanna, skipulagt ofbeldi framið gegn 

vopnlausum borgurum til að stuðla að pólitískum eða félagslegum markmiðum (U.S. 

Department of Justice, 2005).  Í Bretlandi eru hryðjuverksamtök túlkuð með þeim hætti að 

búinn er til listi með hreyfingum sem teljast ólöglegar og eru bannaðar samkvæmt breskum 

lögum. Þeir sem eru aðilar að hreyfingunum eru því flokkaðir sem hryðjuverkamenn og 

hreyfingarnar er þá flokkaðar sem hryðjuverkahópar. Á listanum má finna ýmsar 

sjálfstæðishreyfingar, öfgahópa, samtök múslima og róttæka hernaðarhópa. Sem dæmi má 

nefna Al-Qaida, hópa sem styðja Ríki Íslam, verkamannaflokkur Kúrda, Hamas samtökin og 

þá er Mujaheddinhreyfingin8 bönnuð (Home Office UK, 2013). 

Þó að það séu til margar innlendar, erlendar og svæðisbundnar greiningar á 

hryðjuverkum þá virðist sem að hér sé komin skilgreining á hryðjuverkum sem hentar öllum. 

En segja má að það séu skipulögð ofbeldisverk sem framin eru aðallega á saklausum borgurum 

til að ná fram einhverskonar réttlæti og til að skapa ótta, ógna eða lama heilu samfélögin. 

	  

 Hryðjuverkaógnin er snúin vegna þess að henni er ætlað að skapa ótta, það getur verið 

flókið að greina á milli raunverulegrar áhættu (e. actual risk) og hvort og hvernig við skynjum 

þetta sem ógn (e. perceived threat); það er raunveruleg  ógn eða upplifuð ógn. Munurinn á milli 

raunverulegrar ógnar og upplifaðrar ógnar er sá að við bregðumst oft harðar (e. over-react) við 

ógn sem er einungis skynjuð en bregðumst minna við raunverulegri ógn, sérstaklega ef hún 

hefur staðið yfir í langan tíma (Schneier, 2003). 

 Fólk vanmetur áhættur og metur oft mikla ógn í aðstæðum, sem það getur ekki stjórnað, 

sem raunverulega ógn. Þegar fólk tekur sjálfviljuga áhættu, hefur það tilhneigingu til að 

vanmeta aðstæður og er þá oft um raunverulega ógn að ræða. Svo dæmi sé tekið má nefna að 

                                                
8 Hryðjuverkahópur, öflugur andstæðingur við klerkaveldið í Íran 
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fleiri hafa áhyggjur af því að láta lífið í jarðskjálftum en af því að renna á baðherbergisgólfinu, 

þó svo að tíðni dauðsfalla af hinu síðarnefndara sé í raun mun hærri. Einnig telja margir að flug 

sé mun hættulegri ferðamáti en bílferðir þrátt fyrir að tölfræði sýni skýrt fram á hið gagnstæða. 

Við metum hættuna meiri í aðstæðum sem við höfum ekki stjórn á. Auðvelt er að færa rök fyrir 

því að möguleikinn á því að framið verði hryðjuverk láti okkur upplifa stjórnleysi og valdi því 

að við metum ógnina meiri en hún er. Einnig spilar fjölmiðlaumfjöllun hér hlutverk. 

Fréttaflutningur og orðræða sem í kjölfarið skapast í samfélaginu getur gert það að verkum að 

fólk mis- og oftúlkar aðstæður (Schneier, 2003). Tilfinningin sem einstaklingar hafa fyrir því 

hvernig ástandið er á líðandi stundu, hefur meiri áhrif hjá þeim og skiptir meira máli en 

raunverulegt ástand er varðar hryðjuverkaógnina.  

 

 Árið 2016 lét Statista framkvæma könnun á meðal Breta, Frakka, Þjóðverja, Dana, Svía, 

Finna og Norðmanna. Spurt var hversu líklegt svarendur teldu að hryðjuverk yrði framið í þeirra 

landi (Loesche, 2017).  Spurt var: Hversu líklegt telur þú að það verði framið hryðjuverk í þínu 

landi? Niðurstöðurnar eru í prósentum. 

 

 
Mynd 1. Líkleg hryðjuverk í þínu landi. Heimild: Unnið upp úr upplýsingum frá GTD (2017). 

 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að Frakkar, Bretar og Þjóðverjar töldu það líklegast að framið 

yrði hryðjuverk í sínu landi. Á Norðurlöndunum voru það Svíar sem helst töldu líklegt að 

hryðjuverk yrði framið en Finnar töldu það ólíklegast að þeir yrðu fyrir árás.  
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3.3   Gerendur  

Margir telja að skynsamlegt væri að forðast að skilgreina gerendur hryðjuverka og vilja halda 

sig við skilgreiningu á hryðjuverkum eingöngu. Engu að síður eru gerendur að 

hryðjuverkaárásum, þótt að um það sé deilt hverjir fremja þau. Miklar umræður hafa verið í 

þjóðfélaginu um hryðjuverk og oftar en ekki hefur því verið haldið fram að gerendur 

hryðjuverka sé ákveðinn hópur eða tegund af fólki sem á það sameiginlegt að vera ungt, reitt 

og/eða ágengir múslimar. Öldum saman hefur efnahagsástand og pólitík verið orsök átaka og 

þjappað saman einstaklingum sem vilja sýna samfélaginu með ofbeldi hversu máttugir þeir eru 

gagnvart yfirvaldinu (Gurr, 1980). 

 Gremja (e.grievances) getur ýtt einstaklingi út í að taka þátt í hryðjuverkum, annað hvort 

af persónulegum ástæðum eða af pólitískum ástæðum. Róttækni er ein afleiðing gremju hjá 

einstaklingum og þá sérstaklega ef einhver nákomin honum, eða hann sjálfur hefur orðið fyrir 

skaða sem aðrir hafa valdið (Gurr, 1980).  Dæmi um þetta eru einstaklingar sem hafa misst allt 

og hafa engu að tapa, það eru oftast þeir sem eru sjálfboðnir í sjálfsmorðshryðjuverk eða 

svokallaðan píslarvottadauða (Hoffman, 2006). 

 Kenning Samuels Huntingtons (1993) um árekstur menningarheima (e. The Clash of 

Civilizations) gengur út á að ein af aðalástæðum átaka í heiminum eftir Kalda stríðið væri ekki 

græðgi eða gremja (e. greed and grievance) heldur ólík menning. Ólíkir menningarheimar og 

skoðanir séu arfleifð aldalangrar félagsmótunar og hverfi ekki svo auðveldlega. Með aukinni 

hnattvæðingu verður fólk meðvitaðra um eigin siðmenningu, menningarmunur verður skýrari 

og birtist til dæmis í því þegar múslimar setjast að í Evrópu. 

 Sameiginleg menningarleg sjálfsmynd er því líklegust sem undirstaða þegar pólitískar 

hreyfingar eða hópar eru mynduð. Hún byggir í grundvallaratriðum á sameiginlegum uppruna 

og sameiginlegri sögulegri reynslu. Hópar eins og hryðjuverkahópar skipuleggja sig í kringum 

sameiginlega sjálfsmynd og það er munur á þjóðfélagshópum. Hópar innan sama ríkis hafa ekki 

sömu réttindi, t.d. eru ungir svartir karlar oftar stöðvaðir af lögreglu en aðrir (Engel & Calnon, 

2006). Því miður skiptir húðlitur og kyn máli enn þann dag í dag og jafnvel hefur það áhrif á 

það hvernig fjallað er um, og komið fram við hópana.  

 Margrét Valdimarsdóttir, forstöðumaður rannsóknastofu í afbrotafræðum við Háskóla 

Íslands benti á í viðtali við fréttastofu RÚV að í fjölmiðlaumfjöllun á Vesturlöndum væri 

hugtakið hryðjuverk sjaldnast notað yfir ódæðisverk ef gerandinn tilheyrir hópi 

Vesturlandabúa. Dæmi um það er skotárásin í september 2017 í Las Vegas í Bandaríkjunum, 

þar sem Stephen Paddok myrti 58 manns og særði 500. Í því tilfelli var skýringa frekar leitað í 
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einstaklingnum sjálfum heldur en í menningarlegum bakgrunni hans. Hann var ekki kallaður 

hryðjuverkamaður í fjölmiðlaumfjöllunum heldur var talað um hann sem veikan einstakling og 

þar með var hann sjálfur gerður ábyrgur fyrir gjörðum sínum, ekki allur kynþáttur hans eða 

trúfélag o.s.frv. Ef árásarmaður tilheyrir einhverjum öðrum hópi en þeim sem er ráðandi í 

samfélaginu sem ódæðið er framið í er ríkari tilhneiging til að nota orðið hryðjuverkamaður til 

að lýsa honum.  Í þeim tilfellum leitum við skýringa í breytur eins og þá samfélagsgerð sem 

einstaklingurinn kemur úr, trúarbrögðin sem hann aðhyllist eða menningu hans. Það skiptir máli 

hver orðnotkunin er og hvernig atburðum eða árásum er líst í fjölmiðlum, því það hefur áhrif á 

almenning og getur skapað óþarfa ótta  (Birta Björnsdóttir, 2017). 

 

 Suma hópa er auðveldara að virkja til að beita ofbeldi en aðra. Það sem gerir það að 

verkum eru aðallega þættir eins og sameiginlegur ágreiningur um ójafnræði, sterk sjálfsmynd 

innan hópa og svo saga hóps og staða hans pólitískt innanlands sem erlendis (Gurr, 1980). Börn 

og ungmenni undir 18 ára eru auðveld fórnarlömb hryðjuverkamanna þ.e.a.s. það eru hóparnir 

sem fá þau til liðs við sig með heilaþvotti, vegna þess hversu ómótaður og óþroskaður hugur 

þeirra er. Það er auðvelt að ná stjórn yfir þeim og heilaþvo og gera þau að hryðjuverkamönnum 

eða hreinlega beita þau þvingunum. Hlutverk barnanna eru svo mismunandi innan 

hryðjuverkahópanna en t.d. geta þau endað sem burðardýr fyrir sprengjuefni án þess að þau átti 

sig endilega á því hvað þau eru að gera.“ (United Nations, 2016). 

 Gurr (1980) hélt því fram að skortur (e. relative deprivation) gæti leitt til byltingar. 

Skortur er ástand sem myndast þegar einstaklingar hafa á tilfinningunni að þeir séu að fá minna 

en þeir eiga að fá. Skortur leiðir af sér óánægju sem getur ýtt undir pólistískan óróleika. 

Samkvæmt Gurr var pólitískur óstöðugleiki einn af þáttunum sem er tilkominn vegna skorts. 

Hættulegasta ástandið er þegar vonir og þrár um betra líf umhverfast í vonbrigðum vegna þess 

að stjórnvöld eru mögulega ekki að standa undir væntingum. Við það verður til róttækni hjá 

einstaklingnum sjálfum sem getur valdið öfgakenndri hegðun og leiðir hann til réttlætingar á 

ofbeldisverkum.  Það getur síðan leitt til þátttöku í hryðjuverkum.  Það sem getur hleypt því af 

stað geta verið tilfinningar sem spretta upp úr einhverskonar jaðarsetningu svo sem félagslegu 

óréttlæti í umhverfinu og hefur mikil áhrif á einstakling sem velur að ganga til liðs við  

hryðjuverkasamtök.  Oft eru þetta ungir einstaklingar sem líta upp til annarra einstaklinga 

(Moskalenko, 2008) eða það sem við þekkjum úr fjölmiðlum þegar tilfinningar verða til þess 

að einstaklingurinn gengur í hryðjuverkasamtök eins og unga stúlkan í Þýskalandi sem stakk af 

úr landi til að ganga í hryðjuverkasamtök og giftast vígamanni (mbl, 2017). 



	  

	  
14 

	  

Að skilgreina hverjir eru hryðjuverkamenn og hverjir ekki getur verið flókið ferli og er 

jafn mikið deilt um það eins og hugtakið hryðjuverk en notkun á hugtakinu hefur orðið meira 

áberandi eftir atburðina þann 11. september 2001. Hið alþjóðlega stríð gegn hryðjuverkum 

hefur auðveldað þjóðum að ráðast í aðgerðir gegn ákveðnum hópum innanlands vegna þess að 

nú er hægt að nota skilgreininguna hryðjuverkahópur sem réttlætingu, með réttu eða ekki 

(Brynhildur Ólafsdóttir, 2002). Öflug alþjóðleg hryðjuverkasamtök fá mikla athygli og njóta 

hylli innan ákveðinna þjóðfélagshópa og á ýmsum svæðum heims svo sem í Sýrlandi og 

Afganistan. Þeir þrífast í ákveðnum ríkjum vegna þess að ríkistjórnir eru veikburða (e.fragile 

states) eða þær hafa ekki burði til að uppræta starfsemi slíkra hópa. Baráttan gegn hryðjuverkum 

í Evrópu gengur fyrst og fremst út það að uppræta og vinna gegn íslömskum öfgahópum 

(European Parliament, 2017). 

 

 Hryðjuverk sem framin eru í Evrópu eru ekki endilega skipulögð af alþjóðlegum 

hryðjuverkahópum heldur er oft um að ræða svokallaða „Lone Wolf“. Þeir hryðjuverkamenn 

sem falla undir þá skilgreiningu eru oft pólitískari, starfa einir eða í mjög litlum hópum og 

fremja árásirnar í nafni hreyfingar eða hugmyndafræði þó án aðstoðar, fyrirmæla eða aðkomu 

þekktra hryðjuverkahreyfinga. Norski hryðjuverkamaðurinn Anders Behring Breivik, sem 

skaut 76 ungmenni til bana árið 2011, er dæmi um „lone wolf“ en hans ódæðisverk voru framin 

í pólitískum tilgangi (European Parliament, 2017). „Lone wolf“ eru gerendur án þjálfunar eða 

fjármagns sem hryðjuverkahópar hafa að jafnaði. Allt sem þeir þurfa er aðgangur að netinu og 

samskiptamiðlum eins og facebooksíður og spjallrásir sem veita þeim það sem þarf. Þar fá þeir 

innblástur, læra og fá leiðbeiningar um allt frá því hvernig eigi að búa til heimagerðar sprengjur, 

finna kort og skýringamyndir um hugsanleg markmið og tölfræði yfir hryðjuverkaárásir svo 

eitthvað sé nefnt (Simon, 2013). Það sem gerir „lone wolf“ svo hættulega er hæfni þeirra til að 

hugsa út fyrir boxið, þar sem þeir starfa einir og enginn hópþrýstingur er við ákvörðunartökur 

sem gæti skaðað sköpunargáfu þeirra við að finna upp aðferðir til hryðjuverka. Þetta frelsi hefur 

leitt af sér nokkrar nýjungar við hugmyndaríkustu hryðjuverkaárásirnar sem við sjáum í dag. 

Sem dæmi um það þá má rekja notkun á flutninga- og vörubifreiðum til árása sem hugmynd frá 

„lone wolfes“ (Simon, 2013). Það eru fimm grundvallargerðir af „lone wolfes“ og geta þeir 

fallið í einn flokk eða marga. Gerðirnar eru:  

  

1.   Veraldlegir (e. secular): hryðjuverk eru framkvæmd af veraldlegum eða pólitískum 

ástæðum og slíkir gerendur eru oft þjóðernissinnar eða aðskilnaðarsinnar. Það skiptir 
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máli hver orðnotkunin er og hvernig atburðum eða árásum er líst í fjölmiðlum, því það 

hefur áhrif á almenning og getur skapað óþarfa ótta. Þó að Anders Breivik sé vissulega 

andstæðingur múslima voru þeir ekki skotmörk hans, heldur unglingar sem voru í 

sumarbúðum á vegum Verkamannaflokksins (e.Labor Party) í Noregi. 

Verkamannaflokknum kenndi hann um flæði múslima til landsins og sakaði þá um að 

leyfa og stuðla að íslamískum nýlendum í Evrópu 

2.   Trúarlegt (e.religious): Hryðjuverkamaður sem er trúaður og framkvæmir hryðjuverk 

í nafni trúar sinnar, t.d. íslam, kristni eða gyðingdóms. 

3.   Hugsjónir (e.single-issue): Hugsjónarmennirnir framkvæma árásir vegna sérstaks 

málstaðar svo sem árásir á lækna sem stunda fóstureyðingar og árásir í nafni 

umhverfisverndar eða  dýravelferðar.  

4.   Glæpahneigð (e.criminal): Glæpamenn eru drifnir áfram af peningum eða öðrum 

persónulegum ávinning. Þessi gerð er alger andstaða við hinar gerðirnar. Skortur á 

hugmyndafræði í þessari gerð veldur því að flestir sérfræðingar telja glæpamenn ekki 

hryðjuverkamenn. En þegar glæpastarfsemin er orðin það mikil og farin að hafa áhrif á 

samfélagið og stjórnvöld má flokka það til hryðjuverka. Sem dæmi um þetta má nefna 

bandarískan mann sem árið 1955 setti sprengju í farangur móður sinnar áður en hún fór 

um borð í flugvél United Airlines í þeim tilgangi að komast yfir líftrygginguna hennar.  

5.   Geðveiki (e.idiosyncratic): Þessi tegund hryðjuverkamanna eru andlega veikir 

einstaklingar og það eru í raun engin hryðjuverkasamtök sem starfa undir þessu, en 

eitthvað er um einstaklinga sem starfa með sértrúarsöfnuðum (e.cults). Oftast gera þeir 

árás sem einstaklingar og í nafni málstaðar með ofbeldi, sem oftast er órökrétt og þá 

aðallega vegna innri reiði og persónulegra vandamála eins og geðraskana af einhverri 

tegund (Simon, 2013). 

 

 Vegna þess hversu dreifðir og margir „lone wolfes“ hryðjuverkamenn eru og hversu 

mismunandi áherslur þeirra og markmið eru hefur reynst erfitt að finna mynstur í hegðun þeirra. 

Samkvæmt rannsókn sem Institute for Economics and Peace gerði, kom fram að það eru sterk 

tengsl á milli fjölda „lone wolfes“ árása og fjölda látinna í ríkjum þar sem hryðjuverk hafa átt 

sér stað (Institute for Economics & Peace, 2015). Einnig sýnir tölfræði og söfnun gagna hjá 

löggæslustofnunum í mörgum löndum Evrópu að ógn af völdum „lone wolfes“ fer vaxandi 

(Simon, 2013). Sum ríki hafa hærra hlutfall af „lone wolfes“ en önnur.  Í skýrslu Royal United 

Services Institute kemur fram að Bretland hefur hæstan fjölda „lone wolfe“ árása í Evrópu 
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(Clare Ellis, 2016).  Má jafnvel sjá það endurspeglast á síðustu misserum  hversu tíð hryðjuverk 

hafa verið í Bretlandi.  

 Hryðjuverkamenn, hverju nafni sem þeir nefnast, sjá sig ekki sem vonda einstaklinga, 

heldur telja þeir málstað sinn æðri annarra. Þeir eru að berjast fyrir því sem þeir trúa á og 

markmiðið er að ná fram vilja sínum með hvaða aðferðum sem þarf að beita (Terrorism 

Recearch, 2017). Ásetningur þessara einstaklinga er að draga athygli að málstaðnum sem þeir 

eru að berjast fyrir. Árásirnar eru gagngert skipulagðar þannig að þær fái sem mesta athygli og 

oft eru staðirnir sem verða fyrir valinu táknrænir fyrir málstaðinn á einhvern hátt. Hryðjuverk 

snúast ekki aðeins um verknaðinn sjálfan heldur  óttann sem skapast í kjölfarið. Til að mynda 

má nefna að heimsbyggðin fylgdist óttaslegin með sjónvarpsútsendingu af atburðunum í New 

York þann 11. september 2001 þegar stolnum flugvélum var flogið á Tvíburaturnana með 

hörmulegum afleiðingum. Árásin stimplaði hryðjuverk rækilega inn í huga fólks sem 

raunverulega og nálæga ógn og segja má að þá hafi takmarki hryðjuverkamannanna verið náð, 

að valda ótta og óöryggi hjá sem flestum. 

 

3.4   Sýrland 

Það má segja að ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs nú, sem og í gegnum söguna, eigi hlutverki 

að gegna í því að hryðjuverkaógn í Evrópu hefur aukist. Áhrifavaldar eins og gremja, skortur 

og mikilvægi sameiginlegrar sjálfsmyndar hafa aukist mikið eftir að stríðið í Sýrlandi hófst árið 

2011. Stríðið hefur staðið yfir í sex ár en það hófst þegar Arabíska vorið9 náði til landsins. 

Átökin í Sýrlandi hófust á friðsömum mótmælum og í upphafi fóru þau fram í yfirvegun og 

virtust sakleysisleg. Það sem kveikti neistann að því sem við þekkjum í dag var handtaka og 

misþyrmingar á 15 ungum drengjum, sem voru staðnir að veggjakroti til stuðnings Arabíska 

vorinu. Sýrlensk yfirvöld undir stjórn Bashar al-Assad Sýrlandsforseta brást harkalega við og í 

kjölfarið voru hundruð mótmælenda ýmist drepin eða fangelsuð. Uppreisnir í 

nágrannalöndunum eins og Egyptalandi og Túnis gáfu von um breytingar. Um mitt ár 2011 

söfnuðust saman liðhlaupar úr sýrlenska hernum og mynduðu uppreisnaher sem hlaut nafnið 

Sýrlenski frelsisherinn (e.Free Syrian Army) með það að markmiði að steypa Sýrlandsstjórn af 

                                                
9 Arabíska vorið var einkennandi af miklum mótmælum, átökum og sviptingum í norðurhluta Afríku og Mið-
Austurlöndum. Í Túnis hófust mótmælin og breiddust út til Egyptalands, Alsírs, Líbýu, Marokkó, Sýrlands og fleiri 
landa. Rekja má átökin í óskir um aukið líðræði, mannnréttindi og lífskjör í löndum sem hafa einkennst af kúgun. 
Ástæður uppreisnanna eru breytilegar frá einu landi til annars, bæði vegna sögulegra þátta og vegna 
samfélagsaðstæðna og stjórnafars (Defronzo, 2015). 
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stóli. Upp frá því fór þetta að taka á sig þá mynd borgarastyrjaldar sem við þekkjum í dag. 

Undirliggjandi óánægja vegna efnahagslegs skorts og ófrelsi jók á gremju almennings þegar 

stjórnvöld tóku svo harkalega á mótmælendum. Upphaflega voru átökin ekki bundin neinum 

sérstökum hópum eins og trúarlegum eða pólistískum hreyfingum. Fljótlega fóru einstaklingar 

að draga sig saman og úr urðu margar og ólíkar hreyfingar sem vildu ná sínum málefnum fram, 

þar á meðal ISIL (e.Islamic State of Iraq and the Levant) sem er líka þekkt sem ISIS (e. Islamic 

State in Iraq and Syria).  ISIS varð fljótlega þekkt á heimsvísu, en þeir nýttu sér fjölmiðla við 

að útbreiða boðskapinn og að sýna meðal annars frá hrottafengnum aftökum (Aljazeera-Middle 

East, 2017). 

 Stríðið í Sýrlandi og ris ISIS hefur laðað að einstaklinga allsstaðar úr heiminum, þar á 

meðal Evrópu. Í skýrslum frá Interpol10 kemur fram að í júní 2014 fóru meira en 2500 

Evrópumenn til Sýrlands og var talan komin í 5000 í nóvember 2015. Megnið af þessum 

einstaklingum fór til að ganga til liðs við öfgahópa. Um 30% af þessum einstaklingum komu 

aftur til Evrópu. Það er aðeins lítill hluti sem verður hryðjuverkamenn, en það sem hefur gerst 

er að þeir einstaklingar eru orðnir róttækari og ofbeldisfyllri en áður (European Parliament, 

2017) sem gerir það að verkum og veldur því að auðveldara er fyrir hryðjuverkasamtök að hafa 

ítök og áhrif á þessa einstaklinga og hvetja þá til árása í eigin búsetulandi. 

 

 Hryðjuverkaógnin í Evrópu hefur að mestu komið frá hryðjuverkasamtökum í Sýrlandi, 

Afganistan eða Írak og öðrum Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku, s.s. Líbýu. Síðasta 

áratuginn hafa hryðjuverkasamtök sem eiga upptök sín í Afganistan, Sýrlandi eða Írak haft 

Evrópu á lista sínum sem skotmark. Það er gagnkvæmt því þetta eru einnig samtök sem Evrópa 

hefur haft á lista sem hryðjuverkasamtök, en sögulega var fyrsta ógnin talin vera frá Al-Qaida 

og samstarfsaðilum þeirra. Hins vegar hefur ISIS sem er líka þekkt sem DAESH (e.al-Dawla 

al-Islamiya fil Iraq wa al-Sham) á arabísku (Irshaid, 2015), undanfarin ár tekið við af Al-Qaida, 

en algengt er að öfga- og hryðjuverkahópar þróist og endurskilgreini sig eftir mikinn sigur eða 

tap. ISIS er stærsta hryðjuverkaógnin í heiminum í dag og hefur valdið miklum mannskaða víða 

um heim (Institute for Economics & Peace, 2015).  

 

 

  

                                                
10 Interpol eða Alþjóðalögreglan er alþjóðastofnun um samstarf á milli ríkja á sviði löggæslu og rannsókn 
sakamála. 



	  

	  
18 

	  

3.5   Afleiðingar 

Þjóðernishyggja er sú hugmyndafræði sem er hvað áhrifaríkust í okkar samtíma. Hún hefur 

verið helsta uppspretta pólitísks ofbeldis og stuðlað að átökum á milli þjóða en jafnframt 

samstöðu innan þeirra. Kenningin grundvallast á þeirri hugmynd að þjóðir hafi rétt til þess að 

ákvarða örlög sín sjálf og stofna eigin ríki (Gunnar Helgi Kristjánsson, 2007). 

 Í gegnum tíðina hafa bylgjur þjóðernishyggju risið og fallið en þjóðernishyggja sem 

hugmyndafræði rís yfirleitt í kjölfar stórra áfalla sem hafa áhrif á þjóðir á alþjóðavísu. Eftir 

fjármálakreppuna sem reið yfir heiminn árið 2008 jókst þjóðernishyggja á Íslandi og orðræðan 

um t.d. innflytjendur og flóttamenn hefur þróast í takt við þá hugmyndafræði. Stjórnmálamenn 

fóru í auknu mæli að nýta sér þessa bylgju og hefur hugtakið „þjóðernispopúlismi“ verið notað 

yfir stefnu þeirra flokka sem ala á tortryggni í garð útlendinga. Erfitt er að skilgreina hugtakið 

en eitt helsta einkennið er andstaða við flóttamenn og barátta gegn aukinni fjölmenningu. 

Greinarmunur er gerður á milli okkar, sem tilheyrum þá hinu íslenska samfélagi og hinna sem 

standa utan þess og eru jafnvel ógn við hefðbundin menningarleg gildi. Með því að skilgreina 

hópana á þennan hátt og stilla þeim upp sem andstæðum er alið á ótta og flókin úrlausnarefni 

eru smækkuð (Eiríkur Bergmann, 2017). 

 Stríðið í Sýrlandi hefur skapað vanda langt út fyrir landamæri landsins. Líbanon, 

Tyrkland og Jórdanía hafa tekið við stórum hluta flóttamanna þaðan, en margir hafa ferðast 

áfram til Evrópu til að leita að betri lífsgæðum. Ekki er ljóst hve stór hluti þeirra milljóna 

flóttamanna sem hafa ferðast yfir til Evrópu eru raunverulegir flóttamenn og/eða koma frá 

Sýrlandi (Aljazeera-Middle East, 2017) en víst er að ástandið hefur skapað flóttamannakreppu 

og valdið óreiðu í hælisleitendakerfinu. Núverandi kerfi sem tekur á flóttamönnum og 

hælisleitendum sé ófullnægjandi, vegna þess að það hvetur flóttamenn til að fara ólöglegar en 

vel þekktar leiðir á vegum smyglara með bátum eða vöruflutningabifreiðum og gámum yfir 

landamæri. Margir flóttamenn ferðast í áföngum og eru oft fluttir í gegnum mörg lönd áður en 

áfangastað er náð (Hatton, 2017).   

 Almenningur virðist vera fljótur að gleyma en það er ekki nema rúm tvö ár síðan myndir 

af sýrlenska flóttadrengnum sem fannst látinn í flæðarmálinu í Tyrklandi birtust í 

heimspressunni og heimurinn fór á hliðina. Viðbrögð samfélagsins lýstu mikilli sorg og samúð 

með flóttamönnum.  Með síauknum fjölda flóttamanna fór þó tónninn að breytast, mörgum fór 

að finnast tími til kominn að eitthvað væri gert til að stemma stigu gegn flóttamannastraumnum 

og hópur þeirra sem harðast tala gegn móttöku flóttamanna stækkaði. Þessi óánægja með 

ástandið og óttinn um að íslenskum gildum og menningu stafi ógn af útlendingum með aðrar 
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lífsskoðanir eykur svo stuðning við hina ýmsu þjóðernispopúlísku flokka og einstaklinga. Þetta 

er ekki einungis að gerast á Íslandi heldur hafa viðbrögð við flóttamannastraumnum leitt til 

uppgangs þjóðernishyggju víðsvegar í Evrópu. 
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4.  Evrópa 

Í þessum kafla er fjallað um valin hryðjuverk sem hafa dunið yfir Evrópu síðustu misseri, hvar 

þau áttu sér stað, hverjir framkvæmdu og hverjir báru ábyrgð. Einnig verður gerð grein fyrir 

uppruna gerenda. 

 Hryðjuverk voru nokkuð tíð í Evrópu á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Þá voru 

árásirnar oftast undir pólitískum formerkjum og frekar sjaldgæft að hryðjuverk væru í nafni 

öfgatrúar. Ofbeldisverkin voru skipulögð af hópum, pólitísk gremja var áberandi og skilaboðin 

oft til þess að vekja athygli á einhverjum málstað. Má nefna blóðbaðið í Munchen árið 1972 

þar sem íþróttamenn frá Ísrael voru drepnir af hópi einstaklinga frá Palestínu sem kallaði sig 

Svartur september. Með verknaðinum beindu þeir sjónum almennings að innanríkismálum í 

Palestínu. Flugrán voru tíð og sprengingin í Pan Am flugvélinni yfir Lockerbie í Skotlandi 21. 

desember 1988 fór í heimsfréttir og heimurinn stóð á öndinni (Zalman, 2017). Talið er að 

Líbýumenn hafi grandað þotunni til að hefna fyrir loftárásir Bandaríkjamanna á Tripoli og 

Benghazi í Lýbíu (The Week, 2014). 

 Það er skýrt samhengi á milli hraðrar hnattrænna breytinga og hryðjuverka. Greining á 

þeim atburðum sem hafa átt sér stað í Evrópu síðustu misseri sýna mikla og stöðuga þróun 

ógnarinnar með tilkomu nýrra atburða. Þetta er flókið ástand og óvissa er lykilatriði í samfélagi 

til að  skapa ótta (Villaverde & Cohen, 2014). Árásin á tvíburaturnana 2001 í Bandaríkjunum 

varð til þess að þjóðir hins vestræna heims gerðu hryðjuverk að aðalatriði í öryggistefnum 

sínum. Ekki virtist vanþörf á en mannskæðar hryðjuverkaárásir hafa dunið yfir Evrópu 

undanfarin misseri. Í Evrópu er óttinn við hryðjuverk fyrirferðamikill í hugum íbúa þessi 

misserin.  
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Tölfræðilegar upplýsingar frá Gobal terrorism database sýna að hryðjuverkum í Evrópu hefur 

fjölgað á síðustu tveimur árum, miðað við árin þar á undan (GTD, 2017).  

 
Mynd 2. Aukning á hryðjuverkaárásum í Evrópu. Heimild: Unnið upp úr upplýsingum frá GTD (2017). 

 

Hryðjuverkaárásir í Evrópu mældar frá árinu 2014 til 2017. Árið 2014 voru hryðjuverkin tvö 

og voru komin í 13 í ágúst 2017. 

 

 Eins og fram hefur komið hefur tíðni hryðjuverkaárása í Evrópu aukist mjög undanfarin 

tvö til þrjú ár. Árásirnar hafa flestar verið framkvæmdar af einstaklingum eða hópum undir 

merkjum íslamskrar hugmyndafræði. Atriði eins og staðsetning og framkvæmd hafa virst 

tilviljanakennd sem gerir það að verkum að erfitt hefur reynst að grípa til fyrirbyggjandi 

aðgerða. Stórar samkundur eins og fótboltaleikir og tónleikar hafa orðið fyrir árásum en einnig 

hefur verið látið til skarar skríða á heimilum fólks og á götum úti. Aðferðirnar sem beitt er, eru 

einnig fjölbreyttar en t.d. hefur það færst mjög í aukana að hlutir sem tiltölulega auðvelt er að 

nálgast eins og stór ökutæki séu notuð í þessum tilgangi og eykur það á flækjustigið við að 

fyrirbyggja árásirnar. Gerendur hafa í flestum tilfellum verið ungir karlar en þó hefur fjöldi 

kvenkyns gerenda verið að aukast undanfarið. Aldurinn spannar allt frá unglingum til fólks á 

fimmtugsaldri. Sumir hafa verið þekktir áður hjá yfirvöldum í einhvern tíma á meðan aðrir hafa 

ekki komið við sögu og hafa ekki átt sögu um róttækni á einn eða annan hátt. Margir eru fæddir 

og uppaldir í Evrópu meðan aðrir eru að koma sérstaklega til lands, bara nokkrum dögum áður 

en árásin á að vera framkvæmd (Institute for Economics & Peace, 2015).  
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 Undanfarnir kaflar hafa litið á öryggi, ógn, hryðjuverk og gerendur í fræðilegu 

samhengi, ásamt því að fjallað hefur verið um mögulegar ástæður þess að ástandið varðandi 

hryðjuverk eru vaxandi í Evrópu. Hér verður fjallað um einstaka valin hryðjuverk sem eiga það 

sameiginlegt að hafa vakið mikla athygli og mikinn ótta, en með því að finna út og átta sig á 

því hverjir það eru sem framkvæma hryðjuverkin, hvernig og hvers vegna má á skýrari hátt 

skilja hver möguleg birtingarmynd á ógn er á Íslandi.  

 

London, 15. september 2017. 

Hryðjuverkamaðuinn Ahmed Hassan 18 ára gamall, kom til London 2015 sem hælisleitandi, 

eftir að foreldrar hans höfðu verið drepnir í Írak. (Ian Cobain K. R., 2017). Ahmes kom fyrir 

sprengju á lestarstöðinni Parsons Green í London. Atvikið átti sér stað á háannatíma þegar 

mikill fjöldi skólabarna var m.a. á ferðinni. Þrjátíu manns slösuðust í árásinni en enginn 

alvarlega. Öryggismyndavélar sýndu Ahmes koma inn í lestina með plastfötu í hendi sem var 

innan í innkaupapoka og hafði verið pakkað með hnífum og skrúfum í þeim tilgangi að skaða 

sem flesta. Sprengjan sem sprakk í fötunni olli eingöngu eldsvoða í lestinni. (BBC News-UK, 

2017). Íslömsku hryðjuverkasamtökin ISIS lýstu yfir ábyrgð á ódæðinu en þetta var fimmta 

hryðjuverkaárásin á Englandi á sex mánuðum. Forsætisráðherra Bretlands tilkynnti í 

sjónvarpsyfirlýsingu að hryðjuverkaógnin hefði verið hækkuð á sjötta stig og í framhaldi af því 

mætti búast við að sjá bæði vopnaða lögreglu og herinn á götum og í lestarkerfi borgarinnar 

(Ian Cobain V. D., 2017). 

 

Turku, 19. ágúst 2017. 

Puutori markaðstorgð  í Turku í Finnlandi er vinsæll staður á sunnudögum. Um miðjan dag  

gekk inn á torgið ungur maður,  stakk og drap tvær ungar konur og særði átta manns. Þetta er 

fyrsta hryðjuverkaárás sem Finnland verður fyrir og er talið að árásirnar hafa beinst sérstaklega 

gegn konum. Árásamaðurinn, Abderrahman Mechkah 23 ára frá Marokkó, hafði snúist til 

öfgahyggju en hann hafði verið í ferli sem hælisleitandi síðan 2016 (BBC News-Europa, 2017).  

 
Barcelóna, 17. ágúst 2017. 

Sendiferðabíl var ekið inn í hóp gangandi vegfarenda á Römblunni í Barcelona. Ramblan er ein 

þekktasta gata borgarinnar og mjög vinsæl meðal ferðamanna. Spænska lögreglan kom í veg 

fyrir aðra hryðjuverkaárás í bænum Cambrils, um 100 km suður af Barcelona. Þar voru fimm 

meintir hryðjuverkamenn skotnir til bana, en þeir voru í sendiferðabifreið sem ók á gangandi 
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vegfarendur í bænum með þeim afleiðingum að einn lést og sjö særðust. Árásarmennirnir sem 

stóðu að hryðjuverkunum höfðu skipulagt enn stærri hryðjuverkaárás á þekktar byggingar í 

Barcelona og einnig tengdust þeir sprengingu sem varð í húsi í bænum Alcanar, en svo virðist 

sem þeir hafi verið að útbúa sprengjur til að nota.  Sprengingin varð til þess að árásarmennirnir 

þurftu að nýta sér aðrar leiðir til hryðjuverka og því hafi bifreið orðið fyrir valinu á Römblunni. 

Moussa Oukabir, 17 ára er talinn hafa verið ökumaður sendiferðabílsins á Römblunni. Hann 

hafði spænskt ríkisfang en átti rætur að rekja til Marokkó. Sextán einstaklingar létu lífið í 

árásinni af mismunandi þjóðernum og u.þ.b.120 særðust. Ríki Íslam lýsti yfir ábyrgð á árásinni 

(BBS News-Europe, 2017). 

 
London, 3. júní 2017.  

Að kvöldi 3 júní var sendibifreið ekið á fjölda gangandi vegfarenda á London Bridge yfir 

Thames-ánni. Þrír menn stigu út úr bílnum og réðust að fólki með hnífum. Í hverfinu Borough 

Market sem er í grennd við brúna, réðust árásarmenn inn á vinsælar krár og veitingastaði og 

hófu að stinga fólk. Sjö létust og um 48 voru slasaðir. Hryðjuverkamennirnir voru skotnir af 

lögreglu. Er þetta afar líkt árásinni sem var framin á Westminster brúnni fyrr á árinu. Til að 

skapa sem mestan ótta voru hryðjuverkamennirnir með eftirlíkingar af sprengjuvestum um sig 

(mbl, fréttastofa, 2017).  Árásamennirnir Youssef Zaghba 22 ára, barn ítalskrar móður og faðir 

frá Marokkó, var aðallega alinn upp í Marokkó.  Khuram Shazad 27 ára, kom sem barn með 

foreldrum til Bretlands frá Pakistan sem hælisleitandi og Rachid Redouane 30 ára, kom sem 

hælisleitandi og sagðist vera frá Marokkó og Líbanon. Árið 2009 var honum neitað um hæli í 

Bretlandi en seinna fékk hann landvistarleyfi í gegnum Írland á grundvelli hjónabandslaga (Sky 

News-UK, 2017). Á þremur mánuðum voru þrenn hryðjuverk sem öll áttu rætur í Ríki Íslam. 

 
Manchester, 22. maí. 

Hryðjuverkaárás varð í anddyri tónleikahallarinnar Manchester Arena en þar fóru fram 

tónleikar með söngkonunni Ariana Grande sem er vinsæl meðal barna og unglinga. 

Tónleikahöllin tekur yfir 20 þúsund manns og var uppselt á tónleikana. Karlmaður að nafni 

Salam Abedi var með heimatilbúna sjálfsmorðssprengju og sprengdi sig í loft upp á meðal 

tónleikagesta við útgönguleið í anddyri hallarinnar, eftir að tónleikum lauk.  Salam Abedi var 

22 ára og fæddur í Manchester, en fjölskyldan átti rætur í Líbanon. Hann ferðaðist til Líbanon 

stuttu áður en hann sprengdi sig í loft upp (BBC News-Manchester, 2017). Ríki Íslam lýsti yfir 

ábyrgð á verknaðinum en 23 létust og 116 slösuðust. Börn og unglingar voru meðal hinna látnu. 

Eftir að fregnir af hryðjuverkinu spurðust út fögnuðu stuðningsmenn ISIS á samskiptamiðlum. 
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Þetta er eitt mannskæðasta hryðjuverk á Bretlandi, en minnisstæð eru hryðjuverkin árið 2005 

þegar röð sprenginga varð í samgöngukerfi í Lundúna (DV, Ritstjórn, 2017). 

 
París, 20. apríl 2017. 

Árásarmaðurinn kom út úr bifreið, skaut að lögreglubifreið og drap lögreglumanninn sem var 

undir stýri. Skaut síðan á aðra sem stóðu í nálægð við hann. Hann náði að slasa tvo til viðbótar 

áður en hann var skotinn og drepinn af lögreglu. Hryðjuverkamaðurinn Adams Dzaziri, 31 árs 

frá París var alinn upp í strangri íslamískri hugmyndafræði og hafði verið á lista lögreglu sem 

róttækur meðlimur íslamískrar hreyfingar. ISIS lýsti ábyrgð á árásinni (BBC News-Europe, 

2017). 

 
Stokkhólmur, 7. apríl 2017. 

„Ég keyrði á hina trúlausu“ er á vef Aftonbladet haft eftir hryðjuverkamanninum sem ók 

vöruflutningabílnum inn í mannfjölda á Drottningagötu, vinsælustu verslunargötu 

höfuðborgarinnar. Fimm manns létust og á annan tug slösuðust í árásinni. 

Hryðjuverkamaðurinn var á lista sænskra yfirvalda yfir eftirlýsta menn þar sem hann hafði ekki 

orðið við þeirri beiðni að yfirgefa landið eftir að umsókn hans um dvalarleyfi hafði verið hafnað. 

Hann sótti um landvistarleyfi árið 2014 en var hafnað 2016 og í kjölfarið hvarf hann sjónum 

yfirvalda. Rakhmat Akilov 39 ára úsbeskur ríkisborgari, sem á fjölskyldu í Úsberkistan, játaði 

á sig árásina. Hann á vini í alþjóðlegu íslamistasamtökunum Hizb ut-Tharir og hafði um nokkurt 

skeið deilt áróðursmyndböndum ISIS á samfélagsmiðlum. Hann sagðist hafa fengið skipun frá 

Ríki Íslams um að gera árásina (Aftonbladet, 2017). 

 
Sankti-Pétursborg, 3. apríl 2017. 

Sprenging varð í lestarvagni í neðanjarðarlestakerfi í Sankti Pétursborg. Sprengjunni var komið 

fyrir í skjalatösku sem innihélt nagla og málmflísar í þeim tilgangi að dreifast um allt og valda 

sem mestum skaða. Stuttu eftir að sprengjan sprakk kom í ljós önnur sprengja á annarri 

lestarstöð sem komið hafði verið fyrir í slökkvitæki (Eyjan, 2017).  Í sprengingunni létust 14 

manns og 51 slasaðist. Árasarmaðurinn Akbarzhon Jalilov var fæddur í Kirgistan 1990 og flutti 

til Rússlands 2008. Hann fékk rússneskan ríkisborgararétt 2013 og hafði tengsl við róttæka 

íslamista (BBC News-Europe, 2017).  

 Síðustu árin hefur Rússland ítrekað orðið fyrir hryðjuverkaárásum og þá sérstaklega á 

flug- og lestarstöðvar. Tétsenía og önnur lönd í suðurhluta Kákasusar hafa borið ábyrgð á þeim 

hryðjuverkum. Árið 2013 var sjálfsmorðsprengja í Volgograd og 31 lést,  2011 var sprenging á 
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Domodedovo flugvellinum í Moskvu og 35 létust, Tétenskir vígamenn lýstu yfir ábyrgð á þeim 

hryðjuverkum. Árið 2010 létust 38 manns í sjálfsmorðsprengju tveggja kvenna í 

neðanjarðarkerfi Moskvuborgar sem tétenski leiðtoginn Doku Umarov lýsti yfir ábyrgð á 

(Aljazeera News, 2017).  

 
London 22. mars 2017. 

Nákvæmlega einu ári eftir sjálfsmorðsárás í Brussel sem drap óbreytta borgara, varð 

hryðjuverkaárás í miðborg London. Breskur maður ók bifreið meðfram gangstéttinni yfir 

Westminster brúna og drap að minnsta kosti tvær manneskjur og slasaði 40. Að því búnu fór 

hann að þinghúsinu og stakk þar óvopnaðan lögreglumann áður en hann var skotinn til bana. 

Þessi aðferð við hryðjuverkastarfssemi, að nota ökutæki til að keyra fólk niður á fjölmennu 

svæði og drepa það, var svipað grimmdarverk og það sem íslamistar frömdu í Frakklandi og 

Þýskalandi. Þessi hryðjuverkaárás er sú mesta í London síðan 2005 en þá varð borgin fyrir 

árásum á strætó og á neðanjarðarlestakerfi (The Ecocomist, 2017). Fimm létu lífið í árásinni 

þar af lögreglumaðurinn sem varð fyrir hnífaárás. Meira en 40 manns slösuðust við þinghúsið. 

ISIS sagðist bera ábyrgð á árásinni (Singman, 2017). 

 

Berlín 19. desember 2016. 

Rúmum sex mánuðum eftir hryðjuverkin í Nice var stórum vörubílatrukk ekið inn á jólamarkað 

í miðborg Berlínar. Árásarmaðurinn hafði stolið bílnum og drepið bílsjórann. Eftir að hafa keyrt 

inn á markaðinn um 80 metra stöðvaði hann bílinn og flúði út í myrkrið. Eftir lágu 12 látnir og 

48 slasaðir. ISIS gaf út yfirlýsingu í kjölfarið og sagðist bera ábyrgð á árásinni og bætti við að 

hún hefði verið gerð af “hermanni íslamska ríkisins,, (Frederik Pleitgen, 2016). 

Hryðjuverkamaðurinn var Anis Amir 24 ára frá Túnis. Eftir verknaðinn flúði hann í gegnum 

Evrópu og náðist í Mílanó þar sem hann var drepinn í skotbardaga við lögreglu. Anis kom 

sjóleiðina frá Túnis til Ítalíu 2011 sem flóttamaður í tengslum við Arabíska vorið. Á Ítalíu sat 

hann inni í fangelsi í fjögur ár fyrir að kveikja í miðstöð fyrir hælisleitendur og er talið að hann 

hafi orðið róttækur á þeim tíma er hann sat inni. Árið 2016 kom hann til Þýskalands og sótti um 

sem hælisleitandi en var synjað af yfirvöldum (BBC News-Europa, 2016). 

 
Nice, 14. júlí 2017. 

Bastilludagurinn, þjóðhátíðadagur Frakka, breyttist í martöð þegar vörubifreið var ekið á fjölda 

fólks sem var að fagna deginum í Nice. Á Promenade de Anglais var fjöldi fólks komið saman 

til að horfa á flugeldasýninguna í lok dags. Árásin var með ökutæki sem ekið var um tvo 



	  

	  
26 

	  

kílómetra áður en lögreglu tókst að skjóta árásarmanninn og stöðva hann (Pressan, 2016). 

Hryðjuverkamaðurinn var Mohamed Lahouaiej-Bouhlel 31 árs frá Norður-Túnis en hafði 

franskt dvalarleyfi. Hann átti sögu um ofbeldi og var talinn í miklu andlegu ójafnvægi (BBC 

News-Europe, 2016).  Af þeim 86 sem létu lífið voru tíu börn og 303 leituðu aðstoðar á spítala. 

Ríki Íslam lýsti yfir ábyrgð og sagði að Mohamed Lahouaiej-Bouhlel hafi orðið við beiðni 

samtakanna um að gera árásir á þær þjóðir sem standa fyrir loftárásum á vígi samtakanna ISIS 

í Írak og Sýrlandi (Arnhildur Hálfdánadóttir, 2016). 

 

Brussel, 22. mars 2016. 

Brussel er miðpunktur Evrópu og höfuðborg Evrópusambandsins. Árás á Brussel jafngildir árás 

á Evrópu, árás á vestræn gildi um frjáls samfélög (Freyr Ejólfsson, 2016). 

Það voru tvær sjálfsmorðssprengjur sem sprungu í Brussel þennan dag. Sú fyrsta á 

Zaventem flugvellinum og seinni í neðanjarðarlestarkerfinu, nánar tiltekið á Maelbeek stöðinni 

sem er í miðbæ Brussel, rétt við nokkrar af aðalbyggingum Evrópusambandsins. Samtals 32 

létust í báðum árásunum og 340 manns slösuðust. Rannsókn á málinu leiddi í ljós að einn af 

aðalmanninum í hryðjuverkaárásunum í París í nóvember, Mohamed Abrini, tengdist þessu 

máli líka (BBC News-Europe, 2016). Bræðurnir Khalid el-Bakraoui 27 ára, sprengdi sig upp á 

lestarstöðinni og Ibrahim el-Bakraoui, sem sprengdi sig upp á flugvellinum, var þrítugur. Þeir 

voru fæddir í Belgíu en með rætur í Marokkó, en foreldrar þeirra komu þaðan sem innflytjendur. 

Bræðurnir voru þekktir hjá lögreglu með langan lista af glæpum, en ekki grunaðir um aðild að 

hryðjuverkastarfssemi (Kirschbaum, 2016). Sá þriðji var Najim Laachraoui 24 ára sem sprengdi 

sig með  sjálfsmorðsprengju á flugvellinum, var fæddur í Marokkó en kom sem innflytjandi 

með foreldrum sínum og var alinn upp í Belgíu (Cleary, 2016). Ríki Íslam lýsti yfir ábyrgð á 

báðum hryðjuverkunum í Belgíu.  

Margir árásarmenn virðast koma frá Belgíu en Molenbeek hverfið í Brussel er þekkt 

fyrir mikið atvinnuleysi og félagsleg vandamál í bland við innflytjendur. Arabar, múslimar og 

íslamistar hafa lengi verið viðloðandi hverfið og svo virðist sem að þarna sé að myndast miðstöð 

fyrir hryðjuverkamenn (Laurence, 2015). 

 
París, 13. nóvember 2015. 

Þennan dag var ráðist grimmilega á höfuðborg Frakklands fyrir utan Stade de France en þar var 

fótboltaleikur á milli Þýskalands og Frakklands. Þar sprungu tvær sjálfsmorðssprengjur og sú 

þriðja sprakk stuttu seinna í 400 metra fjarlægð. Á meðan þetta var að gerast gengu árásarmenn 
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um tíunda og ellefta hverfi Parísar vopnaðir rifflum og hnífum og réðust að vegfarendum og á 

fólk á veitingahúsum. Til viðbótar sprakk fjórða sjálfmorðsprengjan á veitingastaðnum 

Comptoir. Hryðjuverkin enduðu á því að þrír árásarmenn til viðbótar ruddust inn á 

tónleikastaðinn Bataclan þar sem bandaríska hljómsveitin Eagles & Death Metal spilaði og hófu 

skothríð á allt sem fyrir var. Allir báru þeir sjálfsmorðsprengjuvesti  og náðu tveir að sprengja 

sig upp. Í öllum árásunum létust samtals 130 manns og hundruð slösuðust (CNN Library, 2016). 

Árásamennirnir voru 11 talsins, níu voru drepnir eða fórust í sjálfsmorðsprengingu en tveir 

sluppu á hlaupum. Tengingin á milli þeirra er að flestir áttu þeir heima í eða í kringum 

Molenbeek hverfið í Brussel í Belgíu sem hefur verið lýst sem uppeldisstöð fyrir íslamiska 

hryðjuverkamenn. Sumir þeirra voru fæddir í Evrópu en höfðu rætur að rekja til Marokkó og 

Algeríu. Tveir þeirra voru frá Sýrlandi og komu til Leros sem flóttmenn einhverju áður (BBC 

News-Europe, 2016). Ein kona var í hópnum, 26 ára dóttir innflytjanda frá Marokkó en fædd 

og uppalin í Frakklandi. Hún kom frá brotinni fjölskyldu og hafði ekki átt nein tengsl við ISIS 

fyrr en stuttu áður en árásirnar voru gerðar (BBS News-Europa, 2015). Ríki Íslam bar ábyrgð á 

árásunum, en sagt var að þeir hefðu ráðist á París til að refsa Frökkum fyrir hernaðaríhlutun í 

Mið-Austurlöndum og að hafa tekið þátt í árásum til að uppræta öfgasinnaða íslamska hópa í 

Írak og í Sýrlandi (Laurence, 2015). 

 

Kaupmannahöfn, 15. febrúar 2015.  

Skotárás var gerð á menningarmiðstöð þar sem meðal annars var staddur sænski 

teiknimyndasöguhöfundurinn Lars Vilks. Öryggisvörður kom í veg fyrir drápin og lét lífið við 

að stoppa árásarmanninn, sem lagði á flótta og var leitað með logandi ljósi vegna möguleika á 

að hann myndi láta til skarar skríða á ný. Það reyndist rétt ályktað, hann birtist aftur við 

samkomu- og bænahús gyðinga þar sem veisla var í gangi. Drap hann þar annan öryggisvörð 

og komst aftur undan á flótta en var drepinn í kjölfarið (The Local News, 2015). 

Hryðjuverkamaðurinn var Omar El Hussein 22 ára danskur ríkisborgari, fæddur og uppalinn í 

Danmörku en með rætur í Palestínu. Hann átti sögu um vopnaburð og ofbeldi. Tveir létust í 

árásunum og fimm lögreglumenn særðust. Omar El Hussein var innblásinn af íslamískri 

hugmyndafræði við verknaðinn (The Local News, 2015) og fellur í þann flokk 

hryðjuverkamanna sem kallast „Lone Wolfes“ eða einmanna úlfar eins og það útleggst á 

íslensku. 
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Charlie Hebdo-París, 7.-9. janúar 2015. 

“Þetta er sorgardagur fyrir tjáningarfrelsið og öfluga fjölmiðlun. En fyrst og fremst er þetta 

hræðilegur mannlegur harmleikur,, sagði Stephan Oberreit, framkvæmdastjóri Amnesty 

International í Frakklandi (Amnesty International, 2015). Ráðist var inn á ritstjórnarskrifstofur 

franska skoptímaritsins Charli Hebdo og tólf manns drepnir með skotvopnum og ellefu særðir. 

Vitni að atburðinum heyrðu árásarmennina kalla „We have avenged the Prophet Muhammad“ 

og „God is great“ á arabísku um leið og þeir skutu á blaðamennina (CNN News-Europa, 2015). 

Árásamennirnir komust undan og tók það lögregluna tvo daga að ná þeim. Á flóttanum drápu 

þeir fimm til viðbótar. Bræðurnir Cherif and Said Kouachi, 32 og 34 ára, voru báðir þekktir 

fyrir að vera róttækir íslamistar. Ríki Íslam lýsti yfir ábyrgð á árásunum (BBC News-Europe, 

2015).  

 

 Önnur hryðjuverk sem vert er að nefna í ljósi sögunnar eru hryðjuverkin í Brussel 24 

maí 2014. Þar voru fjórir drepnir með byssu á gyðingasafni í Brussel. Árásarmaðurinn var 

franskur og fyrrum hermaður tengdur ISIS í Sýrlandi. Í London 22. maí 2013, voru tveir 

öfgamenn, innblásnir af hugmyndafræði Al Qaeda, sem stungu og drápu breskan hermann á 

götu í London.  

Í Toulouse, í mars 2012, drap byssumaður með tengingu við Al Qaeda þrjú gyðingabörn, rabbía 

og þrjá fallhlífarhermenn. Í Frankfurt, 2. mars 2011, skaut og drap íslamski öfgamaðurinn Arid 

Uka tvo bandaríska hermenn og slasaði tvo aðra á flugvellinum í Frankfurt, eftir að hafa horft 

á falsað myndband sem var ætlað að sýna grimmdarverk Bandaríkjamanna í Afganistan. 

London 7. júlí 2005 sprengdu sig upp fjórir Al Qaeda menn með sjálfsmorðssprengjum í 

neðanjarðarlestakerfinu í London og í strætó með þeim afleiðingum að 52 létust. Í Madrid 11. 

mars 2004 sprungu tíu sprengjur í lestarvögnum í neðanjarðarkerfi í Madrid. Alls 191 lét lífið 

og 1858 særðust. Spænska dagblaðið El País sagði að hryðjuverkaárásina í Madríd mætti rekja 

til Karachi í Pakistan, að hryðjuverkið hafi verið hefnd fyrir að íslamískur hópur á vegum Al-

Qaída hafði verið leystur upp á Spáni (Singman, 2017). 

 

Í töflunni og myndritum hér að neðan, sem höfundur vann upp úr þeim upplýsingum 

sem fundust í fjölmiðlum og öðrum heimildum sem er vísað í hér á undan, má sjá samantekt og 

samanburð á fyrrnefndum hryðjuverkum, Tekið var saman dagsetningar og staðsetning, fjölda 

látinna, hvaða aðferðum var beitt, gerendur og uppruni þeirra og hverjir lístu yfir ábyrgð. 
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Dagsetning 

Staður 
Hvar Hvernig Látnir og 

særðir 
Gerandi 

aldur 
Uppruni Ábyrgð 

7-9. jan 2015. 
Charlie Hebdo 

Fréttablað 
 

París 
Frakkland 

Skotárás 17 látnir 
22 særðir 

Bræður 32 og 
34 ára 

Róttækir íslamistar Ríki Íslam 

3. feb 2015. 
Félagsmiðstöð Gyðinga 

 

Nice 
Frakkland 

Hnífaárás 3 særðir    

14-15. feb 2015. 
Krudttonden Cultural 

Center 

Kaupmanna- 
höfn 

Dannmörk 

Skotárás 2 látnir 
5 særðir 

KK 22 ára Rætur til Palestínu Innblásin af 
íslamískri 

hugmyndafræ
ði 
 

13-14. nóv 2015. 
Stade de France, 
veitingastaðir og 

Bataclan 

París 
Frakkland 

Sjálfsmorðssp. 
Skotárás 

Hnífa árás 
 

130 látnir 
430 særðir 

10 kk 
árásamenn og 

ein KVK 

Rætur til Marokkó, Algeríu 
og Sýrlands. 

Flóttamenn og afkomendur 
innflytjenda 

 

Ríki Íslam 

22. mars 2016. 
Zaventem flug- völlur 

og Maelbeek 
lestarstöðin 

Brussel 
Belgía 

Sjálfsmorðssp 32 látnir 
340 særðir 

Bræður 27 og 
30 ára, auk KK 

24 ára 

Bræður sem eru afkomendur 
innflytjenda frá Marokkó. 

KK Innflytjandi frá Marokkó 

Ríki Íslam 

14. júlí 2016. 
Promenade de Anglais 

Bastilludagurinn 

Nice 
Frakkand 

Sendibifreið 86 látnir 
303 særðir 

KK 31 árs Hermaður frá Túnis, varð við 
beiðni samtakanna vegna 

loftárásanna í Írak og 
Sýrlandi 

Ríki Íslam 

19. des 2016. 
Jólamarkaður 

 

Berlín 
Þýskaland 

Flutninga- 
bifreið 

12 látnir 
48 særðir 

KK 24 ára Flóttamaður frá Túnis og 
hermaður íslamska ríkisins 

Ríki Íslam 

3. feb 2017. 
Listasafnið Louvre 

 

París 
Frakkand 

Hnífaárás 1 særður  Stuðningsmaður Ríki Islam Ríki Íslam 

18. mars 2017. 
Orly flugvöllur 

 

París 
Frakkland 

Skotárás 2 særðir  Kallaði “ég er tilbúinn að að 
deyja fyrir Allah” 

 

22. mars 2017. 
Westminister brúin og 

Þinghúsið 
 

London 
Bretland 

Flutninga- 
bifreið 

2 látnir 
40 særðir 

Breskur KK  Ríki Íslam 

3. apríl 2017. 
Neðarjarðalesta- 

Kerfið 
 

Sankti- 
Pétursborg 
Rússland 

Sprengjuárás 15 látnir 
87 særðir 

KK 27 ára 
kirgisti 

Kom frá Kirgistan og hafði 
tengsl við rótæka íslamista 

 

Tétneski 
leiðtoginn 

Doku Umarov 

7. apríl 2017. 
Drottningagata 

Stokkhólmur 
Svíðþjóð 

Vörubifreið 5 látnir 
14 særðir 

KK 39 ára 
úsbekisti 

Frá Úsberkistan, var hafnað 
um dvalaleyfi 2016. 

Tengdist 
íslamistasamtökunum Hizb 

ut-Tharir. 

Fékk skipun 
frá Ríki 

Íslams um 
árás. 

20. apríl 2017. 
Árás á lögreglubifreið 

 

París 
Frakkland 

Skotárás 1 látinn 
2 særðir 

KK 31 árs 
parísarbúi 

Alinn upp í stífri islamIskri 
hugmyndafræði 

Ríki Íslam 

22. maí 2017. 
Tónleikahöllin 

Arena 

Manchester 
Bretland 

Sjálfsmorðssp 23 látnir 
116 særðir 

KK 22 ára 
fæddur í 

Manchester 
 

Með rætur til Líbanon og 
ferðaðist þangað stuttu áður 

Ríki Íslam 

3. júní 2017. 
Lundúnarbrúin og 
nærliggjandi hvefi 

London 
Bretland 

Sendibifreið 
Hnífaárás 

7 látnir 
48 særðir 

Þrír KK 22 -30 
ára. 

Einn alin upp í Marokkó. 
Annar hælisleitandi frá 

Marokkó og Líbanon og var 
neitað 2009. Þriðji kom sem 

barn hælisleitenda frá 
Pakistan. 

Ríki Íslam 

17. ágúst 2017. 
Ramblan 

Barcelona 
Spánn 

Vörubifreið 16 látnir 
120 særðir 

KK 17 ára 
spænskur 

ríkisborgari 

Með rætur til Marokkó Ríki Íslam 

19. ágúst 2017. 
Puutori markaðstorg 

Turku 
Finnland 

Hnífaárás 2 látnir 
8 særðir 

KK 23 ára frá 
Marokkó 

Kemur frá Marokkó, í ferli 
sem hælisleitandi 

 

Hafði snúist 
til öfgahyggju 

15. sept 2017. 
Parsons Green 
Lestarstöðin 

London 
Bretland 

Sprengjuárás 30 særðir KK 18 ára frá 
Írak 

Kom sem hælisleitandi 2015 
eftir að foreldrar voru drepnir 

í Írak 

Ríki Íslam 

Mynd 3.  Samanburður á árásum.	  
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Látnir og slasaðir í hryðjuverkum 2015-2017. 

 
Mynd 4. Látnir og slasaðir í hryðjuverkum. Heimild: Unnið upp úr upplýsingum frá GTD (2017). 

 
 
Fjöldi hryðjuverka í hverju ríki fyrir sig 2015-2017. 
 

 
Mynd 5. Ríki og fjöldi hryðjuverka.  Heimild: Unnið upp úr upplýsingum frá GTD (2017).. 

 
 
Tegundir af vopnum notuð við árásir 2015-2017. 
 

 
Mynd 6. Vopn notuð í árásum. Heimild: Unnið upp úr upplýsingum frá GTD (2017). 
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5.  Ísland 

Í þessum kafla er fjallað um hvort hætta sé á hryðjuverkum á Íslandi og hvernig við erum í stakk 

búin til að takast á við hryðjuverkaógnina. Sjá mátti á viðbrögðum lögreglunnar sumarið 2017 

að á stærri viðburðum var komin öryggisgæsla sem við áttum ekki að venjast áður. 

 

5.1   Ógnarmyndin 

Á undanförnum tveimur áratugum hefur skilningur á öryggi tekið töluverðum breytingum og 

hefur hugtakið breikkað og nær yfir það sem við köllum nýjar ógnir. Þjóðaröryggistefnan fjallar 

um þetta með skýrum hætti með því að skilgreina borgaralegt öryggi og almannavarnir sem 

hluta af  heildstæðri þjóðaröryggistefnu. 

 Líkt og aðrir þátttakendur í alþjóðasamfélaginu þurfa Íslendingar að taka þátt í 

aðgerðum gegn hryðjuverkaógninni. Sú breyting hefur orðið, að sá greinarmunur sem hefur 

verið á  alþjóðlegum hryðjuverkum og staðbundnum hryðjuverkum eða hryðjuverkastarfssemi 

í heimalandi (e.domestic terrorism) er ekki lengur í gildi. Með aukinni áhættu á alþjóðlegum 

hryðjuverkum þurfa íslensk stjórnvöld að sinna þeim skuldbindingum sem þátttakendur í 

alþjóðasamfélagi og  taka fullan þátt í baráttunni gegn hryðjuverkaógninni meira en nokkrum 

sinnum áður (Greiningadeild Ríkislögreglustjóra, 2009). Samkvæmt mati frá ríkislögreglustjóra 

á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum var árið 2009 metið sem svo að hættan 

á  hryðjuverkum á Íslandi væri frekar lítil. Það byggst á því að enginn grunur var þá um að verið 

væri að undirbúa hryðjuverk gegn ákveðnum viðburðum eða skotmörkum hérlendis 

(Greiningadeild Ríkislögreglustjóra, 2009). Á síðustu misserum hefur það breyst, en  árið 2015 

var það komið í meðallag, þar sem ekki var hægt að útiloka hættuna á hryðjuverkum vegna 

ástands í heimsmálum (Greiningadeild Ríkislögreglustjóra, 2015). 

Ef talin er hætta á eða grunur um að ógn sé yfirvofandi af mannavöldum, taka við fjögur 

stig greininga á ógnarmati og viðbúnaður lögreglu fer í gang. Ógnarmat byggir á fyrirliggjandi 

áhættumati frá ríkislögreglustjóra. Lágt hættustig er þegar engar upplýsingar eru um 

fyrirliggjandi hættu á hryðjuverkum og ekki talin sérstök ástæða til að auka viðbúnað. Annað 

hættustig er í meðallagi og er þegar ekki er hægt að útiloka möguleikann á hryðjuverkum vegna 

ástands innanlands eða í heimsmálum. Hátt hættustig er þegar talin er möguleiki og hætta á 

hryðjuverkum vegna ástands innanlands eða í heimsmálum. Þegar hættustigið er í efsta stigi 

eða hæst, þá eru fyrirliggjandi upplýsingar um að hryðjuverk sé í undirbúningi eða talin mikil 

hætta á því (Greiningadeild Ríkislögreglustjóra, 2009).  
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Lögreglan á Íslandi hefur ekki rannsóknaheimildir til að safna saman upplýsingum um 

einstaklinga sem hugsanlega eru hryðjuverkamenn, nema fyrir liggi sterkur grunur um slíkt. 

Möguleiki lögreglunnar í að vera fyrirbyggjandi er varðar hryðjuverk er ekki sá sami og hjá 

samstarfsaðila hennar í Evrópu þar sem heimildir eru rýmri til rannsókna (Greiningadeild 

Ríkislögreglustjóra, 2009). Síðustu ár hefur lögreglunni í Evrópu tekist að koma í veg fyrir 

mörg hryðjuverk og undirbúning hryðjuverka á meginlandinu vegna þessa að heimildir sem 

þeir hafa eru rýmri og veita meira svigrúm til rannsakana. Engu að síður hefur íslensku 

lögreglunni orðið ágengt í þessum málum og það er ekki lengra síðan en 2015-2016 sem 

einstaklingar með tengingu við hryðjuverk komu hingað til Íslands og óskuðu eftir vernd og var 

vísað burt aftur (Greiningadeild Ríkislögreglustjóra, 2017). 

Árið 2017 kom út  mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum á Íslandi og er fjallað 

þar sérstaklega um hryðjuverkaógnina í Evrópu eins og hún er metin í byrjun árs 2017 og er 

sérstaklega horft til Norðurlandanna í þessu sambandi. Á Íslandi er glæpatíðni lág og flokkumst 

við til þjóða sem búa við hvað mest öryggi. Á Norðurlöndunum er það svo að umfang ógna og 

glæpa hefur aukist þar og þróast. Sagan hefur sýnt okkur að í fyllingu tímans höfum við fylgt 

Norðurlöndunum eftir og þróunin orðið sú sama á Íslandi. Með það í huga er óráðlegt að ætla 

svo að raunin verði önnur er varða hryðjuverkaógnina hér á Íslandi (Almannavarnir, 2017). 

 

5.2   Viðbrögðin 

Í skýrslu Greiningadeildar frá 2008 kom fram að einstaklingar með hryðjuverk í huga, kunni að 

leita að og finna veikleika í öryggisviðbúnaði vestrænna ríkja og varðar það líka undirbúning 

hryðjuverka í öðrum ríkjum. Frá 2008 hefur því Greiningadeildin varað við þeirri hættu sem 

kann að stafa af einstaklingum sem gætu framkvæmt hryðjuverkaárás. Viðbúnaður 

lögreglunnar varðandi slíka ógn skiptir samfélagið miklu máli. Reynslan erlendis hefur sýnt að 

gerendur hafa hætt við ódæðin bara við það eitt að vopnuð lögregla mæti á staðinn 

(Greiningadeild Ríkislögreglustjóra, 2015). 

Verklag vegna hryðjuverka í Evrópu hefur verið virkjað hjá Greiningadeild 

ríkislögreglustjóra í kjölfar árásanna í Evrópu og á Norðurlöndunum árið 2017. Eftir árásirnar 

í London og í Svíþjóð tók ríkislögreglustjóri ákvörðun um að breyta viðbúnaðarstigi og í 

kjölfarið að meta hvort setja ætti upp vopnaða gæslu í framhaldinu. Viðbúnaðarstig hefur verið 

óbreytt undanfarin ár og ekki hefur verið talin þörf á að hækka það (Elín Margrét Böðvarsdóttir, 

2017). Ríkislögreglustjóri taldi þó rétt að virkja verklagið og viðbúnaðinn á stærri mannamótum 

hér á landi, en allur almennur viðbúnaður tekur tillit til hryðjuverkaógnar og almennra glæpa. 
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Það felur í sér að virkja nýjustu tækni og tæki í samstarfi við önnur lögregluyfirvöld í löndunum 

í kringum okkur (mbl, 2017).  

 Í þessu samhengi þótti rétt að að vopna lögreglumenn á stærri viðburðum á Íslandi. 

Varað er við að vanmeta hættuna á hryðjuverkum og það er vel þekkt að þegar viðbúnaður er 

aukinn í einu landi, skapast hætta í öðru landi sem er ekki með sama viðbúnað. Greiningadeildin 

óskaði eftir því við lögregluna á Suðurnesjum eftir árásirnar í Stokkhólmi að hún yrði sérlega 

vakandi vegna flugs frá Svíþjóð með hættulega einstaklinga í huga. Einnig voru lögreglumenn 

í flugstöðinni vopnaðir við störf sín um páskana 2017, en um páskana 2016 var 

hryðjuverkaárásin á flugvellinum í Brussel (Freyr Bjarnason, 2017). 

 Á fjölskylduhátíðinni Color Run þann 10. júní 2017 voru sérsveitarmenn 

ríkislögreglustjóra vopnaðir niðri í bæ. Einnig mátti sjá að mörgum götum hafði verið lokað 

með stórum flutningabifreiðum til að tryggja að önnur ökutæki kæmust ekki fram hjá. Þessi 

ráðstöfun var gerð vegna hryðjuverkaárásanna sem áttu sér stað í London stuttu áður og til að 

tryggja skjót viðbrögð sérsveitarinnar til að vernda almannaöryggi (Jóhann K. Jóhannsson, 

2017). Hert löggæsla var á Laugardalsvelli þegar Króatía mætti Íslendingum í fótbolta. Var haft 

eftir Ásgeiri Þór Ásgeirssyni, yfirlögregluþjóni á höfuðborgasvæðinu, að þessi aukni 

viðbúnaður væri ekki vegna hryðjuverkaógnana í Evrópu, heldur væri verið að tryggja 

almannaöryggi (mbl, 2017). 

Viðbúnaður lögreglu var aukinn á þjóðhátíðardegi Íslendinga 17. júní og á 

tónleikasvæði Secret Solstice í Laugardal þá sömu helgi. Stórar bifreiðar, rútur og vörubifreiðar 

voru notaðar víðsvegar um stórhöfuðborgarsvæðið til að koma í veg fyrir að hægt væri að keyra 

inn á hátíðarsvæðin á meðan skipulögð dagskrá fór fram. Vopnaðir lögreglumenn stóðu vaktina 

og öll löggæsla var mjög sýnileg. Tilgangurinn var að tryggja öryggi vegfarenda og draga úr 

allri ógn við öryggi þeirra (Elín Margrét Böðvarsdóttir, 2017) í ljósi undangenginna 

hryðjuverkaárása í Evrópu. Druslugangan sem fór fram 29. júlí 2017 frá Hallgrímskirkju fór 

ekki varhluta af öryggisgæslu lögreglunnar en henni var háttað eins og á öðrum viðburðum með 

sýnileika vopnaðra sérsveitarmanna (Kristinn H. Guðnason, 2017). Viðbúnaður lögreglu er ekki 

einskorðaður við höfuðborgarsvæðið en um verslunarmannahelgina sumarið 2017 á hátíðinni 

“Ein með öllu,, var lokað fyrir umferð til að verja svæði sem einstaklingar safnast saman. 

Fiskidagurinn mikli á Dalvík  sem var viku seinna, þar voru gestir hátíðarinnar varir við bæði 

almenna lögreglu og vopnaða sérsveita menn (Jón Þór Kristjánsson, 2017). 
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 Þjóðaröryggisráð kom saman til fundar á öryggisvæði Landhelgisgæslunnar á 

Keflavíkurflugvelli 12. júní 2017. Á fundinum var tekinn fyrir aukinn viðbúnaður og 

vopnaburður lögreglu á fjöldasamkomum fyrr um sumarið 2017 en lögreglan jók viðbúnaðinn 

á grundvelli almannaöryggis. Í samtali við Harald Johannessen, ríkislögreglustjóra, tók hann 

fram að það væri ekki verið að auka við vopnaburð, einungis að gera hann sýnilegri á stærri 

samkomum. Ákvörðunina byggir hann á upplýsingum sem komnar eru erlendis frá, sem 

sérfræðingar hér heima meta. Þörfin fyrir vopnaburð birtist síðan í þessu mati. Árásirnar í 

London og Manchester urðu til þess að endurskoða þurfti starfshætti sérsveitarinnar sem alla 

jafna er vopnuð, og var farin sú leið að hækka viðbragðsáætlunina til að viðbrögð þeirra sem 

eiga að verja okkur ef ógn steðjaði að yrðu skjótari. Samkvæmt Haraldi þá óttast hann að svona 

nokkuð geti gerst á Íslandi og þess vegna er sýnileikinn meiri og gripið inn í með þessum hætti 

(Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 2017).  

 Tilfinning almennings fyrir hryðjuverkaógn er þó ekki sú sama og mat opinberra aðila. 

Í könnun sem Maskína lagði fyrir 877 Íslendinga í mars 2017 kom fram að fáir teldu 

raunverulega hryðjuverkaógn til staðar á landinu eða um 76%. Þetta er hægt að skoða út frá 

hugmyndum Scheiner (2003), sem fjallað var um í kafla þrjú um raunverulega ógn (e. actual 

risk) og upplifaða ógn (e. perceived threat) (Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 2017). Fólk metur 

ógnina út frá því hvernig það skynjar ástandið á hverjum tíma fyrir sig en sú upplifun á ekki 

endilega stoð í raunveruleikanum. 
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6.  Niðurstöður 

Eitt af markmiðum þessa verkefnis var að meta hvort hryðjuverkaaldan sem hefur dunið yfir 

Evrópu muni hafa áhrif hér á Íslandi. Höfundur lagðist í víðtæka rannsókn og kom fljótlega í 

ljós að um yfirgripsmikið verkefni væri að ræða. Verkefnið var ögrandi og lærdómsrík áskorun 

sem skilaði höfundi þekkingu og reynslu. Það er von höfundar að rannsóknargildi felist í 

verkefninu og að það muni stuðla að frekari umræðu, rannsóknum og aðgerðum í þeirri vegferð 

sem hryðjuverkaógnin er orðin. Leitast var við að skilgreina hryðjuverk og varpa ljósi á hverjir 

það eru sem fremja slík voðaverk ásamt því að meta hvaða áhrif hryðjuverkin í Evrópu hafa á 

Ísland. Öryggishugtakið var skoðað og rannsakað hvaða áhrif ógn erlendis hefur haft á íslenskt 

samfélag, hvort Ísland sé í stakk búið til að takast á við hryðjuverkaógnina og hvort staðan á 

þeim málum hafi breyst á síðustu misserum í kjölfarið á hryðjuverkunum sem hafa dunið yfir 

Evrópu. Rannsóknarspurningin sem var lögð fram í upphafi er eftirfarandi: Hvaða áhrif hefur 

aukinn fjöldi hryðjuverka í Evrópu á öryggi á Íslandi? Hér á eftir verða helstu niðurstöður 

verkefnisins ræddar og þær dregnar saman. Þær eru ekki tæmandi, enda víðfemt 

umfjöllunarefni.  

Á undanförnum tveimur áratugum hefur skilningur á öryggi tekið töluverðum 

breytingum. Nú er ekki eingöngu miðað við ríkisvaldið, landvarnir eða ógnir frá öðrum 

ríkjabandalögum heldur hefur hugtakið breikkað og nær yfir það sem við köllum nýjar ógnir 

eins og samfélagslega og mannlega áhættuþætti. Hugtakið almannaöryggi hefur rutt sér til rúms 

en það vísar til öryggis einstaklinga frekar en ríkja. Í þjóðaröryggisstefnu Íslands er stuðst við 

hina víðari skilgreiningu á öryggishugtakinu og fjallar hún bæði hefðbundið um hernaðarlegt 

öryggi  sem og nýjar hættur sem snúa bæði að þjóðaröryggi og almannaöryggi. Hryðjuverkin 

eru þar nefnd sem hluti af nýjum hættum. Áður fyrr var reynt að aðskilja annars vegar 

hernaðarlegt öryggi (e. military security or traditional security) og hins vegar almannavarnir 

sem snúa að almannaöryggi eða borgaralegu öryggi (e.civil security) en borgaralegt öryggi er 

hugtak á svipuðum nótum og almannaöryggi sem hefur verið notað í stefnumótun hérlendis og 

á Norðurlöndunum. Nú er þetta samofnara og þjóðaröryggistefnan tengir þetta saman með 

skýrum hætti með því að skilgreina borgaralegt öryggi og almannavarnir sem hluta af  

heildstæðri þjóðaröryggistefnu. 

Þáttaka einstaklinga og hópa í hryðjuverkum er ferli sem á sér stað og þróast á 

einhverjum tíma. Upplifun á óréttlæti eins og skorti, fátækt og misrétti í samanburði við aðra 
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getur leitt til gremju (e.grivences). Gremja getur leitt til róttækni hjá einstaklingi, sérstaklega ef 

hann sjálfur eða einhver úr hans nánasta umhverfi hefur orðið fyrir skaða. Einnig getur 

einstaklingur talið sig þurfa að svara einhverjum pólitískum breytingum í nærumhverfinu eins 

og átti sér stað með Breivik. Eiríkur Bergmann, prófessor, sagði í viðtali fyrir nokkru að við 

stæðum frammi fyrir vítahring; Vestrænar þjóðir eru að svara fyrir hryðjuverk með því að ráðast 

inn í ríki í Mið-Austurlöndum þar sem annað saklaust fólk er drepið. Þar eru að alast upp 

foreldra- og fjölskyldulaus börn sem ala með sér hatur og eru full af gremju gagnvart 

Vesturlöndum (Eiríkur Bergmann, 2017).  

Hryðjuverk hafa þróast í nokkur árþúsund og hafa tekið á sig þá mynd sem við sjáum 

árið 2017. Hryðjuverkamenn hafa aðlagast hverju sinni og hafa hæfileika til að nýta sér þær 

áskoranir sem skjóta upp kollinum við hver ný átök sem eiga sér stað í heiminum. 

Hryðjuverkamenn eru sífellt að bæta færni sína á nánast öllum stigum 

hryðjuverkastarfseminnar. Þeir hafa aldrei verið jafn illvígir eins og árið 2017 í Evrópu sem sjá 

má á fjölguninni á hryðjuverkum sem átt hefur sér stað. Þeir eru fljótir að tileinka sér nýja tækni 

og hefur það gert öll þeirra samskipti skilvirkari. Þeir eiga mikil samskipti í gegnum leiðir þar 

sem samskiptin eru nafnlaus. Þeir nota internetið og skipuleggja hryðjuverkin oft í gegnum 

einnota farsíma, símakort sem ekki er hægt að rekja og dulkóðaðar síður sem eru fullkomnari 

en þau verkfæri sem löggæslan ræður yfir til að afkóða. Þeir virðast oftast vera skrefi á undan 

og bæta sífellt getu sína og aðferðir.  

Hryðjuverkamenn aðlaga sig og eru orðnir meira áberandi og hafa alþjóðleg áhrif á eigin 

vegum án aðkomu samfélags ríkja. Þeir sýna fram á mikinn sveiganleika. Ef þeir verða fyrir 

truflunum í aðgerðum sínum við að undirbúa hryðjuverk virðast þeir geta skipt um árásarvopn 

á augabragði. Þeir fara frá því að ætla að nota sprengjur yfir í að verða sér út um vöru- og 

flutningabifreiðar til verksins. Þeir eru með vel þjálfaða hermenn og hafa nóg framboð af 

einstaklingum sem hafa ferðast frá Evrópu til að ganga til liðs við hryðjuverkasamtök.  Sumir 

hryðjuverkahópar hafa endurskilgreint sig eftir að hafa sigrað eða eftir árangursríkt hryðjuverk. 

Þeir nýta sér pólitískan óróa og veikleika ríkja og hafa hæfni til að viðhalda hugmyndafræði 

sinni með því að ógna alþjóðasamfélaginu. Vegna aukinnar upplýsingamiðlunar og aukinnar 

samkeppni um athygli í heiminum þar sem átök eru vaxandi, hafa þeir aukið notkun á nýjustu 

vopnum og aukið ofbeldið til að laða að sér athyglina, til að ná fram áhrifum og umfjöllun um 

hryðjuverkin.  

Hryðjuverkaógnin hefur vaxið og þróast hratt og er internetið notað til að hvetja og 

virkja einstaklinga til aðgerða. Með auknu aðgengi að netinu eru hryðjuverkasamtök eins og 
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ISIS að hvetja einstaklinga í vestrænum löndum, sérstaklega múslima til að fremja hryðjuverk 

í búsetulandi sínu. Internetið þjónar einnig sem uppspretta upplýsinga um hryðjuverkaaðferðir. 

Þannig má segja að netið virki sem raunverulegar þjálfunarbúðir fyrir verðandi gerendur.  

 Allt of lengi hefur alþjóðasamfélagið aðallega einbeitt sér að hryðjuverkasamtökum en 

komið hefur í ljós undanfarið í Evrópu að „Lone Wolves“ eða svo kallaðir einmanna úlfar geta 

verið jafnt hættulegir og haft jafn mikil áhrif á samfélög eins og stærri og vel þjálfaðir 

hryðjuverkahópar. Einmanna úlfur er orðin mikilvæg stærð varðandi vaxandi hryðjuverkaógn 

og verður að reikna með þeim inn í nánustu framtíð. Þó þeir vinni einir og sumir séu andlega 

veikir þá eru þetta einstaklingar sem eru fullir af gremju og hatri, og hafa mismunandi ástæður, 

s.s. trúalegar eða pólitískar. Þetta eru einstaklingar sem hafa jafnvel hætt lífi sínu í hættulegum 

sjóferðum á hriplekum bátum í leit að betra lífi og hafa svo engan rétt þegar þeir koma í 

flóttamannbúðirnar. Í búðunum er samankominn fjöldinn allur af reiðu fólki sem síðan hópar 

sig saman og úr verður að flóttamannabúðir verða að nokkurskonar uppeldistöðvum fyrir 

hryðjuverkamenn. Ástandið í Sýrlandi og tap ISIS á landsvæðum er til þess fallið að hvetja 

frekar einstaklinga í búsetulöndum til verka heldur en að fá þá til að berjast á átakasvæðum 

þeirra. 

Hryðjuverk voru nokkuð tíð í Evrópu á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Þá voru 

árásirnar oftast undir pólistískum formerkjum og frekar sjaldgæft að hryðjuverk væru í nafni 

öfgatrúar. Á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 hafa hryðjuverk kostað fjölda manns lífið í 

Evrópu. Þarf að fara aftur til ársins 2004 til að finna jafnmörg dauðsföll en árið 2004 voru 

sprengjuárasir í Madrid sem kostuðu 191 manns lífið. Undanfarin ár hefur verið stöðug aukning 

á fjölda hryðjuverkaárása í Evrópu. Árásir þar sem aðskilnaðarsinnar, róttækar og 

vinstriöfgahreyfingar hafa komið við sögu virðast fara minnkandi, en hryðjuverk af völdum 

einstaklinga og hópa tengdum öfgahreyfingum íslam eru stöðugt að aukast. Má sjá það á þeim 

áföllum sem dunið hafa yfir síðustu árin. Eftir  9/11 í Bandaríkjunum má sjá áhrif af þeim vaxa 

síðustu áratugi og verða að einhverskonar bylgju atvika eða röð hryðjuverka. Árið 2004 og 2005 

voru árásirnar í Madrid og London. Síðan skall á borgarastyrjöldin í Sýrlandi og upp úr því reis 

ISIS og þá árásirnar á Charlie Hebdo, Bataclan og Brussel. Þá tóku við árásirnar í Nice og Berlín 

ásamt röð af minni árásum. Árásirnar færðust síðan nær okkur hér á Íslandi og Svíþjóð og 

Finnland urðu fyrir hryðjuverkum.  

Allar þessar árásir voru gerðar undir áhrifum, tengslum eða vísan í Ríki Íslam með 

einhverjum hætti. Gerendur hryðjuverka eru aðallega ungir karlar, þó svo konur komi við sögu 

í einstaka tilfellum. Allt er þetta ungt fólk að leita að sinni eigin sjálfsmynd til að fylla í 
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tómarúmið sem samfélagið og fjölskyldur þeirra geta ekki veitt þeim. Flest allir gerendur áttu 

rætur að rekja til erlends ríkis, annað hvort beint eða sem flóttamenn, hælisleitendur eða 

innflytjendur og þrátt fyrir að hafa fengið tækifæri til að lifa vestrænum lífstíl eru þeir svo fullir 

af gremju, reiði og hatri  að auðvelt var að klófesta þá í net hryðjuverkasamtaka. Flestir þeirra 

eru fæddir og uppaldir í viðkomandi ríki en hafa átt foreldra sem höfðu komið inn í landið sem 

innflytjendur mörgum áratugum áður. Margir árásarmannanna virðast koma frá Brussel í 

Belgíu, en Molenbeek hverfið í Brussel er þekkt fyrir mikið atvinnuleysi, félagsleg vandamál í 

bland við innflytjendur. Arabar, múslimar og íslamistar hafa lengi verið viðloðandi hverfið og 

svo virðist sem að þarna sé að myndast miðstöð fyrir hryðjuverkamenn. Það sem aðallega 

sameinar alla þessa einstaklinga sem eru gerendur hryðjuverka er gegnsýrð og baneitruð 

hugmyndafræði um ofbeldi. 

Aðgerðir hryðjuverkasamtaka eru að valda óstöðugleika á alþjóðavettvangi og getur 

haft beinar afleiðingar á Ísland. Með stofnun þjóðaröryggisráðs var settur rammi utan um 

almannaöryggi á Íslandi og upphófst mikið og þarft samstarf stofnana og einstaklinga gegn 

mögulegri hryðjuverkaógn. Segja má að stofnun þjóðaröryggisráðs og öryggisstefnan sem var 

samþykkt á Alþingi  2016 hafi verið undirrituð í skugga vaxandi hryðjuverka í Evrópu.  

Við vinnslu þessarar ritgerðar hefur höfundur komist að því að aukinn fjöldi hryðjuverka 

í Evrópu hafi áhrif á stöðu mála á Íslandi og að hryðjuverkaógn hér á landi hafi aukist. Þetta má 

m.a. sjá á auknum vopnaburði lögreglu á viðburðum og auknu landamæraeftirliti. Þjálfun 

lögreglumanna í því að bregðast við hryðjuverkum hefur verið aukin en t.d. er verið að leggja 

áherslu á að koma auga á breytingar í framkomu einstaklinga og aukna öfgahegðun. 

Viðbúnaðarskipulag hefur einnig verið endurskoðað.  Af þessu má draga þá ályktun að 

lögreglan hafi undir höndum upplýsingar sem gefa ástæðu til að gripið sé til þessara aðgerða. 

Þó virðist sem almenningsálit stangist á við mat lögreglunnar en könnun á vegum Maskínu 

sýndi fram á að tæp 80% Íslendinga telja óliklegt að hér verði framið hryðjuverk. Álykta má að 

raunveruleg ógn (e. actual threat) sé mun hærri en skynjuð ógn (e. perceived threat) almennings, 

þar sem almenningur hefur ekki aðgang að sömu gögnum og lögreglan notar til að meta 

ástandið. Almenningur metur ástandið frekar huglægt, t.d. er sjálfsmynd þjóðarinnar sú að hér 

sé friðsælt og öruggt enda hefur þjóðin aldrei upplifað atburði eins og hryðjuverk. Einnig hafa 

ákveðnar aðstæður skapast á Íslandi undanfarin ár sem jafnvel ekki hafa verið fyrir hendi áður 

og er sú þróun í takt við þá sem á sér stað annarsstaðar í Evrópu. Ísland er að taka við auknum 

fjölda flóttafólks og hælisleitenda en áður hefur verið gert. Það eitt og sér þarf ekki að þýða 

aukna ógn við öryggi borgaranna en sé það sett í samhengi við aðra þætti eins og skort á 
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úrræðum fyrir fólkið sem hingað kemur, skort á fjármagni o.s.frv. getur það leitt til aukinnar 

gremju hjá þessum einstaklingum sem aftur getur aukið hættuna á að framin séu hryðjuverk. 

Einnig má velta fyrir sér hvort aukinn uppgangur þjóðernishyggju á Íslandi geti haft áhrif. Með 

því að setja það í samhengi við einmanna úlfa og ástæðurnar sem liggja að baki þess að þeir 

fremja hryðjuverk er ekki fjarri lagi að ímynda sér samskonar árás og þá sem Breivik gerði í 

Noregi árið 2011. Einnig er mikilvægt að horfa til þess að í gegnum söguna hefur Ísland fylgt 

hinum Norðurlöndunum eftir í ýmsum þáttum, t.d. varðandi glæpatíðni. Það er því eðlilegt að 

ætla að svipuð fylgni geti átt sér stað hvað varðar hryðjuverk. 
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7.  Lokaorð 

Niðurstaða þessarar ritgerðar er sú að hryðjuverkaógn hefur aukist hér á landi. Þetta má sjá á 

auknum viðbúnaði lögreglu, bæði hvað varðar stór mannamót og við landamærin en einnig hafa 

ákveðnar aðstæður skapast í samfélaginu sem til þess eru fallnar að ýta undir 

hryðjuverkastarfsemi.   

 Árið 2017 virðist íslamska ríkið vera í hernaðarlegri kreppu í Mið-Austurlöndum og eru 

mörg vígi þeirra í Sýrlandi ansi nálægt því að falla eða vera fallin. Þrátt fyrir það munu gerendur 

og hópar af einstaklingum halda áfram að fremja hryðjuverkaárásir um allan heim meðan ögrun 

er fyrir hendi því sjálfsprottin róttækni einstaklinga getur leitt af sér öfgakennda hegðun og 

réttlætingu sem getur orðið að hryðjuverkaárás. Breytingar á hugsunahætti er þörf varðandi 

gerendur hryðjuverka og alþjóðasamfélagið sem hefur hingað til einbeitt sér aðallega að 

hryðjuverkasamtökum þarf að huga að einmanna úlfum.  

 Hryðjuverk á Íslandi er fjarlægur möguleiki í huga almennings og eru nýjar ógnir 

Íslendingum framandi, en með ört vaxandi notkun á upplýsingartækni og óheftu flæði fólks á 

milli landa getur það orðið að veruleika. Alþjóðleg hryðjuverkahætta er að aukast og hryðjuverk 

geta gerst hvar sem er. Það er áskorun fyrir frjáls og opin samfélög um hvernig eigi að takast á 

við stöðugar hryðjuverkaárásir og baráttan gegn hryðjuverkum veltur mögulega á góðri 

upplýsingaöflun, réttu sjónarhorni og að neita að leyfa hryðjuverkum að grafa undan 

meginstoðum þjóðfélagsins.   
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