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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um mótmæli gegn Íraksstríðinu og umræðuna sem fylgdi í kjölfar innrásar 

Bandaríkjamanna. Félagslegar hreyfingar sem beittu sér gegn stríðinu með því að skipuleggja 

mótmælaaðgerðir eru þar í brennidepli. Sýnt verður fram á að mótmælahreyfingin gegn 

Íraksstríðinu hafi haft töluverð áhrif á umræðuna í kringum stríðið og tekist að ýta undir 

fjölmennar mótmælaaðgerðir, en hafi engu að síður ekki tekist að breyta afstöðu stjórnvalda 

í málinu. Mótmæli voru haldin með vikulegu millibili í ársbyrjun 2003 og beindust þau í 

upphafi gegn Bandaríkjamönnum, en síðar gegn íslenskum stjórnvöldum. Kenningarleg 

nálgun tekur mið af rammagreiningu sem er beitt við að rannsaka röksemdir 

mótmælahreyfingarinnar gegn stríðinu og hvernig íslensk stjórnvöld færðu rök fyrir 

stuðningi Íslands við stríðið eftir að ljóst varð að Írakar höfðu engin gereyðingarvopn. Sýnt 

verður að af þeim samtökum sem skipulögðu mótmæli gegn Íraksstríðinu var hópurinn Átak 

gegn stríði áhrifamestur og að öðrum hópum hafi ekki tekist að móta umræðuna með sama 

hætti.  

Stuðningur ríkisstjórnarinnar við stríðið hafði afgerandi áhrif á mótmælahreyfinguna. 

Innrömmun mótmælenda sem hafði í upphafi miðast við efnahagslegar og siðferðilegar 

röksemdir breyttist og tók að snúast um meint ólögmæti og ólýðræðislegt eðli gjörða 

ríkisstjórnarinnar. Þrátt fyrir harða gagnrýni mótmælenda hélt ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 

og Framsóknarflokks velli í kosningunum árið 2003 og í kjölfarið dró úr skipulögðu andófi 

gegn Íraksstríðinu.   
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Abstract 

The thesis focuses on Icelandic protests against the Iraq War and the debate surrounding 

the aftermath of the invasion from 2003 to 2007. It centers on movements that organized 

protest events in the run-up to the war and during the Iraqi insurgency as well against 

Iceland‘s support for the invasion. It is argued that although Icelandic demonstrators 

managed to shape the debate over the Iraq War and succeeded in generating considerable 

anti-war mobilization, they failed to affect governmental policies. Protests were held on a 

weekly basis outside the US Embassy in Reykjavík until the Icelandic government's decision 

to join the "Coalition of the Willing," at which point anti-war activities were moved outside 

the main government building. Frame analysis is employed to analyze the arguments of the 

protest movement and to explain how the government was forced to readjust its pro-war 

policies in light of continued failure to discover weapons of mass destruction. 

Iceland‘s support for the invasion had a decisive effect on the protests themselves. 

Economic and ethical framing of the war was largely replaced by a frame depicting the 

actions as  "illegal" and  "undemocratic." The anti-war rhetoric of the protesters mainly 

turned against the Icelandic party leaders who were considered responsible for supporting 

the war, Foreign Minister Halldór Ásgrímsson and Prime Minister Davíð Oddsson. Despite 

coming under heavy criticism, the center-right coalition government of the Progressive 

Party and Independence Party stayed in power following the 2003 election. As a result, the 

weekly protests waned and subsequent protest organizations failed to achieve the same 

levels of mobilization.  
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Inngangur 

Árið 2003 réðust Bandaríkjamenn inn í Írak í þeim tilgangi að koma stjórn einræðisherrans 

Saddams Hussein frá völdum og koma höndum yfir gereyðingarvopn sem talið var að mætti 

finna í landinu. Síðar kom í ljós að engin slík vopn voru þar til staðar. Innrásin leiddi til mikils 

mannfalls og er talið að hundruð þúsunda hafi látið lífið. Fjárhagslegi kostnaðurinn var að 

sama skapi gríðarlegur. Landið féll á afar skömmum tíma. Bandaríkjamenn lýstu því yfir um 

mitt ár 2003 að meiri háttar hernaðaraðgerðum væri lokið.  Saddam Hussein var 

handsamaður í lok ársins og síðar dreginn fyrir dóm og tekinn af lífi. Að innrásinni lokinni tók 

við tímabil mikils glundroða þar sem íraskir uppreisnarmenn börðust gegn hernámi 

Bandaríkjamanna. Sjálfsmorðssprengjuárásir, hryðjuverk og ofbeldi á milli súnní-múslima og 

sjíta voru daglegt brauð. Óöldin dróst á langinn og bandarískt herlið yfirgaf ekki landið fyrr 

en í lok árs 2011. Stríðið vakti upp fjölda álitamála, en helst hefur verið deilt um tildrög og  

lögmæti innrásar Bandaríkjamanna og Breta.  

Nokkrir af mikilvægustu bandamönnum Bandaríkjamanna studdu ekki stríðið, en 

Þjóðverjar og Frakkar tóku einarða afstöðu gegn innrásinni. Íslensk stjórnvöld studdu aftur á 

móti Íraksstríðið með yfirlýsingu sem var send bandarískum stjórnvöldum.1 Sú ákvörðun var 

mjög óvinsæl og meirihluti íslensks almennings var andvígur innrásinni strax frá upphafi 

samkvæmt skoðanakönnunum.2 Á sama tíma áttu sér stað mótmæli víðs vegar um heim þar 

sem friðarhreyfingar freistuðu þess að koma í veg fyrir stríðsáformin með því að skipuleggja 

alþjóðlega mótmælafundi sem fóru fram á sama tíma.  

Í þessari rannsókn verður sjónum beint að íslensku mótmælahreyfingunni sem spratt 

upp í kringum Íraksstríðið og umræðunni sem myndaðist í kjölfarið. Áhersla verður lögð á að 

svara nokkrum grundvallarspurningum um hreyfinguna út frá kenningum um 

rammagreiningu. Spurt verður hvaða hópar mótmæltu helst stríðinu, á hvaða grundvelli þeir 

gerðu það og með hvaða hætti þeir reyndu að höfða til almennings. Dregin verður upp mynd 

af þeim hópum sem voru virkastir í andstöðu gegn stríðinu og lagt mat á innbyrðis tengsl 

þeirra. Færð verða rök fyrir því að þrátt fyrir almenna andstöðu við stuðningsyfirlýsinguna 

                                                      
1 „Statement of Support from Coalition“. Heimasíða Hvíta hússins, síðast uppfært 26. mars 2003. 
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/text/20030326-7.html.  
2 Sjá t.d. skoðanakönnun á forsíðu Fréttablaðsins 24. mars 2003 þar sem fram kom að 76% aðspurðra voru 
andvígir stuðningi stjórnvalda við innrásina í Írak. „Þjóðin fylgir ekki ríkisstjórninni“, Fréttablaðið, 24. mars 
2003. 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/text/20030326-7.html
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og kröftugar mótmælaaðgerðir gegn stríðsátökum hafi íslensku friðarhreyfingunni ekki tekist 

að breyta stefnu íslenskra stjórnvalda gagnvart Írak. Þó svo að þátttaka í mótmælum gegn 

stríðinu hafi verið á tiltölulega breiðum pólitískum grunni var skipulagning mótmæla að 

mestu leyti í höndum vinstrisinnaðra hópa. Þá verður einnig sýnt fram á að 

stuðningsyfirlýsing Íslands við innrás Bandaríkjamanna í Írak naut ekki ótvíræðs stuðnings 

innan ríkisstjórnarinnar. Óánægju gætti á meðal Framsóknarmanna með ákvarðanatökuna, 

en hún var í höndum formanna stjórnarflokkanna tveggja, Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks.   

Fræðileg umræða um mótmæli gegn Íraksstríðinu hefur að miklu leyti beinst að 

fjölþjóðlegum samanburði á mótmælaaðgerðum, tækifærum mótmælenda við að taka þátt í 

pólitískri stefnumörkun (e. political opportunity structures) og þá þætti sem höfðu áhrif á 

fjöldavirkni (e. mobilization) í mótmælunum. Hér má t.d. nefna rannsókn Michelle Beyler og 

Dieter Rucht sem fjallar um þátttöku í mótmælum gegn stríðinu á alþjóðlega 

mótmæladeginum 15. febrúar 2003 út frá ýmsum áhrifaþáttum, eins og stuðningi við 

vinstrisinnaða flokka og styrk verkalýðshreyfingarinnar.3 Þá má einnig nefna umfjöllun Mario 

Diani sem kannaði skipulagstengsl ólíkra hópa sem komu að mótmælaaðgerðum í átta 

Evrópuríkjum og hve stórt hlutverk rótgróin friðarsamtök höfðu í skipulagningu þeirra.4 Diani 

færði rök fyrir því að í ýmsum ríkjum, t.a.m. Ítalíu, hefðu friðarsamtök ekki verið í forgrunni 

mótmælaaðgerða, heldur hefði óformlegur hópur eða ákveðið tengslanet mótmælenda, 

sem hann nefndi mótmælasamfélag (e. protest community), séð um að skipuleggja flesta 

fundina. 

Þá hafa fræðimenn einnig notast við kenningu sem tekur mið af rammagreiningu eða 

innrömmunaráhrifum (e. frame analysis theory) við að rannsaka mótmæli gegn Írakstríðinu. 

Hún hefur á undanförnum rutt sér til rúms sem greiningartæki innan ýmissa fræðigreina til 

þess að skilja hvernig einstaklingar eða hópar túlka tiltekna atburði. Aðferðin á rætur að 

rekja til kenninga bandaríska félagsfræðingsins Ervings Goffmann og bókar hans Frame 

Analysis sem kom út árið 1974. Rammagreiningu hefur verið beitt af ólíkum fræðigreinum á 

borð við fjölmiðlafræði, stjórnmálafræði og sálfræði, en einna helst hefur hún náð fótfestu 

                                                      
3 Michelle Beyler og Dieter Rucht, „Political Opportunity and Progressive Movement Sectors“, 35–38. 
Rannsókn Beyler og Rucht skar ekki úr um tengsl þessara áhrifaþátta við þátttöku í mótmælum gegn stríðinu 
en gaf engu að síður til kynna að þátttaka í mótmælaaðgerðum væri meiri þar sem hægristjórnir voru við völd. 
4 Mario Diani, „The Structural Base of Protest Events“, 77–78. 
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innan félagsfræðinnar þar sem hún hefur verið notuð við rannsóknir á félagslegum 

hreyfingum. Félagsfræðingarnir Robert Benford og David Snow lýsa þessum félagslegu 

hreyfingum sem „boðberum gilda eða hugmynda“ sem hvetja fólk til aðgerða, en einnig sem 

þátttakendum í ferli ákveðinnar merkingarsköpunar.5 Slíkt ferli felur í sér innrömmun (e. 

framing) þar sem aðstæður eru túlkaðar eða þeim lýst þannig að almenningur leggist á sveif 

með hreyfingunni. Slíkri innrömmun gæti þó einnig verið teflt fram gegn andstæðingum 

hreyfingarinnar til að draga úr baráttuþreki þeirra. Benford og Snow telja að vinsældir 

tiltekinnar hreyfingar séu háðar tengingu á milli starfsemi, markmiða og hugmyndafræði 

hreyfingarinnar við gildismat, viðhorf og hagsmuni mögulegra stuðningsmanna hennar. Ef 

þessir þættir mynda ákveðna samfellu og samræmast hvor öðrum er rætt um samhljóm 

ramma (e. frame alignment) þar sem starfsemi hreyfingarinnar er árangursrík og nýtur mikils 

stuðnings.6 Ef slíkur samhljómur er ekki til staðar hlýtur hreyfingin dræmar undirtektir 

samkvæmt kenningunni. 

Félagsfræðingurinn Victoria Carty hefur rannsakað alþjóðlegu friðarhreyfinguna gegn 

Íraksstríðinu út frá þessari rammakenningu ásamt öðrum kenningum um félagslegar 

hreyfingar. Áhersla hennar er á fjölþjóðlegt eðli mótmælanna og hvernig mótmælendur 

römmuðu aðgerðir sínar inn þannig að þær höfðuðu til alþjóðlegra gilda.7 Þrátt fyrir að vera 

sjálfstæðar einingar voru mótmælahreyfingarnar engu að síður samtengdar og gátu því 

unnið saman að því markmiði að gera mannréttindi, jafnrétti og velferð að miðpunkti 

umræðunnar um stríðið á heimsvísu.8 Þá var lagalegum rökstuðningi einnig beitt gegn 

stríðsátökunum og þannig reynt að andæfa þeim rökum sem voru notuð til réttlætingar 

stríðsins. Hér má einnig nefna grein Dieter Rucht og Joris Verhulst sem beittu 

rammagreiningu í rannsókn sinni á viðhorfum mótmælenda víðs vegar um heim, en hún var 

reist á prentuðu efni frá friðarhreyfingum og spurningalistum sem var dreift til þátttakenda 

á mótmælafundum.9 Rannsóknin benti til þess að mótmælin byggðust ekki á einum 

hugmyndafræðilegum aðalramma (e. master frame) heldur væru fjölbreyttar ástæður til 

þátttöku hinna ýmsu friðarhreyfinga og aðgerðasinna sem skipulögðu mótmælaaðgerðir. 

                                                      
5 Robert Snow og David Benford, „Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization“, 197–198.  
6 Sama heimild. 
7 Victoria Carty, „The Anti-War Movement versus the War against Iraq“, 19–20.  
8 Sama heimild, 22–24. 
9 Dieter Rucht og Joris Verhulst, „The Framing of Opposition to the War on Iraq“, 246–249. 
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Stríðið gegn Írak var því grundvöllur fyrir frjó skoðanaskipti um orsakir stríðsins og var 

stríðinu var andmælt með fjölbreyttum röksemdum úr ólíkum áttum. 

Íraksstríðið hefur verið einnig efniviður í fjölda rannsókna hérlendis sem einblína á 

ólíka þætti þess. Hér má til dæmis nefna bókarkafla Vals Ingimundarsonar sem fjallar um 

„öryggissamfélag“ Bandaríkjanna og Íslands og hvernig ákvörðunin um stuðning við 

stríðsrekstur í Írak var tengd við deilu Bandaríkjastjórnar og íslenskra stjórnvalda um lokun 

herstöðvarinnar í Keflavík.10 Samkvæmt Val töldu íslenskir ráðamenn að hægt væri að fá 

bandarísk stjórnvöld til að fresta lokun herstöðvarinnar ef þau styddu bandarísk stjórnvöld í 

Íraksdeilunni og væri þannig hægt að halda í herlið Bandaríkjanna á Íslandi. Þar vildu 

íslenskir ráðamenn sérstaklega halda í orrustuþoturnar fjórar sem voru staðsettar í 

Keflavík.11 Ákvörðun íslenskra stjórnvalda um að styðja stríðið hefur einnig verið rædd út frá 

lagalegum forsendum, en hér má t.d. nefna grein lögfræðingsins Bjarna Más Magnússonar 

þar sem hann fjallar um hlutverk utanríkismálanefndar í kjölfar stuðningsyfirlýsingar 

stjórnvalda. Niðurstaða Bjarna er sú að stuðningsyfirlýsingin hafi ekki brotið gegn lögum þar 

sem hlutverk utanríkismálanefndar í ákvarðanatöku utanríkismála sé ekki nægilega vel 

skilgreint í þingskaparlögum.12 Þetta er þó umdeild túlkun. Í BA-ritgerð Hjalta Ómars 

Ágústssonar er því haldið fram að stuðningsyfirlýsingin hafi falið í sér kvaðir á íslenskri 

lofthelgi og af þeim orsökum hafi verið nauðsynlegt að ráðfæra sig við Alþingi þegar 

ákvörðunin var tekin. Yfirlýsingin hafi því verið óheimil samkvæmt lögum.13  

Þá hefur verið fjallað um hlið fjölmiðla í Íraksdeilunni út frá kenningum um 

innrömmunaráhrif. Í MA-ritgerð Dagnýjar Öldu Steinsdóttur er t.d. fjallað um fréttaflutning 

Ríkisútvarpsins af innrásinni í Írak og komist að þeirri niðurstöðu að hann hafi verið 

hlutdrægur þar sem hann reiddi sig nánast eingöngu á gögn frá innrásarliðinu en ekki Írökum 

sjálfum.14 Elín Jórunn Baldvinsdóttir beitti einnig rammagreiningu í MA-ritgerð sinni, en hún 

bar saman fréttaflutning íslenskra fjölmiðla um innrásina í Írak við loftárásirnar á Líbíu árið 

                                                      
10 Valur Ingimundarson, „Öryggissamfélag“ Íslands og Bandaríkjanna“, 1–66. 
11 Valur Ingimundarson, “In memoriam: orðræða um orrustuþotur: 1961-2006”, 31–60.  
12 Bjarni Már Magnússon, „Staða utanríkismálanefndar Alþingis í ljósi Íraksmálsins“, 3–8. 
13 Hjalti Ómar Ágústsson, „ Iceland and 'The Coalition of the Willing'“ (BA-ritgerð við Háskólann á Akureyri, 
2011), 32–34. 
14 Dagný Alda Steinsdóttir, „Umfjöllun RÚV um Íraksstríðið 2003“ (MA-ritgerð við Háskólann á Bifröst, 2012), 
59–62. 
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2011. Þar er sýnt fram á að atburðirnir voru um margt líkir og að dregin hafi verið upp 

fjandsamleg ímynd af Saddam Hussein og Moammar Gaddafi, forseta Líbíu, í fjölmiðlum.15 

Fræðileg umræða á Íslandi hefur að miklu leyti snúist um túlkun á stuðningsyfirlýsingu 

stjórnvalda annars vegar og umfjöllun íslenskra fjölmiðla um innrásina sjálfa hins vegar. Hér 

verður hins vegar sjónum beint að mótmælaaðgerðum gegn Íraksstríðinu, sem ekki hafa 

verið rannsakaðar áður. Segja má að Íraksstríðinu hafi ekki lokið með formlegum hætti fyrr 

en árið 2011 þegar bandarískt herlið var kallað til baka frá landinu, þótt Bandaríkjamenn 

veiti íraska hernum enn hernaðarstuðning. Í ritgerðinni verður mest áhersla lögð á fyrri hluta 

þessa tímabils eða árin 2003 til 2008. Þar má merkja ákveðin tímamót því að þá lauk 

forsetatíð repúblíkanans George W. Bush og demókratinn Barack Obama tók við völdum. 

Mjög dró úr hernaðarumsvifum Bandaríkjanna eftir að Obama varð forseti. Hér á landi var 

andstaðan gegn stríðinu sterkust í upphafi þess eða í ársbyrjun 2003 og fram eftir árinu 2004 

en dalaði eftir því sem leið á stríðið þó svo að útifundir á vegum mótmælahreyfingarinnar 

hafi verið á haldnir alþjóðlegum mótmæladögum eftir þann tíma. Þá verður einnig fjallað um 

aðdragandann að stríðsátökunum og umræðuna um viðskiptabann Íslands á Írak sem var í 

gildi nánast allan tíunda áratuginn. Stuðst er við fjölbreyttar heimildir, svo sem efni úr 

skjalasafni Samtaka herstöðvaandstæðinga, pistla úr dagblöðum, greinar sem birtust í 

vefritum og viðtöl við skipuleggjendur mótmæla, stjórnmálamenn og fleiri aðila.  

Ritgerðinni er skipt í fjóra hluta. Fyrsti kaflinn fjallar um málefni Íraks áður en stríð kom 

til talsins og hinn raunverulega aðdraganda að innrásinni þegar deilt var um stríðsáform 

Bandaríkjamanna. Í öðrum kafla er vikið að upphafi mótmælaaðgerða gegn stríðinu á 

erlendum og innlendum vettvangi, en einnig þau áhrif sem stuðningsyfirlýsing stjórnvalda 

við Íraksstríðið hafði. Þriðji kafli snýr að tengingu Íraksmálsins við ýmis önnur deilumál svo 

sem fjölmiðlafrumvarpið og Kárahnjúkavirkjun. Í fjórða og síðasta kaflanum er sjónum beint 

að síðara hluta þess tímabils sem er til umfjöllunar og fjallar um áhrif stjórnarmyndunar 

Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar á stuðnings Íslands við Íraksstríðið, en einnig tengingu 

stuðningsyfirlýsingarinnar við meinta fangaflutninga bandarísku leyniþjónustunnar um 

íslenska lögsögu. 

                                                      
15 Elín Jórunn Baldvinsdóttir, „Að heyja stríð fyrir frið?“ (MA-ritgerð í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands, 
2012), 99–101. 



  9 

1. Aðdragandinn að innrásinni  

Réttmæti viðskiptabannsins á Írak 

Innrás Íraka inn í Kúveit síðla sumars 1990 var rökstudd af forseta Íraks, Saddam Hussein, 

með þeim hætti að Kúveit tilheyrði Írak af sögulegum ástæðum og að Kúveitar stunduðu auk 

þess olíustuld gegn Írökum.16 Innrás Íraka lauk á afar skömmum tíma og náðu íraskar 

hersveitir Kúveit á sitt vald á fáeinum dögum. Afleiðingarnar áttu aftur á móti eftir að verða 

langvinnar. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi hernaðaraðgerðir Saddams Husseins 

og samþykkti viðskiptaþvinganir sem beint var gegn Írak og ætlað að knésetja íraskan 

efnahag. 17 Í krafti ályktana Sameinuðu þjóðanna og með stuðningi fjölþjóðlegs herliðs 

hröktu Bandaríkin Íraka frá Kúveit snemma árs 1991. Flóastríðið, eins og það var nefnt, stóð 

einungis yfir í rúman mánuð, en í febrúar 1991 var undirrituð vopnahlésyfirlýsing þar sem 

írösk stjórnvöld skuldbundu sig til þess að eyða efnavopnum undir eftirliti Sameinuðu 

þjóðanna. Tókst Bandaríkjamönnum ekki að hrekja Saddam Hussein frá völdum og því sat 

hann enn á valdastóli að stríðinu loknu.  

Viðskiptaþvinganir gegn Írak voru við lýði í hartnær 13 ár eða til upphafs Íraksstríðsins 

árið 2003.  Þær urðu mjög umdeildar, ekki síst eftir að upplýsingar tóku að berast um áhrif 

viðskiptabannsins á íraskan almenning um miðjan 10 áratuginn. Þannig birtist t.d. rannsókn í 

virta breska læknaritinu The Lancet árið 1995 um áhrif viðskiptabannsins á barnadauða í Írak 

þar sem því var slegið föstu að það hefði leitt til dauða 567.000 íraskra barna.18 Í 

framhaldinu birtu fjölmiðlar, þ.á.m. New York Times, fréttir af rannsókninni.19 Sögur af 

bágum lífskjörum írasks almennings bárust einnig til Íslands og var til að mynda fjallað um 

þær í leiðara Morgunblaðsins snemma árs 1995, en ritstjórn blaðsins tók þá einarða afstöðu 

gegn banninu. Rökstuðningurinn var á þá vegu að íraskur almenningur byggi við hungur af 

sökum bannsins og því væri ljóst að það væri ekki réttlætanlegt „sama hvað ógnarstjórn 

Saddams Hussein [liði]“.20 Um mitt árið birtust svo pistlar í Morgunblaðinu eftir blaðakonuna 

Jóhönnu Kristjónsdóttur þar sem hún lýsti eigin reynslu af aðstæðum í Írak. Þar sagði hún frá 

                                                      
16 Lawrence Freedman og Efraim Karsh, The Gulf Conflict, 45–47.  
17 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 660,  2. ágúst 1990. Ályktunin var samþykkt með 14 atkvæðum 
gegn engu en Arabaríkið Jemen kaus að taka ekki þátt í atkvæðagreiðslunni.  
18 Sarah Zaidi og Mary Smith-Fawzi, „Health of Baghdad’s Children“, bls. 1485. 
19 „Iraq Sanctions Kill Children, U.N. Reports“, New York Times, 30. nóvember 1995. 
https://www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html.  
20 „Mannréttindi – viðskiptabann“, leiðari Morgunblaðsins, 9. febrúar 1995. 

https://www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html
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stúlknaskóla sem hún heimsótti í Bagdad þar sem stúlkurnar voru svo vannærðar að þær 

áttu erfitt með að einbeita sér við námið og féllu stundum í yfirlið vegna hungurs.21 Þá efndi 

ljóðskáldið Elías Davíðsson til setuverkfalls í utanríkisráðuneytinu til þess að mótmæla þætti 

Íslands í viðskiptabanninu, en þar vísaði hann til þess að hálf milljón íraskra barna hefði 

þegar látist.22 Auk þess að efna til setuverkfalls hélt Elías úti kröftugum málflutningi gegn 

viðskiptabanninu sem reistur var á lagarökum. Að mati Elíasar var þátttaka Íslands í 

viðskiptabanninu refsivert athæfi þar sem hún fól í sér stuðning við hryðjuverk og 

stríðsglæpi. Taldi Elías að Jón Baldvin Hannibalsson hefði þar með gerst brotlegur við lög þar 

sem hann gegndi embætti utanríkisráðherra þegar viðskiptabannið var fest í lög.23 Krafðist 

Elías þess að ríkissaksóknari rannsakaði athæfi ráðherrans, en ekkert var aðhafst í málinu.24 

Deilurnar um viðskiptabannið náðu ekki einungis til fjölmiðla, enda fjallaði Alþingi 

töluvert um málið á meðan bannið var við lýði. Fyrsta þingsályktunartillagan um 

viðskiptabannið var lögð fram um mitt ár 1995, en þar var lagt til að ríkisstjórnin beitti sér 

fyrir endurskoðun á því.25 Flutningsmenn frumvarpsins komu úr stjórnarandstöðuflokkunum 

fjórum (Alþýðubandalaginu, Þjóðvaka, Kvennalistanum og Alþýðuflokknum), en fyrsti 

flutningsmaður var Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Alþýðubandalagsins. Skrif Jóhönnu 

Kristjónsdóttur í Morgunblaðinu virðast hafa hreyft við þingmönnum því að pistlar hennar 

fylgdu þingsályktunartillögunni sem fylgigögn. Í ályktuninni var því haldið fram  að 

viðskiptabannið hefði brugðist tilgangi sínum þar sem fórnarlömb aðgerðanna væru íraskur 

almenningur en ekki stjórn Saddams Husseins. Með því að lögfesta viðskiptabannið bar 

Ísland siðferðilega ábyrgð á gangi mála í Írak til jafns við önnur ríki og töldu þingmennirnir 

æskilegra að íslensk stjórnvöldu legðu áherslu á friðsamlegar aðgerðir „samkvæmt hefð 

sinni sem óvopnuð smáþjóð“.26 Samþykkt var að vísa málinu til utanríkismálanefndar 

Alþingis í kjölfar fyrri umræðu, en þar dagaði hún uppi. 

                                                      
21 Jóhanna Kristjónsdóttir, “Við erum að rotna sem manneskjur”, Morgunblaðið, 21. maí 1995. Sjá einnig fyrri 
grein Jóhönnu Kristjónsdóttur, „Heil kynslóð íraskra barna er að þurrkast út og þið virðist kæra ykkur kollótt“, 
Morgunblaðið, 14. maí 1995. 
22 „Setuverkfall: Krefst afnáms viðskiptabanns“, DV, 3. maí 1995. 
23 „Auglýsing nr. 160/1992, um ráðstafanir til að framfylgja ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 661 
(1990) vegna innrásar Íraka í Kúvæt“, Lögbirtingablaðið, 29. júní 1994. 
24 Elías Davíðsson, „Geta borgarar borið traust til ríkissaksóknara?“, 19. mars 1998. 
http://aldeilis.net/icelandic/geta-borgarar-boriaust-til-rssaksra.  
25 Þingsályktunartillaga um endurskoðun viðskiptabanns á Írak. Alþt. 1995, 119. lögþ. 19. mál. þskj. 19, A-deild. 
30. maí 1995. 
26 Sama heimild. 

http://aldeilis.net/icelandic/geta-borgarar-boriaust-til-rssaksra
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Raunar fór svo að þingsályktunartillagan var lögð fram alls sex sinnum á Alþingi frá því 

að Steingrímur J. mælti fyrst fyrir henni árið 1995 og þar til hún var samþykkt í maímánuði 

árið 2001. Tillagan hafði þá farið í gegnum utanríkismálanefnd nokkrum sinnum og sneri 

lokaútgáfa ályktunarinnar fyrst og fremst að því að styðja við Norðmenn sem höfðu beitt sér 

fyrir endurskoðun viðskiptabannsins innan Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.27 Sem fyrr 

voru það þingmenn stjórnarandstöðunnar sem lögðu fram tillöguna, en í þetta skiptið hlaut 

hún náð fyrir augum meirihluta utanríkismálanefndar og var samþykkt á þingi með afgerandi 

meirihluta eða 50 atkvæðum.28  

Þótt eining virðist hafa verið um málið á Alþingi árið 2001 er fjarri því að svo hafi alltaf 

verið. Það sést best á því hve oft þurfti að leggja málið fram áður en það fékk afgreiðslu á 

þingi. Steingrímur ræddi sérstaklega vinnulag við meðferð málsins og taldi það óviðunandi 

að það hefði tekið hartnær áratug að ná því í gegn að tillagan fengi efnislega meðferð.29 

Hvað sem þingsköpum leið er ljóst að einhver breyting hlaut að hafa átt sér stað til þess að 

málið var á endanum samþykkt. Frumkvæði Norðmanna hefur eflaust verið mikilvægt, en 

einnig er vert að nefna að viðhorfsbreyting átti sér stað hjá Bandaríkjamönnum á sama tíma 

þar sem Colin Powell utanríkisráðherra Bandaríkjanna lýsti því yfir í febrúar 2001 að 

Bandaríkin íhuguðu að afnema viðskiptaþvinganir sem sneru ekki að hergögnum.30 Þessi 

afstaða Bandaríkjamanna hefur hugsanlega auðveldað ríkisstjórninni að styðja 

þingsályktunartillöguna, enda var Sjálfstæðisflokkurinn tregur að setja sig upp á móti 

bandarískri utanríkisstefnu með beinum hætti. 

Þá hefur orðræðan hér á landi um viðskiptabannið hugsanlega haft einhver áhrif.  Hún 

einkenndist ekki aðeins af harðri gagnrýni í garð ráðamanna heldur einnig af sögulegum 

skírskotunum í atburði eins og helförina.31 Þar var ábyrgð á barnadauðanum sem heimildir 

voru til um varpað á íslensk stjórnvöld. Í janúar 1996 birtist t.a.m. áskorun til 

ríkisstjórnarinnar sem var undirrituð af hópi fimm einstaklinga, en það voru Axel Árnason og 

Carlos A. Ferrer, sóknarprestar, Óskar Dýrmundur Ólafsson, sagnfræðingur, Pétur Knútsson, 

                                                      
27 Þingsályktun nr. 32 um endurskoðun viðskiptabanns á Írak. Alþt. 2000-2001, 126. lögþ. 7. mál, þskj. 1461. 19. 
maí 2001.  
28 „Stuðningi lýst við frumkvæði Norðmanna“, Morgunblaðið, 24. maí 2001. 
29 Alþt. 1999-2000, 125. lögþ. 477. mál, B-deild. Afgreiðsla utanrmn. á þáltil. um endurskoðun viðskiptabanns á 
Írak. 
30 „U.S. considers lifting non-military Iraq sanctions“, CNN, 27. febrúar 2001. 
http://edition.cnn.com/2001/WORLD/meast/02/27/us.iraq/index.html.  
31 Sjá t.d. pistil Hrafns Jökulssonar, „Allir heimsins pottar“, Alþýðublaðinu, 15. nóvember 1995 þar sem hann 
ræðir um „Helför æskunnar í Írak“. 

http://edition.cnn.com/2001/WORLD/meast/02/27/us.iraq/index.html
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lektor og Elías Davíðsson, tónskáld. Þar var viðskiptabanninu lýst sem „villimannslegum 

aðgerðum“ og „grófum mannréttindabrotum“.32 Í pistli Steingríms J. Sigfússonar í október 

1996 var framferði Halldórs Ásgrímssonar utanríkisráðherra gagnrýnt og hann sagður hafa 

skrifað upp á „ólöglegar árásir“ Bandaríkjamanna á Írak sem væru einungis Saddam Hussein 

til góða.33 Sú grein var skrifuð fáeinum vikum eftir að Bandaríkjamenn höfðu gert 

sprengjuárásir á Írak að þeim forsendum að Saddam Hussein hefði óhlýðnast skilmálum 

vopnahlésins,34 en erjur á opinberum vettvangi um málefni Íraks skutu gjarnan upp kollinum 

við slík tilefni.  

„Hættið að drepa börnin mín!“ 

Í desember 1997 stóðu friðarsamtökin Friður 2000 fyrir flugi til Bagdad, en tilgangurinn var 

að flytja jólagjafir, hjálpargögn, lyf og matvæli til íraskra barna. Stofnandi samtakanna, 

athafnamaðurinn og forsetaframbjóðandinn Ástþór Magnússon, var áberandi í fjölmiðlum 

og ekki síst erlendis þar sem athæfi hans vakti mikla athygli.35 Flugið var skipulagt með 

aðstoð ítölsku hjálparsamtakanna Brú til Bagdad (e. Bridge to Baghdad) og var eitt fyrsta 

borgaralega flugið til Íraks eftir að Flóastríðinu lauk, en lofthelgi landsins hafði verið lokuð 

um árabil. Þegar rússneska leiguvélin lenti á flugvellinum í Bagdad á annan í jólum steig 

Kristján Árnason, fyrrverandi formaður Dagsbrúnar, úr vélinni og hrópaði á ensku til 

fréttamanna sem þar biðu: „Hættið að drepa börnin mín!“36 Við sama tækifæri gagnrýndi 

Ástþór stefnu Bandaríkjamanna gagnvart Írak og hvatti þá til að „hætta að nota börn í 

pólitískum tilgangi“.37 Ástþór hafði ætlað sér að funda með Saddam Hussein á meðan 

Íraksdvölinni stóð, en sá fundur átti sér aldrei stað. Svo virðist sem ýmsum hafi þótt gagnrýni 

Ástþórs í garð Bandaríkjanna og Sameinuðu þjóðanna óviðeigandi. Háðugleg gagnrýni á 

Ástþór birtist t.d. í nafnlausa dálknum Garra í dagblaðinu Degi þar sem hann var sakaður um 

að halda hlífiskildi yfir Saddam Hussein.38 Nokkrum dögum síðar fann Ástþór hjá sér þörf að 

                                                      
32 „Áskorun til ríkisstjórnar Íslands vegna aðildar Íslands að grófum mannréttindabrotum“, Morgunblaðið 19. 
janúar 1996. 
33 „Bandaríkjamenn einir í heiminum“, Dagur-Tíminn, 24. september 1996. 
34 Wedgwood, „The Enforcement of Security Council Resolution 687“, 726–728. 
35 Fréttir af uppátæki Ástþórs birtust í mörgum erlendum fjölmiðlum, bæði dagblöðum og sjónvarpsfréttum. 
Sjá t.d. frétt CNN „Icelandic Santa brings aid to Iraq“, 26. desember 1997. 
http://edition.cnn.com/WORLD/9712/26/iraq.aid. 
36 „Hættið að drepa börnin mín“, DV, 27. desember 1997. 
37 Sama heimild. 
38 “Ástþór og Dagsbrúnarjólasveinninn”, Garri, DV, 30. desember 1997.  

http://edition.cnn.com/WORLD/9712/26/iraq.aid
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afneita Saddam Hussein í viðtali við fjölmiðla þar sem hann lýsti því yfir að hann væri ekki 

hliðhollur einræðisherranum.39 Yfirvöldum hér heima virðist að sama skapi ekki hafa verið 

skemmt yfir framferði Ástþórs.  Þegar Friður 2000 óskaði eftir fulltingi utanríkisráðuneytisins 

við aðra slíka ferð ári síðar var þeirri beiðni hafnað „í ljósi reynslunnar af fyrri samvinnu“. 40 Í 

fréttatilkynningu ráðuneytisins kom ennfremur fram að Friður 2000 hefði átt fund með 

ráðherra, en samtökunum hefði verið bent á „að leita eftir samstarfi við ábyrg samtök“ á 

borð við Rauða krossinn og Hjálparstofnun kirkjunnar.41 

Bandaríska sendiráðið á Íslandi sá sig knúið til þess að svara gagnrýni á framferði 

bandarískra stjórnvalda í garð Íraks. Upplýsingafulltrúi sendiráðsins, Walter Douglas, ritaði 

pistil í Morgunblaðið í byrjun janúar 1998 þar sem hann fór yfir forsendur viðskiptabannsins. 

Taldi Douglas að afleiðingar viðskiptabannsins væru hvorki Sameinuðu þjóðunum né 

Bandaríkjunum að kenna heldur væri ábyrgðin alfarið á herðum Saddams Husseins þar sem 

hann neitaði að verða við skilmálum vopnahlésins sem var undirritað árið 1991.42 Að mati 

Douglas var viðskiptabannið eini vænlegi kosturinn í stöðunni þar sem það kæmi í veg fyrir 

fjöldamorð af hálfu Saddams Husseins og stöðvaði framleiðslu hans á gereyðingarvopnum 

sem hann gæti beitt gegn nágrannaríkjum.43 Tæpum mánuði síðar skrifaði Halldór 

Ásgrímsson utanríkisráðherra grein í Dag þar sem hann varði einnig viðskiptabannið. Rök 

Halldórs voru nokkurn veginn þau sömu og birtust í grein Douglas. Neikvæð áhrif 

viðskiptabannsins væru óumdeild, en þörfin að koma Saddam Hussein frá völdum var talin 

meiri þar sem alþjóðasamfélaginu stæði ógn af gereyðingarvopnum hans.44 

Umræðan um viðskiptabannið skaut aftur upp kollinum síðla árs þegar 

Bandaríkjamenn og Bretar gerðu loftárásir á Írak í desembermánuði 1998. Árásirnar voru 

umdeildar og þótti mörgum Bandaríkjamenn ganga of hart fram í málinu. Af þeim orsökum 

stóðu Samtök herstöðvaandstæðinga, Húmanistaflokkurinn og Ungir sósíalistar fyrir 

mótmælaaðgerðum fyrir framan utanríkisráðuneytið og bandaríska sendiráðið. Í ávarpi 

Metúsalems Þórissonar, formanns Húmanista, kom fram sú skoðun að árásirnar væru 

tengdar pólitískri stöðu mála í Bandaríkjunum og hefðu í raun ekki mikið með málefni Íraks 

                                                      
39“Ég er ekki hliðhollur Saddam Hussein“, DV, 30. desember 1997. 
40 Fréttatilkynning frá utanríkisráðuneytinu nr. 120, 21. desember 1998. „Forsvarsmenn Friðar 2000 á fundi 
með utanríkisráðherra“ 
41 Sama heimild. 
42, „Viðskiptabann Sameinuðu þjóðanna á Írak“, Morgunblaðið, 3. janúar 1998.  
43 Sama heimild. 
44„Hlutverk Sameinuðu þjóðanna og ábyrgð Íslands“, Dagur, 3. febrúar 1998. 
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að gera.45 Stefán Pálsson, sem þá var formaður félagsins Verðandi – samtaka ungs 

Alþýðubandalagsfólks, hafði svipaða sýn á stöðu mála og taldi árásirnar í raun einungis vera 

sjónarspil og að Bill Clinton Bandaríkjaforseti væri að „kaupa sér vinsældir“ heima fyrir.46 

Gagnrýni Stefáns beindist þó ekki síst að íslensku ríkisstjórninni sem hann taldi vera 

taglhnýting Bandaríkjamanna og væri sek um „undirlægjuhátt“ í garð bandarískra 

stjórnvalda.  

Af myndum dagblaðanna að dæma voru mótmælin ekki ýkja fjölmenn, en þau drógu 

þó þann dilk á eftir sér að deilur hófust um framferði lögreglunnar á staðnum. 

Óeinkennisklæddir lögreglumenn tóku myndir af mótmælendum fyrir framan bandaríska 

sendiráðið og var aðgerðin rökstudd með þeim hætti að myndirnar hefðu verið teknar þar 

sem lögreglan vildi hafa aðgang að upplýsingum um mótmælin, t.d. hversu stór hópurinn var 

sem að þeim sem stóð.47 Ungir sósíalistar töldu að myndatakan hefði verið pólitísk aðför og 

einungis þjónað þeim tilgangi að skrá það niður hverjir það voru sem sóttu mótmælin.48 

Krafðist hópurinn þess að fá frumrit af myndunum afhent, en hafði ekki erindi sem erfiði. 

Á Alþingi skapaðist einnig mikil umræða um loftárásirnar og afstöðu íslenskra 

stjórnvalda til þeirra. Steingrímur J. Sigfússon krafði Halldór Ásgrímsson svara um það hvort 

íslensk stjórnvöld hefðu verið samþykk árásunum og kvaðst Halldór harma aðgerðirnar, en 

undirstrikaði þó að þær hefðu verið „óumflýjanlegar“. 49 Að dómi Halldórs var það ólíklegt að 

Bandaríkjaforseti hefði gripið til loftárásanna til þess að auka vinsældir sínar heima fyrir þar 

sem staða hans hefði tæplega batnað í kjölfar þeirra. Ögmundur Jónasson, þingmaður 

Alþýðubandalagsins og óháðra, lagði áherslu á efnahagslega hvata á bak við loftárásirnar og 

taldi sennilegt að Bandaríkjamenn vildu ekki aflétta viðskiptabanninu þar sem það myndi 

leiða til lægra olíuverðs á heimsmarkaði. Þegar Halldór steig aftur í ræðustól áttu sér stað 

snörp orðaskipti sem vörpuðu skýru ljósi á ágreininginn milli þessara ólíku hugmynda um 

ábyrgð á ástandinu í Írak.  Halldór taldi að rekja mætti ófremdarástandið til Saddams 

Hussein og óbilgirni hans, en Steingrímur taldi Vesturlönd bera að minnsta kosti einhverja 

                                                      
45 „Mótmæli gegn loftárásum NATÓ-þjóða á Írak“. Ávörp flutt við bandaríska sendiráðið 18. desember 1998. 
Dagfari, 2. tbl. mars 1999.  
46„Eitt lítið stríð fyrir Gallup“, Morgunblaðið, 30. desember 1998. 
47 „Réttur lögreglu til myndatöku dreginn í efa“, Morgunblaðið, 22. desember 1998. 
48 „Flokkast ekki sem lögreglugögn“, Morgunblaðið, 24. desember 1998. 
49 Alþt. 1998-1999, 123. lögþ. 176. mál, B-deild. Árásir Bandaríkjamanna og Breta á Írak. Umræður utan 
dagskrár, 17. desember 1998. 
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ábyrgð á mannfallinu. Gekk Ögmundur svo langt að segja utanríkisráðherrann vera að 

„réttlæta þjóðarmorð“ þegar hann hélt uppi vörnum fyrir viðskiptaþvinganirnar.50 

Gagnrýni á stefnu Íslands gagnvart Írak kom fyrst og fremst úr röðum flokka á vinstri 

væng stjórnmálanna og þá sér í lagi úr ranni Alþýðubandalagsins þótt aðilar úr ýmsum 

öðrum flokkum hafi stutt ítrekaðar tillögur Steingríms J. Sigfússonar um endurskoðun á 

viðskiptabanninu. Í grein Árna Páls Árnasonar, lögmanns, sem birtist í Morgunblaðinu var 

reynt að halda uppi vörnum fyrir viðskiptabannið, en ólíkt Steingrími og Ögmundi taldi hann 

viðskiptabannið siðferðilega réttlætanlegt þar sem slíkar aðgerðir hefðu sannað sig á 

alþjóðavettvangi.51 Árni hafði verið starfsmaður utanríkisráðuneytisins, en var á þessum 

tíma sjálfstætt starfandi lögfræðingur og ráðgjafi. Hann var þeirrar skoðunar að Ísland yrði 

að sýna samstöðu með aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna sem stóðu á bak við 

viðskiptabannið. Sakaði Árni Páll þá þingmenn sem höfðu gagnrýnt bannið um „ásókn í 

stundarvinsældir“ og að í orðum þeirra fælist ákveðinn tvískinnungur þar sem þeir sömu og 

höfðu talað fyrir viðskiptabanni á Suður-Afríku töluðu nú gegn viðskiptabanni á Írak. Í 

andsvari Steingríms sem birtist nokkrum dögum síðar hafnaði hann málflutningi Árna Páls og 

taldi ótækt að bera saman aðstæður Suður-Afríku og Íraks enda væri eðlismunur á ástandi í 

ríkjunum tveimur.  

Hvað sem deilum um viðskiptabannið á Íslandi leið og þrátt fyrir ítrekaðar loftárásir 

Breta og Bandaríkjamanna sat Saddam Hussein sem fastast á valdastóli. Í aðdraganda 

loftárásanna í lok árs 1998 yfirgáfu starfsmenn vopnaeftirlitsnefndar Sameinuðu Þjóðanna 

(UNSCOM) Írak vegna sífelldra afskipta íraskra stjórnvalda af vopnaeftirlitinu. Þau voru 

sökuð um að bæði tefja og hindra starf eftirlitsmanna. Þá sökuðu írösk stjórnvöld UNSCOM 

einnig um að stunda njósnir í landinu en Írakar töldu samtökin fyrst og fremst þjóna 

hagsmunum Bandaríkjanna. Þegar eftirlitsmenn UNSCOM höfðu yfirgefið landið var ljóst að 

ekki var lengur hægt að framfylgja ályktunum Öryggisráðsins um afvopnun Íraka og eyðingu 

efnavopna. Í kjölfarið mögnuðust deilur Bandaríkjanna og Íraks þar sem þess var krafist að 

eftirlitsmönnum yrði hleypt aftur inn í landið, en írösk stjórnvöld neituðu að verða við þeim 

kröfum. 

                                                      
50 Sama heimild. 
51„Til varnar viðskiptabönnum“, Morgunblaðið, 9. janúar 1999. Sjá einnig: „Tvískinnungur um viðskiptabönn“, 
Morgunblaðið, 29. janúar 1999. 
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Írak sem „öxulveldi hins illa“ 

Árið 2001 markaði kaflaskipti í utanríkisstefnu Bandaríkjanna, en í kjölfar árásanna á 

Tvíburaturnana 11. september lýsti Bandaríkjastjórn yfir stríði gegn hryðjuverkum. 

Markmiðið var að uppræta alþjóðlega hryðjuverkastarfsemi og refsa ríkisstjórnum sem talið 

var að skytu skjólshúsi yfir hryðjuverkamenn eða styddu við starfsemi þeirra með 

einhverjum hætti.52 Þessi stríðsyfirlýsing leiddi til þess að Bandaríkin réðust inn í Afganistan 

og Pakistan, en stríðið sjálft var þó óhefðbundið að því leyti að gamalreyndar og 

hefðbundnar hernaðaraðgerðir virtust ekki duga til gegn hryðjuverkahópum á borð við Al-

Kaída. Í stefnuræðu sinni 29. janúar 2002 benti George W. Bush Bandaríkjaforseti á þrjú ríki 

sem Bandaríkin töldu vera á þeirri vegferð að útvega sér kjarnorkuvopn og styddu auk þess 

við alþjóðlega hryðjuverkastarfsemi. Þetta voru Norður-Kórea, Íran og Írak og voru þessi ríki 

útnefnd „öxulveldi hins illa“ af Bandaríkjaforseta.53 Hugtakið fól í sér ákveðin 

hugrenningatengsl við síðari heimsstyrjöldina og vísaði til þeirra ríkja sem Bandaríkin 

börðust þá við. Árásin á Tvíburaturnana þjónaði sama hlutverki sem ákall til aðgerða og 

árásin á Pearl Harbor gerði árið 1941. 

Bandaríkjamenn töldu írösk stjórnvöld ennþá búa yfir gereyðingarvopnum og væru 

ennfremur að reyna að afla sér kjarnorkuvopna og væru því ógn við heimsfriðinn. Saddam 

Hussein neitaði að hleypa eftirlitsmönnum inn í landið sem jók á tortryggni 

Bandaríkjamanna. Í bandarískum fjölmiðlum var Íraksstjórn gjarnan spyrt saman við 

hryðjuverkasamtökin Al-Kaída og var meðal annars um rætt um það í kjölfar árásanna á 

Tvíburaturnana hvort gera ætti loftárásir á meintar æfingabúðir hryðjuverkamanna í Írak. 

Paul Wolfowitz, sem þá var aðstoðarvarnarmálaráðherra Bandaríkjanna, var á meðal þeirra 

sem mæltu með þeirri hugmynd.54 Tengslin á milli Íraksstjórnar og árásanna á 

Tvíburaturnana voru fljótt afsönnuð af leyniþjónustu Bandaríkjanna, CIA, en umræðan um 

hugsanlegar hernaðaraðgerðir hélt engu að síður áfram. Þótti það fullsannað að Saddam 

Hussein styddi við hryðjuverk og færðist áherslan því frá meintri tengingu við 

                                                      
52 „National Strategy for Combating Terrorism“. Heimasíða Hvíta hússins, 14. febrúar 2003. 
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nsct/2006.  
53 Stefnuræða George W. Bush Bandaríkjaforseta. „President Delivers State of Union Address“. Heimasíða 
Hvíta hússins, 29. janúar 2002. https://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html. Hugtakið „Axis of evil“ var ýmist þýtt 
sem „öxull“, „öxulveldi“ eða „möndulveldi“ hins illa. Kúbu, Sýrlandi og Líbýu var síðar bætt á listann. 
54 Lucas W. Robinson og Steven Livingston, „Strange Bedfellows“, 28–39. 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nsct/2006
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Tvíburaturnana yfir á almenna hryðjuverkastarfsemi, t.d. efnavopn sem voru í deiglunni 

vegna miltisbrandsárása á bandaríska þingið í september 2001.55 

Ísland fór ekki varhluta af umræðunni um tengsl Íraks við alþjóðlega 

hryðjuverkastarfsemi og á fundi Varðbergs og Samtaka um vestræna samvinnu í desember 

2001, fjallaði Davíð Oddsson um afleiðingar hryðjuverkanna 11. september og hve áríðandi 

það væri að gereyðingarvopn féllu ekki í hendur ríkja sem lytu stjórn „siðlausra þrjóta sem 

eru til alls vísir“.56 Þar tiltók hann sérstaklega Írak og hnýtti í andstæðinga viðskiptabannsins 

með því að segja gagnrýni þeirra á viðskiptaþvinganirnar vera lítt ígrundaða. 

Efasemdarraddir um ágæti stríðsins gegn hryðjuverkum voru ekki lengi að birtast og í 

tímariti Samtaka herstöðvaandstæðinga Dagfara birtist grein eftir sagnfræðinginn Vigfús 

Geirdal þar sem hann fjallaði um stríðsyfirlýsingu Bush. Taldi hann stríðið gegn 

hryðjuverkum vera merki um ásælni Bandaríkjamanna í olíu og að hugmyndin um 

„möndulveldi hins illa“ væri einungis yfirvarp: „Olíuauðvaldið í Bandaríkjunum er ekki 

einungis að treysta hreðjatök sín á hinum hefðbundnu olíuríkjum við Persaflóa, það ætlar 

sér full yfirráð yfir hinum eftirsóttu olíusvæðum við Kaspíahaf“.57 

Eftir því sem leið á árið 2002 jókst skriðþungi stríðsáætlana Bandaríkjamanna. 

Stjórnarskipti í Írak höfðu verið á dagskrá Bandaríkjastjórnar lengi eða allt frá forsetatíð 

demókratans Bills Clinton,58 en hugmyndin um nýtt stríð gegn Írak naut hins vegar ekki 

mikils stuðnings á alþjóðavettvangi, ólíkt Persaflóastríðinu. Bæði Frakkar og Þjóðverjar 

höfnuðu málflutningi Bandaríkjamanna og var Íraksdeilan t.a.m. í forgrunni í þýsku 

þingkosningunum í september 2002. Þar gekk kanslarinn Gerhard Schröder fram fyrir skjöldu 

og gagnrýndi stríðshugmyndir Bandaríkjamanna harðlega. Kvaðst hann ekki styðja 

hernaðaraðgerðir gegn Írak og hefur það hugsanlega átt sinn þátt í að ríkisstjórn hans hélt 

velli í kosningunum, enda var almenn andstaða við stríðið á meðal Þjóðverja.59 Í maí 2002 

var svo haldinn utanríkisráðherrafundur NATO í Reykjavík og var fundargestum tíðrætt um 

ógnina sem þjóðum heimsins stafaði af hryðjuverkum. Morgunblaðið tók viðtal við Colin 

Powell utanríkisráðherra Bandaríkjanna af því tilefni og þar undirstrikaði hann stefnu 

                                                      
55 Sama heimild, 30. 
56 Ræða Davíðs Oddssonar á fundi Varðbergs og Samtaka um vestræna samvinnu, 1. desember 2001, birtist í 
Morgunblaðinu, 2. desember 2001. 
57 Vigfús Geirdal, „Þriðja heimsstyrjöldin, sérstaða íslands í Nató og fimmta grein Atlantshafssáttmálans“, 
Dagfari, 1. tbl. febrúar 2002. 
58 „Iraq War Liberation Act of 1998, H.R. 4655.“ Undirritað af Bill Clinton, Bandaríkjaforseta, 31. október 1998.  
59 Peter Pulzer, „The Devil They Know“, 156–157. 
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Bandaríkjamanna gagnvart ríkisstjórn Saddams Hussein: „Þetta er stjórn sem notaði eiturgas 

á fólk sitt og nágranna og er að reyna að komast yfir gjöreyðingarvopn. Að okkar mati þarf 

allur heimurinn að hafa áhyggjur af Saddam Hussein og Írak og við teljum að þjóðir heimsins 

hafi þær“.60 Málflutningur Powell mætti aftur á móti takmörkuðum skilningi hjá þekktum 

andstæðingum viðskiptabannsins hér á landi, en þar var hugmyndin um olíuhagsmuni 

Bandaríkjanna af stríðsrekstri fyrirferðamikil. Ástþór Magnússon taldi að slíkt stríð yrði 

eingöngu háð til „innsetningar olíufursta“ sem þjónaði bandarískum hagsmunum61 og 

Ögmundur Jónasson varpaði fram efasemdum um hlutverk NATO í kjölfar fundarins. Taldi 

hann bandalaginu raunverulega ætlað að þjappa NATO-ríkjunum á bak við utanríkisstefnu 

Bandaríkjanna sem raunverulega mætti nefna heimsvaldastefnu þar sem hún stýrðist fyrst 

og fremst af hagsmunum „heimskapítalsins“.62 Nokkur ólík viðhorf til hugsanlegra 

stríðsátaka birtust á síðum blaðanna í kjölfar fundarins. Sverrir Jakobsson sagnfræðingur 

hafði neikvæða sýn á stríðið og óskaði eftir því að ríkisstjórnin myndi taka afstöðu til 

hugsanlegra hernaðaraðgerða og upplýsa almenning um stöðu sína að því loknu.63 Jákvæðari 

afstöðu til hernaðar gegn Írak mátti einnig finna en sú afstaða gerði ráð fyrir því að stríðið 

yrði skammlíft og hægt væri að halda mannfalli og eyðileggingu í lágmarki.64 Óskir írasks 

almennings komu lítið við sögu á þessum tímapunkti og umræðan snerist nánast eingöngu 

um það hvernig Vesturlönd ættu að aðhafast og með hvaða hætti Ísland ætti að beita sér í 

málinu. 

Björn Bjarnason dóms- og kirkjumálaráðherra fjallaði um Íraksdeiluna í pistli í 

Morgunblaðinu í september 2002 og setti hana í samhengi við hryðjuverkaárásirnar sem 

höfðu átt sér stað í Bandaríkjunum ári áður. Ræddi hann um mikilvægi þess að beita 

forvarnarúrræðum gegn ríkjum sem hefðu „burði og vilja til að afhenda 

hryðjuverkamönnum gereyðingarvopn“.65 Af orðum Björns má ráða að hann hafi verið 

jákvæður í garð hugsanlegs stríðs gegn Írak þar sem það myndi auka „heimsöryggi“. Hann 

fjallaði þó ekki sérstaklega um einhliða ákvarðanir Bandaríkjastjórnar í þessu samhengi eða 

                                                      
60 Viðtal Margrétar Björgúlfsdóttur við Colin Powell. „Eðlilegt að endurmeta staðsetningu heraflans“, 
Morgunblaðið, 12. maí 2002. 
61 “Reiði Guðs”, Morgunblaðið, 17. maí 2002. 
62„NATÓ í nýrri heimsmynd“, Morgunblaðið, 31. maí 2002. 
63 „Afstaða Íslendinga þarf að vera skýr“, Morgunblaðið, 10. ágúst 2002. 
64 Sjá t.d. grein stjórnmálafræðingsins Einars Björns Bjarnasonar, „Er stríð gegn Írak réttlætanlegt?“, 
Morgunblaðinu, 10. ágúst 2002. 
65 „Eftirleikur 11. september 2001”, Morgunblaðið, 7. september 2002. 
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mikilvægi þess að taka ákvarðanir um beitingu hervalds í samráði við Öryggisráðið, en taldi 

þó Bandaríkjamenn fara með ótvírætt leiðtogahlutverk í baráttunni gegn hryðjuverkum. 

Björn notaðist að mörgu leyti við sömu röksemdir og birtust vestanhafs um málefni Íraks, 

þar sem íröskum stjórnvöldum var spyrt saman við hryðjuverkastarfsemi og ýjað að því að 

Írak hefði neikvæð áhrif á öryggi heimsins. Í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins sem birtist 

tæplega viku síðar birtust aftur á móti meiri efasemdir í garð slíkra aðgerða: „Það væri 

vægast sagt varhugavert ef Bandaríkin myndu ráðast gegn Írak án þess að um það ríkti 

sæmileg sátt. Slíkt hefði hættulegt fordæmisgildi í heimsmálum. Væntanlega myndu önnur 

ríki vísa til þessa í framtíðinni ef þau telja sér stafa ógn af nágrannaríki“.66 Þessi afstaða var 

svo undirstrikuð í leiðara blaðsins fáeinum dögum síðar og var þá lagt til að einhliða 

ákvarðanir myndu einungis auka spennu á milli þjóða og gætu hugsanlega rofið hina víðtæku 

samstöðu sem hafði myndast gegn alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi í kjölfar árásanna á 

Tvíburaturnana.67 Næsta dag hélt George Bush ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

þar sem hann ræddi ógnina sem stafaði af Írak og hvatti leiðtoga heimsins til þess að taka 

jákvæða afstöðu til hernaðaraðgerða sem yrði beint gegn Saddam Hussein.68 Þá gerði hann 

mönnum það ljóst að ef Sameinuðu þjóðirnar væru tregar til þess að samþykkja aðgerðir 

gegn Írak myndu Bandaríkin taka af skarið.  

Öll vötn falla til Bagdad 

Umræðan um hugsanlegar hernaðaraðgerðir gegn Írak færðist stöðugt í aukana í kjölfar 

ræðu Bush á allsherjarþinginu og var töluverður fjöldi greina ritaður um málið í dagblöð, 

bæði til stuðnings hernaðaríhlutunar en einnig á móti. Tveir þingmenn 

stjórnarandstöðunnar í utanríkismálanefnd rituðu greinar nokkrum dögum síðar þar sem 

stríðsáform Bandaríkjanna voru gagnrýnd harðlega. Steingrímur J. Sigfússon óskaði eftir 

upplýsingum varðandi afstöðu ríkisstjórnarinnar í garð hernaðaraðgerða og vildi vita hvort 

hún hygðist styðja Bandaríkjamenn eða ekki.69 Þórunn Sveinbjarnardóttir þingmaður 

Samfylkingarinnar túlkaði hernaðinn út frá sjónarmiðum um olíulindir Íraka sem 

þýðingarmikinn þátt í áformum Bandaríkjanna, en hún taldi að um væri að ræða 

                                                      
66 Reykjavíkurbréf, Morgunblaðið, 1. september 2002. 
67 Leiðari Morgunblaðsins, 11. september 2002. 
68 Ræða George W. Bush á allsherjarþingi Sameinuðu Þjóðanna, 12. september 2002. „Statement by President 
Bush“. Heimasíða Sameinuðu þjóðanna. http://www.un.org/webcast/ga/57/statements/020912usaE.htm.  
69 „Ríkisstjórn Íslands og árás á Írak“, Morgunblaðið, 17. september 2002. 

http://www.un.org/webcast/ga/57/statements/020912usaE.htm


  20 

„árásarstríð“ sem ætti eingöngu að þjóna hagsmunum orku- og olíuiðnaðarins í 

Bandaríkjunum.70 Sverrir Hermannsson formaður Frjálslynda flokksins tók undir þessa 

skoðun Þórunnar og kvað þróunina fyrir botni Miðjarðarhafs vera hið mesta áhyggjuefni 

„fyrir friðelskandi smáþjóð“.71 Þótt Samfylkingin og Vinstri hreyfingin – grænt framboð væru 

í stjórnarandstöðu og að flokkarnir væru báðir mótfallnir stríðinu í Írak var utanríkisstefna 

landsins engu að síður pólitískt bitbein þeirra á milli. Formaður stjórnar Vinstri grænna í 

Reykjavík, Steingrímur Ólafsson, ritaði til dæmis harðyrta blaðagrein í lok september 2002 

þar sem hann gagnrýndi Samfylkinguna í ýmsum málum og sakaði flokkinn um „pólítíska 

gjaldþrotastefnu“ og kvað flokkinn ekki reka raunverulega jafnaðarstefnu: „Í mínum huga 

telst það einnig til jafnaðarstefnu að vera ekki þátttakandi í hernaðarbandalögum eins og 

NATÓ, sem eins og kunnugt er hefur farið með hernaði á hendur fólki t.d. í Írak og 

Júgóslavíu“.72 

 Þá hafði Stefán Pálsson einnig ritað hvassa ádeilu á Samfylkinguna í október 2001 þar 

sem hann sagði flokkinn hafa stutt „stríðsæsingastefnu“ ríkisstjórnarinnar þegar stríðið í 

Afganistan var rætt á þingi. Taldi hann það athugavert hve fljótt forysta flokksins hefði lýst 

yfir stuðningi við loftárásirnar á Afganistan og að stefna flokksins hafi ennfremur verið á reiki 

þegar kom að loftárásum NATO á Júgóslavíu árið 1999.73 Gagnrýni Stefáns beindist að 

miklum hluta að Össuri Skarphéðinssyni, formanni Samfylkingarinnar, og taldi Stefán ýmsa 

þingmenn flokksins, sem höfðu fram að þessu stutt málefni friðarsinna, vera seka um 

fylgispekt við formanninn þegar kom að utanríkismálum. 

Í grein Björns Bjarnasonar sem birtist í Morgunblaðinu í október 2002 voru færð rök 

fyrir hertum aðgerðum gegn Írak. Að dómi Björns yrði það mikið áfall og álitshnekkir fyrir 

Sameinuðu þjóðirnar ef þær samþykktu ekki heimild til þess að beita hervaldi gegn Sadddam 

Hussein.74 Taldi hann ennfremur að málstaður Bandaríkjanna væri göfugur og að það reyndi 

á „trúverðugleika allra málsvara mannréttinda og mannúðar“ hvort þeir legðu honum lið. Þá 

minntist hann einnig á mikilvægi olíunnar fyrir stríðsreksturinn og sagði lækkun olíuverðs 

sem kæmi í kjölfar hugsanlegs stríðs einungis vera „aukavinning“ við brotthvarf Hussein, en 

ekki meginmarkmiðið eins og margir töldu. 

                                                      
70 „Írak og feigðarflan Bandaríkjastjórnar“, Morgunblaðið, 18. september 2002. 
71 „Stríðsæsingamenn“, Morgunblaðið, 11. október 2002. 
72 „Af ávöxtunum skuluð þér...“, Morgunblaðið, 26. september 2002. 
73 Stefán Pálsson, „Lýst er eftir þingmönnum!“, Múrinn, 13. október 2001. 
74 „Heiður Sameinuðu þjóðanna í húfi“, Morgunblaðið, 12. október 2002. 
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Um miðjan október var afstaða íslenskra stjórnvalda til hugsanlegra hernaðaraðgerða 

gegn Írak loks rædd á þingi. Davíð Oddsson tók undir sjónarmið Björns Bjarnasonar um að 

mögulegar aðgerðir gætu snúist um „trúverðugleika Sameinuðu þjóðanna“ og að ekki væri 

hægt að útiloka að einstök ríki beittu hervaldi gegn Írak sem væri þó „í samræmi við 

ályktanir Sameinuðu þjóðanna“.75 Össur Skarphéðinsson tók afstöðu gegn einhliða beitingu 

hervalds af hálfu Bandaríkjanna. Hann lagði þó áherslu á að ekki væri hægt að útiloka 

beitingu hervalds, en það væri hlutverk Öryggisráðsins að skera úr um það. 15. nóvember 

2002 samþykkti Öryggisráðið loks ályktun nr. 1441 einróma þar sem þess var krafist að 

Írakar færu eftir kröfum um afvopnun og hleyptu vopnaeftirlitsmönnum aftur inn í landið en 

þyrftu að öðrum kosti að horfast í augu við „alvarlegar afleiðingar“, eins og það var orðað í 

ályktuninni.76 Írakar fóru að þessum tilmælum og héldu vopnaeftirlitsmenn Sameinuðu 

þjóðanna aftur til Íraks eftir fjögurra ára hlé í lok nóvember 2002. Tæpum tveimur mánuðum 

síðar lýsti Hans Blix yfirmaður vopnaeftirlitsnefndarinnar því yfir á fundi Öryggisráðsins að 

enn hefðu ekki fundist neinar óyggjandi sannanir um vopnaeign Íraka, en að fjölmörgum 

spurningum væri enn ósvarað.77 Á næstu vikum varð það ljóst að Bandaríkjamenn bjuggu sig 

undir stríð við Írak og freistuðu þess að fá nýja ályktun þess efnis samþykkta af 

Öryggisráðinu. Töluverð andstaða reyndist vera í Öryggisráðinu við þessa umleitanir 

Bandaríkjamanna og fór svo að ný ályktun var ekki samþykkt. Bandaríkjamenn byrjuðu engu 

að síður að búa sig undir átök með því að flytja hermenn og hergögn til Mið-Austurlanda. 

Í janúar 2003 lagði Ögmundur Jónasson fram fyrirspurn til Halldórs Ásgrímssonar þar 

sem hann spurði ráðherra hvort Bandaríkjastjórn hefði verið í sambandi við íslensk 

stjórnvöld og ef svo væri, hvað hefði farið þeirra á milli.78 Halldór sagði bandarísk stjórnvöld 

ekki hafa haft samband við íslensk stjórnvöld og að ríkisstjórnin hefði heldur ekki komið 

sínum sjónarmiðum á framfæri við Bandaríkjastjórn. Hann undirstrikaði engu að síður að 

hann teldi æskilegast að vopnaeftirlitsmenn Sameinuðu þjóðanna fengju „betra ráðrúm til 

þess að athafna sig“ og að Öryggisráðið tæki málið til frekari umfjöllunar. Hann virtist þó 

                                                      
75 Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. B-deild, 181. mál. Afstaða íslenskra stjórnvalda til mögulegra hernaðaraðgerða í 
Írak. Umræður utan dagskrár, 17. október 2002. 
76 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1441, 8. nóvember 2002. Heimasíða Sameinuðu þjóðanna. 
http://www.un.org/Depts/unmovic/documents/1441.pdf.  
77 Skýrsla Hans Blix, yfirmanns UNMOVIC, flutt við Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 9. janúar 2003. „Notes for 
briefing the Security Council“. Heimasíða Sameinuðu þjóðanna. 
http://www.un.org/Depts/unmovic/new/pages/security_council_briefings.asp.  
78 Flutningsræða Ögmundar Jónassonar. Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. 372, B-deild. mál. Afstaða 
ríkisstjórnarinnar til hernaðarátaka í Írak. Fyrirspurn til ráðherra, 27. janúar 2003. 

http://www.un.org/Depts/unmovic/documents/1441.pdf
http://www.un.org/Depts/unmovic/new/pages/security_council_briefings.asp
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ekki útiloka að stríð gæti verið lausnin í málinu. Forsendan virtist aftur á móti vera sú að 

Írakar byggju yfir gjöreyðingarvopnum sem þeir vildu ekki farga og því gæti 

alþjóðasamfélagið þurft að grípa til sinna ráða.79 

Sagnfræðingurinn Valur Ingimundarson hefur sýnt að í byrjun árs 2003 þrýstu 

bandarísk stjórnvöld mjög á íslenska kollega sína um að styðja stríðsrekstur í Írak. Sá 

stuðningur átti m.a. að fela í sér fullan aðgang að Keflavíkurflugvelli, yfirflugsleyfi um 

íslenska lögsögu en einnig aðstoð við uppbyggingu landsins að stríðinu loknu.80 Í svari 

íslenskra stjórnvalda við umleitunum Bandaríkjamanna var lýst yfir stuðningi við 

Azoreyjasamkomulagið svonefnda, sem kvað á um að hægt væri að koma í veg fyrir 

hernaðaraðgerðir ef Írakar afvopnuðust skilyrðislaust og Saddam Hussein segði af sér. 

Halldór Ásgrímsson var aftur á móti tregur til að samþykkja hernaðaraðgerðir án aðkomu 

Sameinuðu þjóðanna, en Davíð var sannfærður um nauðsyn þess að ráðast gegn Írak enda 

þótt stríð væri neyðarúrræði í hans augum. Þegar það var orðið ljóst að tillögur 

Bandaríkjamanna og Breta um hertar aðgerðir gagnvart Írak myndu ekki hljóta náð fyrir 

augum Öryggisráðsins féllst Halldór á að Ísland styddi  innrásina.81 Sú ákvörðun var síðar 

gagnrýnd harðlega. Hér má ef til vill setja afstöðu Davíðs og Halldórs í samhengi við fræg 

ummæli Donalds Rumsfeld, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, um gereyðingarvopn Íraka 

sem hann lét falla á blaðamannafundi í aðdragandanum að stríðinu árið 2002: 

[...] eins og við vitum þá er til þekkt vissa (e. known knowns) sem er það sem við 

vitum að við vitum. Við vitum líka að til er þekkt óvissa (e. known unknowns). 

Það er að segja, við vitum að til eru hlutir sem við þekkjum ekki. En það er líka til 

óþekkt óvissa (e. unknown unknowns), það sem við vitum ekki að við vitum 

ekki.82 

Rumsfeld neitaði að svara því hvaða flokki ásökun Bandaríkjamanna um tilvist íraskra 

gereyðingarvopna tilheyrði en ýjaði þó að því að bandarísk stjórnvöld væru fullviss um að 

slík vopn væru til staðar. Halldór og Davíð hafa lagt fullt traust á staðhæfingar 

                                                      
79 Andsvar Halldórs Ásgrímssonar. Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. 372. mál, B-deild. Afstaða ríkisstjórnarinnar til 
hernaðarátaka í Írak. Fyrirspurn til ráðherra, 27. janúar 2003. 
80 Valur Ingimundarson, „„Öryggissamfélag“ Íslands og Bandaríkjanna“, 23–24. 
81 Sama heimild, 25–26. 
82 Fréttamannafundur Donalds Rumsfeld, 12. febrúar 2001. „Department of Defense News Briefing – Secretary 
Rumsfeld and Gen. Myers“. Heimasíða bandaríska varnarmálaráðuneytins. 
http://archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2636.  

http://archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2636
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Bandaríkjamanna og talið það öruggt að Saddam Hussein hefði yfir gereyðingarvopnum að 

ráða eða þá að írösk stjórnvöld væru á þeirra vegferð á útvega sér slík vopn. Ásakanir 

bandarískra stjórnvalda féllu því í flokk „þekktrar óvissu“ hjá Halldóri og Davíð en tilheyrðu í 

raun flokki „óþekktrar óvissu“ þar sem ásakanirnar byggðust á getgátum yfir hugsanlegum 

misgjörðum Saddams Hussein en ekki raunverulegum upplýsingum um vopnabúr hans. 

Í rannsókn Vals hefur einnig komið fram hvernig stuðningur Íslands við Íraksstríðið var 

nátengdur deilum íslenskra stjórnvalda um herviðbúnað Bandaríkjamanna í herstöðinni í 

Keflavík. Bandaríkjamenn höfðu um nokkurt skeið þrýst á endurskoðun varnarsamningsins 

með hliðsjón af breyttum forsendum í kjölfar endaloka kalda stríðsins. Þær kröfur fólu bæði í 

sér að bandarísk umsvif yrðu snarminnkuð og þær orrustuþotur sem hér voru yrðu kallaðar 

á brott. Íslensk stjórnvöld töldu að þetta væri óviðunandi og sóttu hart að því að Bandaríkin 

héldu úti sýnilegum og trúverðugum vörnum á Íslandi sem fælu í sér „lágmarksfjölda“ 

orrustuflugvéla.83 Inn í þetta tvinnuðust einnig efnahagslegar vangaveltur, enda var 

töluverður fjöldi starfa á Suðurnesjum háður áframhaldandi viðveru Bandaríkjamanna. 

Þegar bandarískum stjórnvöldum var tilkynnt 18. mars 2003 að íslensk stjórnvöld hygðust 

styðja stríðið var það ítrekað að tengsl væru á milli stuðnings íslenskra stjórnvalda við 

stríðsreksturinn og deilnanna um herstöðina þó Halldór hafi síðar neitað því að svo væri.84 

Þrátt fyrir sterkan stuðning íslenskra stjórnvalda við Íraksstríðið var íslenskum stjórnvöldum 

gert það ljóst að það hefði engin áhrif á þá ákvörðun að kalla orrustuþoturnar á brott.85  

2. Skipulagt andóf gegn Íraksstríðinu 

Alþjóðleg mótmælabylgja  

Skipulögð mótmæli gegn Íraksstríðinu hófust áður en stríðsátökin brutust út og á það bæði 

við um mótmæli á Íslandi en einnig erlendis. Í Bandaríkjunum voru mótmæli gegn 

Íraksstríðinu nátengd mótmælahreyfingunni sem myndaðist gegn stríðinu í Afganistan. Mikil 

gerjun hafði átt sér stað innan bandarísku friðarhreyfingarinnar á tíunda áratugnum og 

höfðu tengsl friðarsinna við aðrar framsæknar hreyfingar og félagasamtök aukist til muna. 

Hér má t.d. nefna samtök sem börðust fyrir réttindum kvenna, réttindum samkynhneigðra 

                                                      
83 Valur Ingimundarson, „„Öryggissamfélag“ Íslands og Bandaríkjanna“, 9–12. Sjá einnig: grein Vals 
Ingimundarsonar, „In memoriam: orðræða um orrustuþotur 1961-2006”, 31–60. 
84 Sama heimild, 28. 
85 Sama heimild, 37–40. 
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og náttúruverndarmálum, en oft urðu til regnhlífarsamtök sem börðust fyrir mörgum af 

þessum málefnum út frá hugmyndum um alþjóðlegt réttlæti (e. global justice).86 Slík barátta 

tók gjarnan á sig form mótmæla gegn kapítalisma, frjálshyggju, alþjóðavæðingu og ójöfnuði 

á alþjóðavísu. 

Í september 2001 voru skipulögð mótmæli sem beindust gegn árlegum fundi 

Alþjóðabankans (World Bank) og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (IMF) sem átti að halda þann 29. 

og 30. september í Washington D.C. Sá fundur átti sér aftur á móti aldrei stað þar sem hætt 

var við hann í kjölfar hryðjuverkaárásanna 11. september. Mörg samtakanna sem stóðu að 

mótmælunum (t.d. Samtök stéttarfélaga AFL-CIO og náttúruverndarsamtökin Friends of the 

Earth) ákváðu að hætta við mótmælastöður af virðingu við fórnarlömb árásanna. Önnur 

samtök (t.d. The International Action Center og and-kapítalísku samtökin Anti-Capitalist 

Convergence) ákváðu að mótmæla stríði í staðinn.87  

Margir innan friðarhreyfingarinnar óttuðust að viðbrögð Bandaríkjastjórnar við 

hryðjuverkaárásunum yrðu hernaðarleg og voru því stofnuð ný regnhlífarsamtök sem 

nefndust Act Now to Stop War and End Racism (ANSWER), en International Action Center 

var félagi að þeim, auk annarra eldri friðarhreyfinga. Aðdragandinn að stofnun samtakanna 

var afar stuttur en þau voru mynduð einungis fjórum dögum eftir árásirnar á 

Tvíburaturnana.88 ANSWER-samtökin lögðu mikla áherslu á að nota internetið við að 

skipuleggja mótmælin, en með því að nota netið sem samskiptaleið var auðveldara fyrir 

skipuleggjendur mótmælendanna að ná til hugsanlegra þátttakenda, veita upplýsingar um 

mótmælaaðgerðir og að mynda tengsl við önnur friðarsamtök sem stuðlaði að aukinni 

samvinnu þeirra á milli.89 Mótmælin í Washington D.C. voru vel sótt þrátt fyrir þennan stutta 

aðdraganda og er talið að um 20 þúsund manns hafi mótmælt hernaðaraðgerðum af hálfu 

bandarískra stjórnvalda. 

Í október 2002 skipulögðu ANSWER-samtökin aftur mótmæli og í þetta skiptið 

beindust aðgerðirnar gegn Íraksstríði með beinum hætti, en bandaríska þingið hafði 

samþykkt ályktun í byrjun mánaðar sem heimilaði beitingu hervalds gegn Írak. Áhersla 

ANSWER-samtakanna og mótmælenda sem hafði í upphafi miðast við stríðið gegn 

                                                      
86 Ion Bogdan Vasi, „The New Anti-War Protests and Miscible Mobilizations”, 145–146. 
87 John A. Noakes, Brian V. Klocke og Patrick F. Gilham, „Whose Streets?“, 235–237. 
88 „Who We Are“, heimasíða ANSWER-samtakanna. http://www.answercoalition.org/who_we_are.  
89 Vasi, „The New Anti-War Protests and Miscible Mobilizations”, 147–148. 

http://www.answercoalition.org/who_we_are


  25 

Afganistan færðist því yfir á Írak. Svipaðar mótmælaaðgerðir áttu sér stað víða um heim, 

m.a. í Þýskalandi, Spáni, Suður-Kóreu og Ástralíu, en stærstu mótmælin áttu sér stað í 

Washington D.C. 90 Þar söfnuðust saman tæplega 100 þúsund mótmælendur og hlýddu á 

ræður ýmissa þekktra aðila, t.a.m. mannréttindafrömuðinn Jesse Jackson, söngkonuna Patti 

Smith og leikkonuna Susan Sarandon.  

Fleiri slíkar mótmælaaðgerðir voru skipulagðar af ANSWER-samtökunum og fleiri 

friðarsamtökum í aðdraganda Íraksstríðsins, en stærsti einstaki atburðurinn var þó 

alþjóðlegu mótmælin sem áttu sér stað 15. febrúar 2003. Þá mótmæltu milljónir manna 

fyrirhuguðu Íraksstríði í 600 borgum víða um heim. Stjórnmálafræðingurinn Stefaan 

Walgrave hefur bent á að um sé að ræða einn stærsta og útbreiddasta mótmælaatburð í 

mannkynssögunni.91 Mótmælaaðgerðir mátti m.a. finna í Afríku, Asíu, Eyjaálfu og Norður-

Ameríku en útbreiðsla mótmælanna var þó einna mest í Evrópu.92 Fjölmennustu 

mótmælafundirnir áttu sér stað í Róm og Madrid en alls sóttu 6 til 10 milljónir manna 

mótmæli á heimsvísu samkvæmt mati BBC og voru það stærstu mótmælaaðgerðir síðan á 

tímum Víetnamstríðsins.93  

Upphaf íslenskra mótmælaaðgerða 

Ísland fór ekki varhluta af svo fjölmennum mótmælum erlendis og byrjaði undirbúningur 

mótmælaaðgerða hér á landi gegn Íraksstríði um haustið 2002.94 Vinnan fór fram undir 

merkjum hópsins Átak gegn stríði, en sama nafn hafði einnig verið notað yfir hóp 

mótmælenda gegn Persaflóastríðinu árið 1991.95 Rétt eins og í Persaflóastríðinu hafði Átak 

gegn stríði töluverð tengsl við Samtök herstöðvaandstæðinga. Skipulagningin fór þó ekki 

fram undir nafni Samtaka herstöðvaandstæðinga af praktískum og strategískum ástæðum 

þar sem skipuleggjendur vonuðust til þess að ná til breiðari hóps fólks, en ekki einungis 

þeirra sem voru mótfallnir Keflavíkurherstöðinni.96 Mótmælaaðgerðirnar sem Átak gegn 

stríði skipulagði áttu að einskorðast við andstöðu við stríðsrekstur í Írak og þótti æskilegra 

                                                      
90 „Global rallies protest possible U.S. war on Iraq“, CNN, 26. október 2002. 
http://edition.cnn.com/2002/US/10/26/us.iraq. 
91 Stefaan Walgrave, inngangur að The World Says No to War, 13. 
92 Sidney Tarrow, formáli að The World Says No to War, 8-9. 
93 „US peace marches draw thousands“, BBC, 27. október 2002. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2364151.stm. 
94 Viðtal höfundar við Stefán Pálsson, 1. febrúar 2018. 
95 Sigurður Ágústsson, „Viðhorf Íslendinga til Persaflóastríðsins“, 24–26. 
96 Viðtal höfundar við Stefán Pálsson, 1. febrúar 2018. 
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að notast við nafn sem hafði ekki sömu hugrenningatengsl og Samtök 

herstöðvaandstæðinga. Aðrir smærri hópar komu að starfi Átaks gegn stríði, t.d. Menningar- 

og friðarsamtök íslenskra kvenna (MFÍK) en hryggjarstykkið í starfi hópsins var þó ávallt 

Samtök herstöðvaandstæðinga. Flestir í hópnum höfðu einhver tengsl við samtökin, sátu t.d. 

í Miðnefnd Samtaka herstöðvaandstæðinga, Samstarfsnefnd friðarhreyfinga eða þekktust í 

gegnum starfsemi vefritsins Múrinn sem var stofnað af Málfundafélagi ungra róttæklinga í 

nóvember 1999. Flestir skipuleggjendanna voru á svipuðum aldri og þekktust áður en 

skipulagning mótmælanna hófst. Þeir sem tilheyrðu þessum hópi voru t.am. Stefán Pálsson, 

Páll Hilmarsson, Steinþór Heiðarsson og bræðurnir Sverrir og Ármann Jakobssynir.  

Fyrstu íslensku mótmælin sem beindust gegn Íraksstríðinu fóru fram 19. janúar 2003 

á Lækjartorgi, en samkvæmt Fréttablaðinu tóku um 1500 manns þátt í þeim.97 Þau voru 

haldin á sama tíma og margir aðrir mótmælafundir víðs vegar um heim. Í Bandaríkjunum 

fóru fram tveir fjölmennir mótmælafundir í Washington D.C. og San Francisco sem voru 

skipulagðir af ANSWER-samtökunum. Á spjöldum sem íslenskir mótmælendur báru mátti sjá 

slagorðið „Not in our name“ eða „Ekki í okkar nafni“ sem var einnig notað af mótmælendum 

vestanhafs. Eftir að fundinum á Lækjartorgi lauk gengu mótmælendur að bandaríska 

sendiráðinu við Laufásveg og afhentu starfsfólki sendiráðsins mótmælaskjal þar sem 

stríðsáformum Bandaríkjanna var mótmælt.98 Nokkrum dögum eftir mótmælafundinn birti 

laganeminn Bjarni Ólafsson grein í vefritinu Deiglunni þar sem hann gagnrýndi aðstandendur 

mótmælanna og meint tengsl þeirra við ANSWER-samtökin. Samkvæmt Bjarna voru 

ANSWER-samtökin (og International Action Center einnig) „leppsamtök“ fyrir bandaríska 

kommúnistaflokkinn Workers World Party.99 Sá flokkur hafði haldið uppi vörnum fyrir 

norður-kóreska einræðisherrann Kim Jong-Il og gagnrýnt stríðsglæpadómstólinn í Haag fyrir 

að rétta yfir Slobodan Milosevic. Taldi Bjarni óviðunandi að svo róttæk öfl hefðu 

hugmyndafræðilegt forræði yfir mótmælahreyfingunni gegn Íraksstríðinu. Að auki var það 

skoðun hans að raunverulegt markmið slíkra hreyfinga væri að „koma öðrum baráttumálum 

sínum áfram“.100  

                                                      
97 „Friðarsinnar fjölmenntu á Lækjartorgi“, Fréttablaðið, 20. janúar 2003. 
98 „Friðarsinnar fjölmenntu á Lækjartorgi“, Fréttablaðið, 20. janúar 2003. Sjá einnig „Fjöldamótmæli gegn stríði 
í Írak“, DV, 20. janúar 2003. 
99 Bjarni Ólafsson, „Í hvers nafni?“, Deiglan, 24. janúar 2003.  
100 Sama heimild. Þess má einnig geta að Sara Flounders, fulltrúi International Action Center, kom til Íslands um 
mitt ár 2002 í boði Samtaka herstöðvaandstæðinga og sat friðarráðstefnu sem var haldin í Reykjavík. Sjá t.d. 
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Stefán Pálsson sem var þá formaður Samtaka herstöðvaandstæðinga, svaraði Bjarna í 

bréfi sem var einnig birt í Deiglunni en þar tók hann fram að „samsæriskenning“ Bjarna um 

meinta tengingu á milli ANSWER og Workers World Party væri reist á veikum grunni. 101 Þá 

taldi Stefán að þátttaka almennings í mótmælaaðgerðum vestanhafs jafngilti ekki stuðningi 

við öll baráttumál ANSWER. Loks undirstrikaði hann að mótmælin sem áttu sér stað í öðrum 

löndum hefðu verið skipulögð af friðarhreyfingum á hverjum stað fyrir sig, en ekki ANSWER-

samtökunum á heimsvísu. Svar Bjarna var á þá vegu að það væri friðarhreyfingunni ekki til 

framdráttar að leyfa samtökum á borð við ANSWER og International Action Center að stýra 

mótmælum gegn stríðinu: „Með því að mæta á atburði sem skipulagðir eru af WWP, IAC eða 

ANSWER er fólk að vekja athygli á þessum samtökum, veita þeim aðgengi að fjölmiðlum og 

þar af leiðandi að færa þeim vald. Það er það sem ég gagnrýni, ekki mótmælagöngurnar 

sjálfar“.102 

Í andsvari Stefáns kom fram að hann teldi málflutning Bjarna vera í ætt við 

„samsæriskenningar“ um meint tengsl friðarhreyfingarinnar við Sovétríkin sem voru 

algengar á tímum kalda stríðsins.103 Þessar deilur Stefáns og Bjarna veita ákveðna hugmynd 

um hvar víglínur lágu og hvernig umræðan um Íraksdeiluna var tengd orðræðu kalda 

stríðsins. Múrverjar voru vinstri menn og ritstjórn Múrsins studdi flokk Vinstri grænna 

opinberlega í þingkosningum árið 2003.104 Þeir sem héldu aftur á móti uppi vörnum fyrir 

stríðið komu flestir úr röðum Sjálfstæðisflokksins eða höfðu jákvæða afstöðu til 

Atlantshafsbandalagsins.105 Þótt Deiglan gæfi sig út fyrir að vera „frjálst og óháð vefrit“ átti 

málflutningur ritsins sterka samleið með stefnu Sjálfstæðisflokksins.106 Ef marka má könnun 

Fréttablaðsins frá 18. janúar 2003 var stuðningur við stríðið mestur innan 

                                                      
„Nú ráðum við, ekki bara herforingjarnir“, Morgunblaðinu, 17. maí 2002. Sjá einnig: „Baráttan gegn stríði og 
hernaðarhyggju“, Dagfari, 1. tbl. 2003, 32-36. 
101 Stefán Pálsson, „Til ritstjóra Deiglunnar“, Múrinn, 28. janúar 2003. 
102 Bjarni Ólafsson, „Vitleysa og illkvittni - annar kafli“, Deiglan, 31. janúar 2003. 
103 Stefán Pálsson, „Reyndu að ljúga líklegar!“, Múrinn, 1. febrúar 2003. 
104 Ritstjórn Múrsins, „Framtíð vinstristefnu á Íslandi ræðst í dag“, 10. maí 2003. 
105 Sjá t.d. ummæli Jóns Hákons Magnússonar, formanns Samtaka um vestræna samvinnu í Fréttablaðinu, 19. 
mars 2003 þar sem hann lýsir stríðinu sem „óumflýjanlegu“. Þá sagði hann einnig að sjónarmið 
ríkisstjórnarinnar „ættu fullan rétt á sér“. 
106 „Um Deigluna“. https://www.deiglan.is/um-deigluna. Ritinu var lýst sem frjálslyndu vefriti og tekið fram að 
flestir greinahöfundar ritsins aðhylltust „grundvallarhugmyndir um frelsi einstaklingsins“. Stofnandi vefritsins, 
Borgar Þór Einarsson, var síðar kjörinn formaður Sambands ungra Sjálfstæðismanna. „Borgar Þór kjörinn 
formaður SUS“, Morgunblaðið, 3. október 2005. Þá höfðu aðrir greinahöfundar ritsins tengsl við Samband 
ungra sjálfstæðismanna, t.a.m. Þórlindur Kjartansson sem tók við af Borgari sem formaður 
ungliðahreyfingarinnar. „Þórlindur Kjartansson nýkjörinn formaður SUS“, Morgunblaðið, 16. september 2007. 

https://www.deiglan.is/um-deigluna
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Sjálfstæðisflokksins.107 Þó er tæplega hægt að segja að það hafi verið vinsælt á meðal 

flokksmanna þar sem einungis 18% studdu það. Þá var stríðið afar óvinsælt á meðal 

almennings og 91% íslensku þjóðarinnar hafði neikvæða afstöðu til stríðsátaka. 

Vikulegir mótmælafundir 

Bandaríska sendiráðið var vettvangur fleiri mótmælaaðgerða gegn stríðsáformum því að 

Átak gegn stríði stóð fyrir vikulegum mótmælastöðum gegn hernaði í Írak fyrir utan 

sendiráðið frá og með 25. janúar 2003.108 Vikulegu mótmælastöðurnar við bandaríska 

sendiráðið löðuðu ekki að sér jafn mikinn fjölda fólks og fyrsti mótmælafundurinn á 

Lækjartorgi, en alla jafna voru um 70-80 manns viðstaddir.109 Mæting á vikulegu fundina var 

töluvert háð veðri og voru færri viðstaddir þegar mikill kuldi var. Samhliða 

mótmælastöðunum gaf Átak gegn stríði út blað sem nefndist Stríðsfréttir og fjallaði um 

áformuð stríðsátök gegn Írak. Blaðið kom vikulega út og var dreift á mótmælafundum sem 

voru skipulagðir á vegum Átaks gegn stríði. Í blaðinu birtust ýmsar kröfur mótmælenda en 

einnig túlkun þeirra á deilum Bandaríkjanna og Íraks og ákall til frekari aðgerða gegn 

stríðsátökum. Blaðið er sennilega besta heimildin um afstöðu skipuleggjenda til stríðsins og 

með hvaða hætti þeir töldu að íslensk stjórnvöld ættu að beita sér í Íraksdeilunni.  

Átak gegn stríði reiddi sig að töluverðu leyti á vefsíður erlendra friðarsamtaka í leit að efni í 

blaðið. Erlendar áróðursmyndir gegn stríðinu voru gjarnan endurprentaðar, en þar mátti 

einnig finna þýddar greinar og hlekki á síður erlendra friðarsamtaka.110 Þá var einnig fjöldi 

greina þar sem framferði stjórnmálamanna var gagnrýnt svo og röksemdir þeirra fyrir 

stríðsrekstri. Í einni slíkri grein var meginröksemdin sú að stríð myndi alls ekki bæta stöðu 

almennings í Írak og að meint umhyggja stjórnmálamanna fyrir íröskum almenningi væri 

einungis yfirvarp.111 Stríðið væri ekki háð til þess að auka frelsi Íraka heldur væri tilgangurinn 

sá að koma olíuauðlindum Íraka í hendur Bandaríkjamanna og Breta.  

Tölublöð Stríðsfrétta veita góða vísbendingu um innrömmun Átaks-hópsins á 

Íraksdeilunni. Benford og Snow hafa skipt innrömmunarferli félagslegra hreyfinga í þrjú 

                                                      
107 „91% þjóðarinnar andvígt“, Fréttablaðið, 19. mars 2003. 
108 Viðtal höfundar við Stefán Pálsson, 1. febrúar 2018. 
109 Sama heimild.  
110 SHA. „Fólk gegn stríði“, Stríðsfréttir, 1. tbl. 25. janúar 2003. Fólk var hvatt til þess að heimsækja heimasíðu 
Vote No War samtakanna og setja nafn sitt á undirskriftalista gegn stríði í Írak. Þá var einnig hlekkur á 
heimasíðu ANSWER-samtakanna sem innihélt upplýsingar um mótmælaaðgerðir erlendis. 
111 SHA. „Halda rökin? – II. Hluti“, Stríðsfréttir, 4. tbl. 15. febrúar 2003. 
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verkefni eða hluta. Í fyrsta lagi greiningarhluta (e. diagnostic framing), í öðru lagi 

forspárhluta (e. prognostic framing) og í þriðja lagi svonefndan hvatningarhluta (e. 

motivational framing).112 Samkvæmt kenningu Benfords og Snow snýst greiningarramminn 

að mestu um ábyrgð á tilteknu vandamáli og hvaða áhrifaþátt eða aðila eigi að skella 

skuldinni á. Margir þættir geta komið til sögunnar, t.d. pólitískir, efnahagslegir og 

siðferðilegir, en tilhneiging félagslegra hreyfinga er þó oftast sú að einblína að mestu á einn 

áhrifaþátt.113 Fyrirferðarmesti greiningarrammi Átaks gegn stríði var hugmyndin um pólitíska 

ábyrgð Bandaríkjanna á Íraksdeilunni og meinta óbilgirni og árásarhneigð Bandaríkjamanna 

gagnvart Írökum. Þessi afstaða grundvallaðist á ólögmæti stríðsins og meintum skorti 

Bandaríkjastjórnar á haldbærum rökum fyrir innrás í Írak. Hún var rökstudd með þeim hætti 

að Bandaríkjastjórn hefði ekki veitt vopnaeftirlitsmönnum Sameinuðu þjóðanna nægilega 

samvinnu og að Bandaríkjamenn hefðu ítrekað reynt að tengja Íraka við gereyðingarvopn 

þótt engar sannanir væru fyrir tilvist þeirra.114 Þá voru ásakanir um tengsl Íraksstjórnar við 

hryðjuverkasamtökin Al-Kaída dregin í efa og því haldið fram að takmörkuð ógn stafaði af 

Írak.115 Þá myndi hernaðaríhlutun Bandaríkjamanna einungis fá Saddam Hussein til að sýna 

„óheyrilega grimmd“ ef hann teldi völdum sínum ógnað.116 Hernaðarlegar aðgerðir myndu 

einungis grafa undan Sameinuðu þjóðunum, ógna heimsfriðnum og væru auk þess glæpur 

„bæði í siðferðislegum skilningi og skilningi alþjóðalaga“.117 Að mati Átaks gegn stríði hvíldi 

ábyrgðin á yfirvofandi stríði fyllilega á herðum Bandaríkjastjórnar. 

 Rétt eins og í Persaflóastríðinu voru hugmyndir um efnahagslega hagsmuni af 

Íraksstríðinu og ásælni Vesturlanda í olíu áberandi.118 Íslenskir mótmælendur notuðust t.d. 

við slagorð á borð við „Ekkert blóð fyrir olíu“ („No blood for oil“) sem voru mikið notuð 

vestanhafs.119 Þessi innrömmun gerði ráð fyrir því að afstaða Bandaríkjanna byggðist á 

heimsvaldastefnu og árásargjarnri utanríkisstefnu sem miðaði að því að sölsa undir sig 

náttúruauðlindir Íraka. Í Stríðsfréttum birtist t.d. þýdd grein frá ANSWER-samtökunum þar 

                                                      
112 David Snow og Robert Benford, „Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization“, 199. 
113 Sama heimild, 200. 
114 SHA. Sverrir Jakobsson, „Halda rökin? – I. Hluti“, Stríðsfréttir, 2. tbl. 1. febrúar 2003. 
115 SHA. „Nú veistu...“, Stríðsfréttir, 1. tbl. 25. janúar 2003. Sjá einnig: „Scott Ritter segir frá“, Stríðsfréttir, 3. tbl. 
8. febrúar 2003. 
116 Sama heimild. 
117 SHA. „Ályktun friðarfundar á Ingólfstorgi, 15. feb“, Stríðsfréttir, 5. tbl. 21. febrúar 2003. 
118 Sigurður Ágústsson, „Afstaða Íslendinga til Persaflóastríðsins“, 51–52. 
119 Guðrún M. Guðmundsdóttir, „Pólitískt friðaruppeldi“, Vera, 5. tbl. okóber 2003, 60-61. Sjá einnig: „Milljónir 
mótmæla stríði við Íraka“, Fréttablðið, 17. febrúar 2003. 
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sem hernaðaraðgerðum Bandaríkjamanna og Breta var líkt við nýlendustefnu og 

heimsvaldastefnu. Taldi greinarhöfundur ennfremur að stríðið væri „stéttastríð“ og væri 

einungs háð fyrir hönd stórfyrirtækja „gegn öllum þeim ríkisstjórnum í fyrrverandi nýlendum 

sem hafa dirfst að halda í eðlilegt sjálfstæði og yfirráð yfir auðlindum sínum“.120 

Sagnfræðingurinn Sverrir Jakobsson taldi að Íraksstríðið gæti gefið hættulegt fordæmi og 

færi stríðið fram þyrftu Bandaríkin ekki neina réttlætingu fyrir stríðsrekstri í framtíðinni 

nema „rök heimsvaldastefnunnar“.121 

Kenningin um olíustríð grundvallaðist á þeirri hugmynd að rökstuðningur 

Bandaríkjamanna og Breta væri yfirvarp og að ráðamenn neituðu að viðurkenna hið sanna 

eðli stríðsins. Þegar kenningin um olíustríð barst til tals í neðri deild breska þingsins þann 15. 

janúar 2003 sagði forsætisráðherrann Tony Blair að hugmyndin um olíuhagsmuni væri 

„samsæriskenning“. Þá bætti hann því við að ef Bretar ásældust í raun olíubirgðir Íraka þá 

myndu bresk stjórnvöld gera samninga við Saddam Hussein um kaup á olíu í stað þess að 

ráðast inn í landið.122 Taldi Blair að stríðið snerist í raun og veru um gereyðingarvopn íraskra 

stjórnvalda en ekki olíu eins og margir andstæðingar stríðsins álitu. Markmið Átaks gegn 

stríði var að hrekja þessa túlkun og fá almenning til þess að taka undir innrömmun hópsins. 

Ramminn um heimsvaldastefnu Bandaríkjanna birtist þó ekki eingöngu í 

Stríðsfréttum því að ýmsir í Átaks-hópnum birtu greinar í tímariti Samtaka 

herstöðvaandstæðinga, Dagfara, en þar var ramminn útfærður nánar og settur í íslenskt 

samhengi. Í grein Stefáns Pálssonar og Sverris Jakobssonar kom fram að Íraksstríðið væri 

einungis prófsteinn á nýja utanríkisstefnu Bandaríkjanna, „stefnu sem felur í sér hömlulaust 

alveldi yfir þjóðum heimsins“.123 Töldu þeir að með Keflavíkurherstöðinni væri Ísland orðið 

að æfingasvæði þessarar nýju utanríkisstefnu og að sífellt væri reynt að tengja 

hernaðarstarfsemi við almennt líf íslenskra borgara. Gagnrýndu þeir sérstaklega Davíð 

Oddsson og Halldór Ásgrímsson fyrir að taka upp stefnu Bandaríkjastjórnar gagnrýnislaust. 

Með þessum röksemdum var reynt að fella baráttu Átaks-hópsins gegn Íraksstríðinu inn í 

baráttu Samtaka herstöðvaaandstæðinga gegn hernaði. 

                                                      
120 SHA. „Hernám er ekki frelsun“, Stríðsfréttir, 12. tbl. 12. apríl 2003. 
121 SHA. Sverrir Jakobsson, „Andstaðan skiptir máli“, Stríðsfréttir, 1. tbl. 25. janúar 2003. 
122 „Blair: Iraq oil claim is 'conspiracy theory'“, The Guardian, 15. janúar 2003. 
https://www.theguardian.com/politics/2003/jan/15/foreignpolicy.uk. 
123 Stefán Pálsson og Sverrir Jakobsson, „Framtíð í húfi“, Dagfari, 1. tbl. febrúar 2003, 2-3. 
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Á alþjóðlegum degi mótmæla sem fór fram í hundruðum borga víðs vegar um heim 

15. febrúar 2003 var yfirvofandi Íraksstríði mótmælt. Á Íslandi var fundurinn auglýstur í 

Stríðsfréttum sem „stórfundur“ og fólk sérstaklega hvatt til þess að láta vini og ættingja vita 

af mótmælastöðum til þess að slagkraftur fundarins yrði meiri.124 Í öðrum tölublöðum mátti 

einnig finna greinar þar sem undirstrikað var mikilvægi þess að mótmæla innrásinni og lagt 

til að með aukinni þátttöku almennings og auknum slagkrafti í mótmælunum væri hægt að 

fresta stríðsátökum og jafnvel koma í veg fyrir þau. Í einni greininni sagði t.d. að „einungis 

fólk [gæti] stöðvað þá ófriðarbylgju sem ógnar heiminum“.125 Þessa viðleitni við að auka 

þátttöku í mótmælaaðgerðum má líta á sem hvatningarhluta (motivational framing) 

innrömmunarferlisins. Snow og Benford hafa bent á að það sé ekki nóg fyrir almenning að 

vera sammála innrömmun tiltekinnar hreyfingar heldur verður að vera til staðar einhvers 

konar hvati fyrir þáttöku í baráttu hópsins.126 Átak gegn stríði færði siðferðileg rök fyrir 

þátttöku í mótmælaaðgerðum með því að einblína á nauðsyn þess að koma í veg fyrir 

þjáningar og dauða, en reyndi einnig að sýna fram á gerendahæfni (e. agency) hinnar 

alþjóðlegu friðarhreyfingar. Lögð var áhersla á alþjóðlegt eðli mótmælanna með því að 

benda á friðarfundi sem fóru fram á erlendri grundu og þá tilgátu að hægt væri að stöðva 

stríðið með því að sýna ráðamönnum hve víðtæk og almenn samstaða hefði myndast gegn 

stríðsátökum. 

Á Íslandi fóru mótmælin ekki einungis fram í höfuðborginni því að samsvarandi 

aðgerðir voru einnig skipulagðar úti á landi. Á Akureyri komu 500 manns saman á 

mótmælafundi á Ráðhústorginu, en á Ísafirði sóttu 90 manns mótmæli í 

Edinborgarhúsinu.127 Eðlilega var mótmælafundurinn í Reykjavík fjölmennastur og tóku  

samkvæmt mati lögreglunnar 1600 manns þátt í honum. Athygli vekur að skipuleggjendur 

mótmælanna áætlaðu að umtalsvert fleiri hefðu tekið þátt í aðgerðunum eða á fjórða 

þúsund.128 Slíkt misræmi var ekki óalgengt þegar kom að talningu þátttakenda, en svipað var 

uppi á teningnum þegar fyrsti mótmælafundurinn gegn Íraksstríðinu var haldinn 19. janúar 

2003. Þá töldu skipuleggjendur að um 2000 manns hafi tekið þátt í honum,129 en mat 

                                                      
124 SHA. „Fyrsta skrefið“, Stríðsfréttir, 1. tbl. 25. janúar 2003. 
125 SHA. „Friðarsinni? Þú ert í góðum félagsskap“, Stríðsfréttir, 2. tbl. 1. febrúar 2003. 
126 Snow og Benford, „Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization“, 202-205. 
127 SHA. „Frábærir friðarfundir!“, Stríðsfréttir, 5. tbl. 21. febrúar 2003. 
128 Sama heimild 
129 SHA. „Fyrsta skrefið“, Stríðsfréttir, 1. tbl. 25. janúar 2003. 
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dagblaðanna var töluvert lægra eða um 1500 manns.130 Ljóst er að félagar í Samtökum 

herstöðvaandstæðinga hafa ráðið nokkru um staðarval þar sem mótmælafundir voru nánast 

eingöngu haldnir á þeim stöðum sem höfðu virka deild í samtökunum.131  

Á mótmælafundinum við Stjórnarráðið voru samþykktar sex kröfur mótmælenda sem 

höfðu verið settar fram af Átaks-hópnum á mótmælafundi viku áður.132 Hægt er að líta á 

kröfur hópsins sem hluta af því sem hefur verið nefnt forspárhluti (e. prognostic framing) 

innrömmunarferlisins. Samkvæmt Benford og Snow verða félagslegar hreyfingar að benda á 

mögulegar lausnir við tilteknu deilumáli eða þá að setja fram einhvers konar áætlun (e. 

prognosis) um að bæta ástandið.133 Lausnin verður að vera rökrétt og nægilega raunsæ til 

þess að laða að sér fylgjendur, en að öðrum kosti getur hún haft öfug áhrif og fælt frá sér 

mögulega fylgismenn. Benford og Snow hafa einnig bent á að mótun þessa forspárramma 

eigi sér oftast stað í dýnamísku ferli þar sem hreyfingin þarf að breyta tillögum sínum í takt 

við breyttar aðstæður eða mótrök sem eru sett fram af andstæðingum hópsins. Kröfur Átaks 

gegn stríði lutu aðallega að íslenskum stjórnvöldum og hvernig þau ættu að bregðast við 

Íraksdeilunni. Kröfur hópsins voru eftirfarandi: 

▪ Stjórn Bandaríkjanna láti tafarlaust af stríðsundirbúningi og hótunum um valdbeitingu 

gegn Írak og öðrum ríkjum. 

▪ Efnahagsþvingunum gegn Írak verði hætt, þar með talið af Íslands hálfu. 

▪ Öll gereyðingarvopn verði eyðilögð þar sem þau fyrirfinnast. 

▪ Ríkisstjórn Íslands banni þjónustu íslenskra fyrirtækja við stríðsaðila. 

▪ Ísland neiti hernaðarsamvinnu við ríki sem ráðast á önnur lönd. 

▪ Íslensk stjórnvöld beiti sér fyrir alþjóðabanni á gereyðingarvopnum.134 

Kröfurnar voru fremur hógværar, en ljóst er að þær tóku mið af stefnu Samtaka 

herstöðvaandstæðinga. Það sést á þeirri kröfu að Ísland láti af hernaðarsamvinnu við „ríki 

sem ráðast á önnur lönd“, þó svo að Bandaríkin séu ekki nefnd þar á nafn. Þá er nokkuð ljóst 

að krafan um alþjóðabann á gereyðingarvopnum var fyrst og fremst beint að Bandaríkjunum 

en ekki Írak. Samtök herstöðvaandstæðinga höfðu gagnrýnt stefnu Bandaríkjastjórnar í 

kjarnorkuafvopnun um nokkurt skeið og fyrir að hafa ekki samþykkt alþjóðlegan sáttmála 

                                                      
130„Friðarsinnar fjölmenntu á Lækjartorgi“, Fréttablaðið, 20. janúar 2003. 
131 „Öflugt starf fyrir vestan... og líka fyrir norðan“, Dagfari, 1. tbl. febrúar 2003. 
132 SHA. „Kröfur okkar eru:”, Stríðsfréttir, 3. tbl. 8 febrúar 2003. 
133 David Snow og Robert Benford, „Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization“, 201. 
134 SHA. „Ályktun friðarfundar á Ingólfstorgi, 15. feb.“, Stríðsfréttir, 5. tbl. 21. febrúar 2003. 
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um bann við kjarnorkutilraunum (e. Comprehensive Test Ban Treaty) en einnig fyrir að hafa 

sagt upp einhliða samningi um tilraunir um gagneldflaugakerfi (e. Anti-Ballistic Missile Test 

Treaty).135 Í Stríðsfréttum hafði birst grein þar sem efasemdum var lýst yfir varðandi tilvist 

íraskra gereyðingarvopna og ábyrgðinni þess í stað varpað á Bandaríkin þar sem þau neituðu 

að veita vopnaeftirlitsmönnum upplýsingar um eigið kjarnorkuvopnabúr.136 Ármann 

Jakobsson ritaði einnig grein í vefritið Múrinn þar sem hann leiddi líkur að því að Bandaríkin 

væru hin raunverulega ógn við heimsfriðinn: 

Og hvað með vopn Bandaríkjamanna sjálfra? Eru þeir ekki eina þjóðin sem um 

þessar mundir fer um með hótunum um árásir og stríð? Hafa þeir ekki margsagt 

að þeir útiloki ekki beitingu gereyðingarvopna?137 

Kröfuna um bann við þjónustu íslenskra fyrirtækja við stríðsrekstur má tengja við umræðu 

um flutning íslenskra flugfélaga á hergögnum sem átti sér stað í kjölfar leiðtogafundar NATO 

í Prag í nóvember 2002. Þá lýsti Davíð Oddsson því yfir að íslensk stjórnvöld væru reiðubúin 

að verja 300 milljónum króna til þess að leigja flugvélar Loftleiða og Air Atlanta til að flytja 

hermenn og hergögn á vegum NATO ef upp kæmi krísa sem krefðist hernaðarlegs viðbragðs 

af hálfu samtakanna.138 Sú ákvörðun vakti hörð viðbrögð stjórnarandstöðunnar og var hún 

strax tengd við hugsanlegar hernaðaraðgerðir í Írak. Steingrímur J. Sigfússon gagnrýndi 

ráðamenn fyrir að hafa skuldbundið Ísland til aukinnar þáttöku í „hernaðarlegri eða 

hernaðartengdri starfsemi“,139 en Össur Skarphéðinsson leit svo á að ummæli Davíðs bentu 

til þess að Íslendingar væru nú skuldbundnir til að taka beinan þátt í hernaðaraðgerðum 

bandalagsins, t.d. í Írak. Halldór Ásgrímsson ítrekaði að Íslendingar væru ekki að „blanda sér 

inn í aðgerðir á fyrstu stigum“ og sagði að menn væru „komnir á undan sjálfum sér“.140 Með 

því að styðja bann við þjónustu íslenskra félaga við stríðsátök tók Átaks-hópurinn undir 

gagnrýni stjórnarandstöðunnar sem taldi að með fjárveitingunni væri línan á milli 

                                                      
135 „Sjö mínútur til miðnættis – enn á ný“, Dagfari, 1. tbl. febrúar 2002. Samtökin höfðu einnig beitt sér fyrir 
friðlýsingu íslenskra sveitarfélaga fyrir kjarnorkuvopnum, sjá: „Friðlýsing sveitarfélaga“, Dagfari, 1. tbl. febrúar 
2003. MFÍK höfðu sömu stefnu: sjá t.d. SHA. Ódagsettur bæklingur MFÍK, nr. 1046. „Við viljum sjá öllum 
kjarnavopnum eytt“. 
136 Sverrir Jakobsson, „Halda rökin? – I. hluti”, Stríðsfréttir, 1. tbl. 1. febrúar 2003. 
137 Ármann Jakobsson, „Eru einhver rök fyrir innrás í Írak?“, Múrinn, 17. janúar 2003. 
138 „NATO verður áfram virkt varnarbandalag“, Morgunblaðið, 22. nóvember 2002. 
139 Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. B-deild. Leiðtogafundurinn í Prag og þátttaka Íslands í hernaðarstarfsemi á 
vegum NATO. Umræður utan dagskrár, 3. desember 2002. 
140 Sama heimild. 
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borgaralegrar og hernaðarlegrar starfsemi skekkt. Gagnrýni Múrverja beindist síðar að 

fyrirtækinu Kögun fyrir samning sem var gerður við bandarískt fyrirtæki um þróun 

hugbúnaðar sem nota átti í hernaði. Sverrir Jakobsson gagnrýndi þetta fyrirkomulag og taldi 

að ekki væri um „eðlileg viðskipti“ að ræða þar sem hæglega mætti líkja verkefninu við 

vopnasölu, nokkuð sem hann taldi stuðla að ófriði í heiminum.141  

Stjórnvöld lýsa yfir stuðningi við stríðið 

Aukinn kraftur færðist í mótmælaaðgerðir gegn stríðinu þegar ljóst þótti að Bandaríkjamenn 

myndu beita hervaldi. Þögul mótmæli voru haldin á Lækjartorgi 16. mars 2003, en þá hafði 

George Bush gefið Sameinuðu þjóðunum sólarhringsfrest til að ákveða hvort þær styddu 

innrás í Írak. 500-700 mótmælendur voru viðstaddir og mótmæltu þeir við kertaljós og þögn. 

Mótmælin voru hluti af friðarátaki sem fór fram víðs vegar um heim (e. Global Vigil for 

Peace).142 Hinn 18. mars varð breyting á skipulögðu mótmælunum sem Átak gegn stríði stóð 

fyrir en þá kom í ljós að Ísland var á lista hinna „viljugu þjóða“ sem studdu hernaðaraðgerðir 

gegn Írak. Ákvörðun stjórnvalda um að styðja Íraksstríðið kom skipuleggjendum 

mótmælanna í opna skjöldu, en fáir bjuggust við því að ríkisstjórnin myndi styðja stríðið með 

svo afgerandi hætti.143 Staðsetning vikulegu mótmælanna var flutt frá bandaríska 

sendiráðinu til Stjórnarráðsins og jókst fjöldi mótmælenda umtalsvert.144 Andstæðingar 

stríðsins boðuðu til mótmæla við Stjórnarráðið þegar fundur ríkisstjórnar hófst að morgni 

18. mars og mættu 200–300 manns sem mótmæltu kröftuglega. Þá var haldinn annar 

mótmælafundur 20. mars á Lækjartorgi þar sem hátt í 2000 manns voru viðstaddir. 

Mótmælin voru sótt af fólki á öllum aldri og á breiðum pólitískum grundvelli.145 Ýmsir 

stjórnmálamenn sóttu fundinn og tóku þátt í mótmælaaðgerðum, en Ögmundur Jónasson, 

Þórunn Sveinbjarnardóttir og Margrét Sverrisdóttir, varaþingmaður Frjálslynda flokksins, 

lýstu andúð sinni á stríðinu. Þá mátti einnig sjá mótmæli á vegum leiklistarnema við 

Listaháskóla Íslands sem héldu svokallaða „die-in“ mótmælaaðgerð fyrir framan 

Stjórnarráðshúsið.146 Þá var einnig rauðri málningu skvett á framhlið hússins sem gaf 

                                                      
141 Sverrir Jakobsson, „Sölumenn dauðans“, Múrinn, 24. september 2003. 
142 „Þögul mótmæli við kertaljós“, Morgunblaðið, 17. mars 2003. 
143 Viðtal höfundar við Stefán Pálsson, 1. febrúar 2018 og Birgittu Jónsdóttur, 12. apríl 2018. 
144 Viðtal höfundar við Stefán Pálsson, 1. febrúar 2018. 
145 Viðtal höfundar við Stefán Pálsson, 1. febrúar 2018. 
146 „Kröftug og litrík mótmæli“, DV, 21. mars 2003. „Die-in“ mótmælaaðgerð vísar til þess þegar mótmælendur 
„liggja í valnum“ á vettvangi mótmæla og þykjast dauðir, en sú aðferð á rætur að rekja til baráttu aðgerðasinna 
fyrir réttindum eyðnisjúklinga á tíunda áratugnum. Sjá: Reed, The Art of Protest, 195-196. 
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lögreglu tilefni til þess að auka viðbúnað við Stjórnarráðið, bandaríska sendiráðið og heimili 

ráðherra.147 Lögreglan hafði þó lítið uppi úr krafsinu og sökudólgarnir sem skvettu 

málningunni fundust aldrei. 

Þó svo að mótmælin hafi orðið ákafari og fjölmennari urðu þau ekki ofbeldisfull. Engu 

að síður varð breyting á eðli þeirra; innrömmun mótmælenda breyttist og nýr rammi sem 

sneri að ábyrgð á stuðningi Íslands við stríðsreksturinn varð allsráðandi. Gagnrýnin beindist 

að mestu leyti að Halldóri Ásgrímssyni og Davíð Oddssyni og urðu þeir að skotspóni 

mótmælenda. Í fyrsta tölublaði Stríðsfrétta eftir að stuðningur stjórnvalda kom í ljós voru 

Davíð og Halldór ásakaðir um að hafa lýst yfir stríði við „fjarlæga þjóð í mínu nafni“ og að 

hafa gert Íslendinga „meðseka“ um stríðið.148 Í næsta blaði Stríðsfrétta mátti sjá gamalt 

slagorð Samtaka herstöðvaandstæðinga í nýrri mynd þar sem kallað var eftir því að Halldór 

og Davíð færu „í herinn og herinn burt“.149 Íslenskir friðarsinnar vönduðu stjórnvöldum ekki 

kveðjurnar og voru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sakaðir um „þrælsótta“ 

gagnvart Bandaríkjunum í grein eftir Steinþór Heiðarsson.150 Þá var stríðið einnig tengt við 

veru Íslands í NATO og bent var á Keflavíkurherstöðina og heræfingar á íslenskri grundu sem 

uppruna íslenskra afskipta af stríðinu.151 Í ávarpi Þórs Saari sem var flutt á mótmælafundi við 

Stjórnarráðið 12. apríl sakaði hann íslenska ráðamenn um „endalausa fylgispekt“ við 

Bandaríkin og gagnrýndi hann Morgunblaðið fyrir „ritskoðunartilburði“ til réttlætingar 

stríðsins.152 Þá birtist mynd á forsíðu Stríðsfrétta þar sem búið var að skeyta bandaríska 

fánanum saman við þann íslenska með yfirskriftinni „Áfram Ísland“.153 

Viðbrögð þingmanna við stuðningsyfirlýsingu stjórnvalda voru einnig afar neikvæð. 

Þegar fréttir bárust af stuðningi Íslands við hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna óskuðu 

Samfylkingin og Vinstri græn eftir sérstökum fundi utanríkismálanefndar þar sem flokkarnir 

töldu að þingsköp hefðu verið brotin með því að kalla ekki saman nefndina áður en 

ákvörðun um stuðning við stríðið var tekin.154 Forystumenn flokkanna, Steingrímur J. 

Sigfússon og Össur Skarphéðinsson, lýstu stuðningsyfirlýsingunni sem „niðurlægingu“ og 

                                                      
147 „Heimili ráðherra vöktuð“, Morgunblaðið, 23. mars 2003. 
148 SHA. Stríðsfréttir, 9. tbl. 22. mars 2003. Sjá forsíðu og baksíðu blaðsins. 
149 SHA. Stríðsfréttir, 10. tbl. 29. mars 2003.  
150 Steinþór Heiðarsson, „Tilefnislaust stríð“, Múrinn, 19. mars 2003. 
151 Katrín Jakobsdóttir, „Nú stöndum við vaktina“, Múrinn, 18. mars 2003. 
152 Þór Saari, „Stríð fyrir þig“, Dagfari, 2. tbl. apríl 2003. 
153 SHA. Stríðsfréttir, 12. tbl. 12. apríl 2003. 
154 „Segja þingsköp brotin“, Morgunblaðið, 20. mars 2003. 
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gagnrýndu það sérstaklega að fréttir af stuðningi Íslands hafi borist í gegnum talsmann 

Bandaríkjastjórnar.155 Guðni Ágústson, landbúnaðarráðherra, lýsti því síðar í ævisögu sinni 

að hann hefði fyrst heyrt af stuðningi Íslands við stríðið í útvarpsfréttum Ríkisútvarpsins og 

að framkoma Halldórs Ásgrímssonar í málinu hefði verið „ódrengileg“.156 

Sigríður Anna Þórðardóttir, formaður utanríkismálanefndar, taldi að ekki hefði verið 

tilefni til þess að kalla til fundar nefndarinnar þar sem ekki væri um að ræða stefnubreytingu 

af hálfu Íslands. 157 Afstaða Íslands væri í fullu samræmi við fyrri ályktanir Sameinuðu 

þjóðanna um afvopnun Íraks þó svo að ekki hafi náðst að mynda samstöðu um nýja ályktun. 

Þá taldi hún ennfremur að ekki hafi verið nauðsyn að upplýsa nefndarmenn sérstaklega þar 

sem Íraksmálið hafi verið rætt ítrekað á fundum nefndarinnar undanfarnar vikur. Þó svo að 

stuðningurinn hafi verið gagnrýndur af mörgum fékk ríkisstjórnin stuðning í formi leiðara 

Morgunblaðsins sem birtist 20. mars. Þar var vörnum haldið uppi fyrir stuðningsyfirlýsinguna 

og hún rökstudd með þeim hætti að Bandaríkjamenn hefðu stutt Íslendinga á 

alþjóðavettvangi á undanförnum áratugum, m.a. þegar lýðveldið var stofnað og í 

landhelgisdeilunum við Breta.158 Með því að styðja viðleitni Bandaríkjamanna væri Ísland 

einfaldlega að endurgjalda þann stuðning. 

Ritstjórn Morgunblaðsins hafði tekið þá ákvörðun að styðja stríðsáform 

Bandaríkjamanna þar sem blaðið hafði átt í nánum samskiptum við bandaríska sendiráðið á 

tímum kalda stríðsins og lagði auk þess fullt traust á upplýsingar leyniþjónustu 

Bandaríkjanna um gereyðingarvopn Íraka.159 Þó svo að margir innan blaðsins styddu 

aðgerðir Bandaríkjanna og treystu því að upplýsingarnar væru réttar mátti einnig finna 

gagnrýnisraddir. Framkvæmdastjóri blaðsins, Hallgrímur Geirsson, var ósáttur við stefnu 

ritstjórnarinnar í málinu og þá voru einnig ýmsir blaðamenn sem lýstu yfir efasemdum með 

stríðsaðgerðir.160 Innan blaðsins virðast þó ýmsir hafa túlkað Íraksdeiluna út frá afstöðu 

manna til Bandaríkjanna. Blaðamaðurinn Kristján G. Arngrímsson ritaði t.d. pistil 18. mars 

þar sem hann hélt því fram að mótbárur mótmælenda snerust í raun og veru ekki um Írak 

heldur Bandaríkin. Taldi Kristján að mótmælin væru til marks um andstöðu við Bandaríkin og 

                                                      
155 „Afstaðan mótuð með sendiherra“, Fréttablaðið, 20. mars 2003. 
156 Sigmundur Ernir Rúnarsson, Guðni af lífi og sál, 200. 
157 Sama heimild. 
158 Leiðari Morgunblaðsins, 20. mars 2003. 
159 Viðtal höfundar við Styrmi Gunnarsson, 25. apríl 2018.  
160 Sama heimild. 



  37 

bandarísk gildi fremur en samstöðu með íröskum almenningi.161 Mótmælendur væru í raun 

að notfæra sér Íraksdeiluna til þess að koma höggi á Bandaríkjamenn.  

Svipað viðhorf mátti finna í pistli sem birtur var í vefritinu Andríki 12. apríl þar sem 

spjótum var beint að Össuri Skarphéðinssyni og hann sakaður um að hagnýta sér 

Íraksdeiluna „til að slá pólitískar keilur“.162 Greinarhöfundur taldi ennfremur að flestir 

vinstrimenn á Íslandi væru andsnúnir Bandaríkjunum og að þeir gerðu hvað þeir gætu til að 

veitast að Bandaríkjamönnum. Einar Ólafsson, sem studdi Átak gegn stríði, andmælti 

ásökunum um hatur á Bandaríkjamönnum í pistli sem birtist í byrjun apríl. Þar sagði hann að 

það væri ótækt að segja alla mótmælendur andsnúna Bandaríkjunum, en tók þó fram að 

greina mætti „áherslumun“ hjá hópnum.163  Undirstrikaði hann engu að síður að afstaða 

forystunnar gegn stríðinu hafi „ekki byggst á almennri andstöðu við Bandaríkin“.  

Íslenskir stuðningsmenn stríðsins töldu flestir að Ísland hafi átt í löngu sambandi við 

Bandaríkin þar sem löndin hafi átt sameiginlegra hagsmuna að gæta. Áhersla var lögð á 

„staðfestu“ í utanríkismálum og reynt að skapa ákveðna samfellu við öryggis- og 

utanríkispólitík kalda stríðsins með því að undirstrika hve mikilvæg og farsæl ákvörðunin um 

að gerist aðili að NATO og að undirrita varnarsamninginn hafi reynst. Í grein Björns 

Bjarnasonar sem birtist 22. mars voru flokksmenn Vinstri grænna og Samfylkingar t.d. 

gagnrýndir fyrir að hafa ekki verið „staðfastir í utanríkismálum“.164 Þá birtist leiðari í 

Morgunblaðinu í byrjun aprílmánaðar þar sem sömu skoðun var hreyft og undirstrikað að 

meirihluti íslensks almennings hefði „alltaf stutt þessa staðföstu stefnu í utanríkis- og 

öryggismálum þjóðarinnar“.165  

Hægt er að líta á þessa viðleitni til að skilgreina stuðning stjórnvalda sem „staðfestu“ 

sem hluta af gagninnrömmun (e. counterframing) gegn ramma andstæðinga stríðsins um 

ólöglegt árásarstríð. Gagnrammi hefur verið skilgreindur sem tilraun andstæðinga 

félagslegrar hreyfingar við að afsanna, afneita eða kollvarpa greiningar- eða forspárramma 

sem félagsleg hreyfing leggur upp með.166 Deilur þar sem tekist er á um túlkun á tilteknum 

atburði eru alla jafnan nefndar rammaágreiningur (e. framing contest) og geta slíkur deilur 

                                                      
161 „Vonduríkin og Írak“, Morgunblaðið, 18. mars 2003. 
162 Laugardagur 12. apríl 2003. Andríki – Vefþjóðviljinn. 
163 „Erum við þá bara foj út í Bandaríkin?“, Morgunblaðið, 7. apríl 2003. 
164 „Skynsamlegasta úrræði Saddams“, Morgunblaðið, 22. apríl 2003. 
165 „Listi hinna staðföstu“, Morgunblaðið, 6. apríl 2003. 
166 David Snow og Robert Benford, „Framing Processes and Social Movements“, 625-627. 
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átt sér stað á milli ólíkra aðila og hópa en einnig innan hreyfingarinnar sjálfrar. Íslensk 

stjórnvöld römmuðu Íraksdeiluna inn með öðrum hætti en Átak gegn stríði. Þar virtist sú 

skoðun útbreidd að þjóðir heims yrðu að sýna „staðfestu“ gagnvart ríkjum á borð við Írak 

ellegar væri hættunni boðið heim. Þá mætti ekki leyfa Saddam Hussein að hunsa ályktanir 

Öryggisráðsins því að það mundi veikja trúverðugleika Sameinuðu þjóðanna. Því væri 

nauðsynlegt að að standa vörð um alþjóðakerfið og bregðast við hættunni sem stafaði af 

Írak. Andstæðingar stríðsins töldu aftur á móti að með því að fara út í hernaðaraðgerðir án 

ótvíræðs samþykkis Öryggisráðsins væri grafið undan alþjóðastofnunum og farið á svig við 

alþjóðalög.167  

Gagnrammann um staðfestu má hæglega tengja við hugtakið „bandalag hinna 

staðföstu þjóða“. Þegar fréttir bárust fyrst af stuðningi Íslands við stríðið 18. mars var 

hugtakið „staðfesta“ hvergi notað í því samhengi. Morgunblaðið ræddi um þau lönd sem 

studdu „tafarlausa afvopnun Íraka“ og Davíð Oddsson minntist á „samfylkingu þjóða“.168 

Hugtakið skaut fyrst upp kollinum þegar herlið Bandaríkjanna hóf innrás í Írak 20. mars, en í 

viðtali við Davíð sem birtist í DV daginn eftir notaði hann hugtakið „hópur hinna staðföstu 

bandalagsþjóða“.169 Sama hugtak mátti sjá í Morgunblaðinu þegar Davíð var spurður álits á 

innrásinni.170 Í Bandaríkjunum var ávallt talað um „bandalag hinna viljugu“ (e. Coalition of 

the Willing), en hugtakið notaði George Bush fyrst í lok nóvember 2002.171  Blaðamaðurinn 

Davíð Logi Sigurðsson gagnrýndi Davíð Oddsson síðar fyrir að hafa þýtt hugtakið á þessu 

vegu og taldi hann hafa„hagrætt sannleikanum“ með þeim gjörningi.172 Taldi hann 

ennfremur að hugtakasmíðin væri í raun dulin gagnrýni á Samfylkinguna fyrir að hafa stutt 

hernaðaríhlutun Bandaríkjann í Kosovo árið 1999, en síðan tekið afstöðu gegn Íraksstríðinu.  

Hann orðaði það svo: „Davíð og Halldór sýndu semsé staðfestu (styðja vinaþjóðina 

Bandaríkin á ögurstundu, eru fastir fyrir gagnvart Saddam Hussein) á meðan Össur og co. 

                                                      
167 Sjá t.d. Sverrir Teitsson, „Enginn syrgir Saddam“. Vefur Ungra jafnaðarmanna, 10. apríl 2003. 
http://politik.is/2003/04/10/Enginn-syrgir-Saddam. Sjá einnig pistil Þorsteins Hákonarsonar, „SÞ fórnað fyrir 
síðhvörf“, DV, 18. mars 2003. 
168 Forsíða Morgunblaðsins, 19. mars 2003. 
169 „Svikumst að sjálf sögðu ekki undan merkjum“, DV, 21. mars 2003. 
170 „Vonast til þess að skaðinn verði sem minnstur“, Morgunblaðið, 21. mars 2003. 
171 „Bush: Join 'coalition of willing'“, CNN, 20. nóvember 2002. 
http://edition.cnn.com/2002/WORLD/europe/11/20/prague.bush.nato. 
172 „Spuni og sprengjur“, Morgunblaðið, 27. nóvember 2003. 

http://politik.is/2003/04/10/Enginn-syrgir-Saddam
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fóru heljarstökk afturábak í viðleitni sinni til að elta fylgi kjósenda (sem skoðanakannanir 

bentu til að væru andvígir hernaðinum í Írak)“.173 

Sótt var að Samfylkingunni úr báðum áttum því að Steingrímur J. Sigfússon gagnrýndi 

flokkinn á sama tíma fyrir að hafa stutt utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar. Tiltók hann 

sérstaklega varnarsamninginn, aðild Íslands að NATO og loftárásir á Afganistan.174 Múrverjar 

deildu einnig á Össur Skarphéðinsson. Í grein Sverris Jakobssonar sem birtist í Stríðsfréttum 

var Össur lagður að jöfnu við Davíð og Halldór sem hann lýsti sem „hentugum taflmönnum 

fyrir Bandaríkjastjórn“.175 Vefritið Andríki gagnrýndi Össur einnig fyrir „sinnaskipti í 

utanríkismálum“ þar sem hann hafði stutt árás NATO á Júgóslavíu en útnefndi Íraksstríðið 

síðar „grímulaust árásarstríð“.176  

Orðræðan í kringum Íraksstríðið einkenndist af fjölmörgum tilvísunum og 

skírskotunum til seinni heimsstyrjaldarinnar. Þeir sem studdu stríðsrekstur vísuðu gjarnan til 

Winstons Churchills til þess að undirstrika nauðsyn þess að taka afdrifaríkar og jafnvel 

óvinsælar ákvarðanir. Hættan sem stafaði af Þriðja ríkinu var yfirfærð á Saddam Hussein177 

og var gefið í skyn að hörmungar síðari heimsstyrjaldar gætu endurtekið sig ef hann væri 

ekki sviptur völdum. Sú skoðun var einnig útbreidd að Saddam Hussein myndi hljóta sama 

dóm sögunnar eins og aðrir „harðstjórar á borð við Hitler, Maó eða Stalín“.178 Með þessum 

hætti var reynt að færa rök fyrir þeirri skoðun að hernaður gegn Írak væri fyrirbyggjandi 

aðgerð en ekki árásarstríð eins og andstæðingar stríðsins vildu meina. 

Stríðsandstæðingar voru vitanlega ekki sammála þessari innrömmun og teiknuðu 

upp sviðsmynd þar sem Bandaríkin og Bretar voru komin í hlutverk nasista. Í grein Stefáns 

Pálssonar og Sverris Jakobssonar voru Nürnberg-réttarhöldin rifjuð upp þar sem fyrsta 

ákæruatriðið gegn undirmönnum Adolfs Hitlers sneri að því að hafa háð árásarstríð. Töldu 

                                                      
173 Sama heimild. 
174 „Samstarf með Sjálfstæðisflokk eða Framsókn“, Morgunblaðið, 19. mars 2003. 
175 SHA. Sverrir Jakobsson, „Andstaðan skiptir máli“, Stríðsfréttir, 1. tbl. 25. janúar 2003. 
176 Þriðjudagur 25. mars 2003. Andríki – Vefþjóðviljinn. 
177 Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. B-deild. Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál, 27. febrúar 2003. Sjá andsvör 
Björns Bjarnasonar og Halldórs Ásgrímssonar. Björn sagði meðal annars: „Þegar menn tala um Sameinuðu 
þjóðirnar og að menn eigi að treysta alfarið á þær þá minnir það vissulega á umræður sem fóru fram á fjórða 
áratugnum þegar menn töluðu um að það ætti að bregðast við Hitler með sameiginlegu öryggi og vísa því til 
Þjóðabandalagsins, og menn trúðu því að með því að vísa málum Hitlers til Þjóðabandalagsins væri hægt að 
koma í veg fyrir að hann gripi til styrjaldaraðgerða eða ofbeldisaðgerða gegn nágrannaríkjum sínum.“ 
178 Alþt. 2003-2004, 130. lögþ. B-deild. Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál, 13. nóvember 2003. Andsvar 
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar: „Saddam Hussein mun fá sama dóm í sögunni og helstu harðstjórarnir, hvort sem 
það er Adolf Hitler, Maó eða Stalín.“ 
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þeir að stríð gegn Írak væri árásarstríð í sama skilningi þar sem það bryti gegn stofnsáttmála 

Sameinuðu þjóðanna.179 Þá voru Halldór og Davíð einnig teiknaðir við hlið Adolfs Hitlers í 

teikningum myndlistakonunnar Önnu Hrefnudóttur með undirskriftinni „Rekum þá úr 

ríkisstjórn Íslands“.180 Á sama stað mátti einnig líta mynd þar sem Davíð Oddsson og George 

Bush voru teiknaðir sem síamstvíburar.  

Daginn eftir að stuðningsyfirlýsingin var gerð opinber lýsti Halldór Ásgrímsson því yfir 

að Bandaríkjastjórn hefði „oftúlkað“ listann og að opinberun Bandaríkjamanna á stuðningi 

Íslands hafi verið „óheppileg“.181 Bandaríski sendiherrann,  James Gadsden, kvaðst ekki geta 

svarað því hvort bandarísk stjórnvöld hefðu mistúlkað stuðningsyfirlýsinguna þar sem 

íslenska ríkisstjórnin hefði aldrei áréttað það atriði.182 Á fundi utanríkimálanefndar 21. mars 

kom upp ágreiningur á milli nefndarmanna hvort nægilegt samráð hefði verið haft við 

utanríkismálanefnd í aðdraganda stuðningsyfirlýsingarinnar. Minnihluti nefndarinnar taldi að 

svo væri ekki og nefndi því til stuðnings fyrri yfirlýsingar Halldórs í fjölmiðlum þar sem hann 

ræddi um mikilvægi þess að ný ályktun Öryggisráðsins yrði samþykkt.183 Meirihluti 

nefndarinnar samþykkti aftur á móti bókun þar sem því var vísað á bug að þingsköp hefðu 

verið brotin.184 Næsta dag birtist skoðanakönnun þar sem fram kom að tæplega tveir þriðju 

kjósenda Framsóknarflokksins væru andvígir stuðningi stjórnvalda við innrásina í Írak.185 

Kjósendur Sjálfstæðisflokksins voru jákvæðari í garð innrásarinnar, en tæplega helmingur 

kjósenda flokksins kvaðst fylgjandi stefnu ríkisstjórnarinnar í málinu. Málið vakti töluverða 

ólgu á meðal Framsókarmanna og nokkrir flokksmenn lýstu yfir megnri óánægju með 

ákvörðun ríkisstjórnarinnar í fjölmiðlum fáeinum dögum eftir innrásina. Einar 

Sveinbjörnsson, bæjarfulltrúi flokksins í Garðabæ, kvaðst ekki styðja stefnu ríkisstjórnarinnar 

og Sveinbjörn Eyjólfsson, aðstoðarmaður Guðna Ágústssonar, landbúnaðarráðherra, sagðist 

vera á móti ákvörðuninni.186 Þrátt fyrir harða gagnrýni á stefnu ríkisstjórnarinnar í 

Íraksmálinu, andstöðu almennings við stuðningsyfirlýsinguna og efasemdir um lögmæti 

hennar taldi Davíð Oddsson að ríkisstjórnin hefði valið rétta kostinn. Á landsfundi 

                                                      
179 Stefán Pálsson og Sverrir Jakobsson, „Framtíð í húfi“, Dagfari, 1. tbl. febrúar 2003. 
180 SHA. Baksíða Stríðsfrétta, 13. tbl. 19. apríl 2003. 
181 „Bandaríkin oftúlka stuðning Íslands“, Morgunblaðið, 21. mars 2003.  
182 Sama heimild. 
183 „Aldrei útilokað að styðja afvopnun Íraks“, Morgunblaðið, 22. mars 2003.  
184 „Ekki meiriháttar utanríkismál“, Fréttablaðið, 22. mars 2003. 
185 „Þjóðin fylgir ekki ríkisstjórninni“, Fréttablaðið, 24. mars 2003.  
186 „Framsóknarmenn reiðir út af stríði“, Fréttablaðið, 25. mars 2003. 



  41 

Sjálfstæðisflokksins í lok mars lýsti hann því yfir að hann velktist ekki í vafa um réttmæti 

ákvörðunar sinnar: „[...] íslenska ríkisstjórnin gerði það sem var bæði rétt og ærlegt.“187  

3. Tenging við aðrar mótmælaaðgerðir  

Náttúruvernd og lýðræðislegar umbætur 

Á sama tíma og Íraksstríðið var í algleymingi stóðu yfir deilur vegna stóriðjuframkvæmda á 

Austfjörðum. Deilurnar sneru að byggingu álvers og vatnsaflsvirkjunar sem átti að sjá 

álverinu fyrir rafmagni, en andstæðingar Kárahnjúkavirkjunar, lögðust gegn henni á þeim 

forsendum að hún myndi leiða til alvarlegra og óafturkræfra umhverfisspjalla.188 

Stuðningsmenn framkvæmdanna bentu aftur á móti á jákvæð áhrif sem talið var að álverið 

myndi hafa á atvinnu- og byggðamál á Austfjörðum. 189 Málið varð gífurlega umdeilt. Efnt var 

til mótmælafunda gegn framkvæmdinni í Reykjavík sem fóru fram á Austurvelli. 

Kárahnjúkavirkjun vakti þó ekki síst athygli utan landssteinanna og þá sérstaklega á meðal 

erlendra náttúruverndarsamtaka. Í mars 2003 var t.a.m. gefin út sameiginleg yfirlýsing 

rúmlega hundrað erlendra náttúruverndarsamtaka þar sem kallað var eftir því að alþjóðleg 

fjármálafyrirtæki og bankar veittu Landsvirkjun ekki lán vegna virkjunarframkvæmda.190 

Forsætisráðuneytinu og iðnaðarráðuneytinu bárust þúsundir mótmælabréfa frá 

einstaklingum og erlendum félagasamtökum þar sem skorað var á ríkisstjórnina að falla frá 

framkvæmdinni.191 Þá stóðu erlendir og íslenskir mótmælendur fyrir alþjóðlegum 

mótmælabúðum á Austurlandi sumarið 2005 undir nafni samtakanna Saving Iceland þar sem 

virkjuninni var mótmælt.192 

Náttúruverndarsamtök Austurlands og Félag um verndun hálendis á Austurlandi stóðu 

fyrir undirskriftasöfnun gegn virkjuninni og kröfðust þess að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði 

                                                      
187 Sjá forystugrein Morgunblaðsins, 28. mars 2003.  
188 „Austfirðingar mótmæla áfram“. Orðsending frá Félagi um verndun hálendis Austurlands, 28. janúar 2003. 
Heimasíðu Náttúruverndarsamtaka Íslands. http://www.natturuverndarsamtok.is/news.asp?ID=101.  
189 Umræða um virkjanaframkvæmdir á Alþingi. Alþt. 2002-2003, 128. lögþ. 509. mál, B-deild. Álverksmiðja í 
Reyðarfirði, 1. umr. Sjá einkum ræður Halldórs Blöndal og Valgerðar Sverrisdóttur, 22. janúar 2003. 
190 „NGOs call on banks not to fund large dam and smelter project in Iceland“, 13. mars 2003. Heimasíða 
alþjóðlegu dýraverndar og umhverfissamtakanna Friends of the Earth. https://www.foei.org/press/archive-by-
subject/economic-justice-resisting-neoliberalism-press/ngos-call-banks-not-fund-large-dam-smelter-project-
iceland.  
191 „Mótmæli erlendra gegn Kárahnjúkavirkjun“, Fréttablaðið, 24. febrúar 2003. Sjá einnig svar iðnaðarráðherra 
við fyrirspurn Kolbrúnar Halldórsdóttur um erlend mótmæli gegn Kárahnjúkavirkjun. Alþt. 2002-2003, 128. 
lögþ. þskj. 1021, 530. mál, A-deild. 26. febrúar 2003. 
192 „Alþjóðlegar mótmælabúðir við Kárahnjúka að komast í gagnið“, Morgunblaðið, 24. júní 2005. 

http://www.natturuverndarsamtok.is/news.asp?ID=101
https://www.foei.org/press/archive-by-subject/economic-justice-resisting-neoliberalism-press/ngos-call-banks-not-fund-large-dam-smelter-project-iceland
https://www.foei.org/press/archive-by-subject/economic-justice-resisting-neoliberalism-press/ngos-call-banks-not-fund-large-dam-smelter-project-iceland
https://www.foei.org/press/archive-by-subject/economic-justice-resisting-neoliberalism-press/ngos-call-banks-not-fund-large-dam-smelter-project-iceland
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haldin um framkvæmdina.193 Þingmenn Vinstri grænna studdu einnig baráttuna gegn 

virkjuninni og settu sex þingmenn flokksins fram þingsályktunartillögu í byrjun árs 2002 þar 

sem lagt var til að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði haldin um virkjunina.194 Tillaga Vinstri grænna 

var ekki samþykkt og í lok árs 2002 hófust framkvæmdir við Kárahnjúka. Í byrjun árs 2003 

voru svo undirritaðir raforkusamningar á milli Landsvirkjunar og alþjóðafyrirtækisins Alcoa 

sem stóð að byggingu álversins, en 15. mars voru loks undirritaðir samningar á milli íslenska 

ríkisins og Alcoa um byggingu álversins í Reyðarfirði.195 

Íraksdeilan og Kárahnjúkavirkjun voru á yfirborðinu ótengdir atburðir, en þrátt fyrir 

það voru virkjunarframkvæmdirnar gjarnan settar í samhengi við Íraksstríðið af 

andstæðingum stríðsins.  Líta má á tengingu þessa tveggja mála sem nánari útskýringu á 

innrömmun stríðsandstæðinga á Íraksstríðinu. Rammaútfærsla (e. frame extension) felur 

það í sér að barátta fyrir ákveðnum málstað er látin ná yfir fleiri þætti heldur en 

aðalmarkmið hreyfingarinnar gerir ráð fyrir. Slík útfærsla getur t.d. falið í sér baráttu fyrir 

álitamálum sem eru talin eiga samleið með hugsanlegum stuðningsmönnum 

hreyfingarinnar.196  

Tenging Íraksstríðsins við Kárahnjúka var ekki sett fram af Átaki gegn stríði í 

tölublöðum Stríðsfrétta heldur fremur af Múrverjum. Þar voru málin tengd saman í gegnum 

umhverfisvernd og andkapítalíska hugmyndafræði þar sem lagt var til að báðir atburðir ættu 

rætur að rekja til þorsta stórfyrirtækja í náttúruauðlindir Íraks. Stefán Pálsson birti grein þar 

sem raktar voru ástæður þess að náttúruverndarsinnar þyrftu að andmæla stríðinu197 og 

Katrín Jakobsdóttir setti fram þá skoðun að Íraksstríðið og Kárahnjúkar væru merki þess að 

meiri samstöðu væri þörf gegn „ofríki auðvaldsins“.198 Kárahnjúkavirkjun og Íraksstríðið voru 

sett fram sem dæmi um töpuð baráttumál og var þeim lýst sem lið í eins konar 

niðurlægingartímabili í sögu íslenskra vinstrimanna. Í pistli Steinþórs Heiðarssonar var 

                                                      
193 „Krefjast þjóðaratkvæðis um Kárahnjúkavirkjun“, Morgunblaðið, 15. febrúar 2003. 
194 Alþt. 2001-2002, 127. lögþ. B-deild, 389. mál. Umræða um þingsályktunartillaga vegna 
þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls, 31. janúar 2002. Tillagan var sett fram af 
þingflokki Vinstri grænna. 
195 „Hér er fagnaðarfundur“, Morgunblaðið, 17. mars 2003.  
196 Benford og Snow, „Framing Processes and Social Movements“, 624-625. 
197 Stefán Pálsson, „10 ástæður til þess að andæfa stríði gegn Írak”, Múrinn, 7. mars 2003. 
198 Katrín Jakobsdóttir, „Nú stöndum við vaktina“, Múrinn, 18. mars 2003. 
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minnst á umhverfisáhrifin sem Íraksstríðið myndi óneitanlega hafa í för með sér og starfsemi 

Alcoa á Austfjörðum var tengd við framleiðslu á hergögnum.199  

Viðleitni Múrverja við að tengja Kárahnjúka og Íraksstríðið má einnig setja í samhengi 

við kenningu stjórnmálafræðinganna Chantal Mouffe og Ernesto Laclau um jafngildiskeðju 

(e. chain of equivalences). Kenningin vísar til þess að hægt sé að mynda eins konar 

breiðfylkingu á milli tveggja eða fleiri félagslegra hreyfinga sem berjast fyrir ólíkum málum 

gegn sameiginlegum andstæðingi.200 Hóparnir hafa e.t.v. ólík markmið og ólík tengsl við 

ríkjandi valdakerfi, en taka saman höndum til þess að ná fram breytingum á kerfinu. Sérhver 

hreyfing viðheldur sérstöðu sinni og sínum eigin markmiðum, en nýtur jafnræðis eða 

jafngildis við hinar hreyfingarnar innan baráttunnar og mynda þær þannig hlekki í keðju. 

Slíkar hreyfingar geta t.d. verið barátta femínista, barátta svartra fyrir borgararéttindum í 

Bandaríkjunum eða réttindabarátta samkynhneigðra sem gætu myndað andstöðu við 

hnattvæðingu eða heimsvaldastefnu þó svo að baráttumál þeirra séu ólík. Tenging 

Kárahnjúka við Íraksstríðið hefur hugsanlega átt að þjóna þeim tilgangi að virkja fleiri 

einstaklinga í baráttunni gegn nýfrjálshyggju og að fylkja almenningi á bak við pólitíska 

stefnu Múrsins. 

Meint tenging Alcoa við heriðnaðinn var þó hagnýtt af bæði virkjunarandstæðingum 

og stríðsandstæðingum þar sem náttúruverndarsinnar hömruðu á vopnaframleiðslu Alcoa til 

þess að efla andstöðu við álversframkvæmdir. Umhverfisverndarsamtökin Saving Iceland 

sem voru virk í baráttunni gegn álverinu útbjuggu til dæmis dreifirit þar sem 

Kárahnjúkavirkjun var lýst sem „framlagi Íslands í stríðsrekstur Bandaríkjanna“.201 Var 

fyrirtækið einnig ásakað um að framleiða hluti í bandarísk Tomahawk-flugskeyti og að eiga 

dótturfyrirtæki sem framleiddu hergögn fyrir Bandaríkjaher. Ljóðskáldið og rithöfundurinn 

Andri Snær Magnason gagnrýndi Alcoa fyrir þessa hergagnaframleiðslu í viðtali á 

sjónvarpsstöðinni NFS um mitt ár 2006 og sagði að Íslendingar væru orðnir hluti af „stóru og 

grimmu samhengi sem mörgum gæti brugðið við að lesa um“.202 Alcoa sendi frá sér 

fréttatilkynningu í kjölfarið þar sem því var hafnað að fyrirtækið væri „vopnaframleiðandi“ 

                                                      
199 Steinþór Heiðarsson, „Var ekki nóg að gert?“, Múrinn, 28. mars 2003. Í niðurlagi pistilsins sagði Steinþór: 
„Var ekki nóg fyrir þessa ríkisstjórn að ræna okkur ómetanlegum náttúrugæðum norðan Vatnajökuls til að 
fóðra verksmiðju auðhrings sem selur ál í vopnaframleiðslu? Var nauðsynlegt að ræna okkur ærunni líka?“ 
200 Laclau og Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, 127–134. 
201 SHA. Ódagsett dreifirit samtakanna Saving Iceland, nr. 890. 
202 Fréttaviðtal við Andra Snæ Magnússon á sjónvarpsstöðinni NFS, 19. mars 2006. 
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þó svo að fyrirtækið framleiddi vissulega hluti „sem m.a. [voru] notaðir við smíði á 

Tomahawk flugskeytinu“.203 Fyrirtækið játaði að vera hlutaðeigandi í vopnaframleiðslu fyrir 

Bandaríkjaher en firrti sig ábyrgð á því hvernig vopnunum sjálfum var beitt og vildi ekki bera 

siðferðilega ábyrgð á afleiðingum flugskeytanna. 

Íraksstríðið og Kárahnjúkar voru þó ekki eingöngu tengd saman í gegnum 

andkapítalískt andóf og náttúruvernd þar sem bæði mál voru tekin sem dæmi um 

ólýðræðislega stjórnunarhætti ráðamanna. Bergljót Kristjánsdóttir, prófessor í íslenskum 

bókmenntum, ritaði pistil í vefritið Múrinn þar sem hún benti á Íraksstríðið og Kárahnjúka 

sem dæmi um mál þar sem ráðamenn neituðu að hlusta á rök og gengu gegn vilja 

þjóðarinnar.204 Svipuð viðhorf mátti einnig finna innan stjórnmálanna varðandi íslenska 

stjórnkerfið. Jóhanna Sigurðardóttir lýsti því t.d. yfir í umræðu um stefnuræðu 

forsætisráðherra árið 2004 að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks væri „ógn við 

lýðræðið“ þar sem hún hefði stutt innrásina í Írak „án samráðs við þing og þjóð“.205 Afstaða 

Jóhönnu byggðist á því að ráðamenn hefðu sýnt valdhroka þegar ákvarðanir um stuðning við 

Íraksstríðið og byggingu Kárahnjúka voru teknar og að vilji almennings hafi verið virtur að 

vettugi. 

Sömu áherslu á lýðræðislegar kerfisbreytingar mátti einnig finna á vefsíðunni 

fólkið.net sem gegndi hlutverki samskiptakerfis mótmælenda.206 Þar mátti m.a. finna 

póstlista þar sem fólk gat tjáð sig og kynnst viðhorfum annara, en einnig var hægt að skrá 

farsímanúmer sitt í svokallað SMS-net sem upplýsti þátttakendur um fyrirhugaðar 

mótmælaaðgerðir. Með þessum hætti var hægt að boða til mótmæla með mjög skömmum 

fyrirvara og jafnvel samdægurs. Slíkar aðgerðir voru þó ekki einskorðaðar við mótmæli gegn 

Íraksstríðinu heldur einnig mótmæli gegn stríðinu í Afganistan og fjölmiðlafrumvarpinu 

svonefnda. Mótmælafundirnir voru mjög fámennir, en einungis átta manns voru viðstaddir 

30. nóvember 2004 og sex manns 1. desember.207 Samkvæmt Fréttablaðinu kom til 

orðaskipta á milli mótmælenda og þingmanna sem voru margir hverjir ósáttir við 

                                                      
203 „Alcoa segist ekki framleiða hergögn”, Fréttablaðið, 20. mars 2005. 
204 Bergljót Kristjánsdóttir, „Áminning til Íslendinga“, Múrinn, 25. mars 2003. 
205 Ræða Jóhannu Sigurðardóttur. Alþt. 2003-2004, 131. lögþ. 40. mál, B-deild. Stefnuræða forsætisráðherra og 
umræða um hana, 4. október 2004. 
206 Vefsíðan fólkið.net. 22. janúar 2005. Afrit síðunnar er varðveitt á stafræna skjalasafninu Wayback Machine. 
https://web.archive.org/web/folkid.net.  
207 „Þingmenn reiðast orðalagi mótmælenda“, Fréttablaðið, 2. desember 2004. 

https://web.archive.org/web/folkid.net
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málflutning þeirra fyrrnefndu en á meðal þess sem mátti sjá skiltum mótmælenda var 

ásökun um ábyrgð Halldórs Ásgrímssonar á dauða „Arababarna“.208  

Greiningarrammi hópsins sem stóð að vefsíðunni fólkið.net var ólíkur þeim sem mátti 

merkja í skipulögðum mótmælum Átaks-hópsins árið 2003. Í stað þess að horfa á 

utanríkisstefnu Bandaríkjamanna og Breta og „taglhnýtinga“ íslensku ríkisstjórnarinnar í 

utanríkismálum sem stærsta vandamálið var sjónum beint að íslenska stjórnkerfinu. 

Valdhroki og valdníðsla ráðamanna voru sérstaklega nefnd á vefsíðu hópsins, en einnig 

skortur á ábyrgð, löghlýðni og gagnsæi í stjórnsýslunni.209 Þá var minnst á aukin útgjöld 

íslenska ríkisins til hernaðar og efasemdum lýst yfir varðandi hlutverk Íslensku 

friðargæslunnar í Afganistan. Starfsemi fólksins.net var enda ekki einskorðuð við 

stríðsreksturinn í Írak og hópurinn horfði til fleiri áhrifaþátta en einungis stefnu í 

utanríkismálum. Átaks-hópurinn var aftur á móti sérstaklega myndaður í kringum 

Íraksstríðið og taldi utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar vera rót vandans. 

Fjölmiðlafrumvarpið 

Umræðan um aukið lýðræði birtist einnig í tengslum við hið svokallaða fjölmiðlafrumvarp 

sem var samþykkt á Alþingi 24. mars 2004.210 Frumvarpinu var ætlað að stuðla að fjölbreytni 

á íslenskum fjölmiðlamarkaði, en var afar umdeilt vegna þeirra takmarkana sem voru 

fyrirhugaðar á eignarhaldi fjölmiðlafyrirtækja. Breytingarnar voru á þann veg að óheimilt 

væri að veita fyrirtæki útvarpsleyfi ef annað fyrirtæki ætti meira en 25% eignarhlut í því. Í 

nefndaráliti minnihluta allsherjarnefndar þingsins kom fram að frumvarpinu „virtist beint 

gegn einni tiltekinni sjónvarpsstöð þrátt fyrir að orðalag þess sé klætt í almennan búning“211, 

en á þeim tíma voru flestar einkareknar sjónvarps- og útvarpsstöðvar (svo sem Stöð 2 og 

Bylgjan) í eigu félags sem nefndist Norðurljós. Félagið gaf einnig út Fréttablaðið og hafði 

eignast ráðandi hluta í DV árið 2003 og var því afar fyrirferðamikið á íslenskum 

fjölmiðlamarkaði á þessum tíma.212 Eigendur Norðurljósa, Baugsfeðgarnir Jón Ásgeir og 

Jóhannes Jónsson, töldu að fjölmiðlafrumvarpið ætti rætur að rekja til óvildar Davíðs 

                                                      
208 Sama heimild. 
209 Vefsíðan fólkið.net, 22. janúar 2005. Afrit síðunnar er varðveitt á stafræna skjalasafninu Wayback Machine. 
https://web.archive.org/web/folkid.net.  
210 Alþt. 2003-2004, 130. lögþ. þskj. 1525, 974. mál, A-deild. Frumvarp til laga um breytingu á útvarpslögum nr. 
53/2000 og samkeppnislögum nr. 8/1993. 28. mars 2004. 
211 Alþt. 2003-2004. 130. lögþ. þskj. 1629, 974. mál, A-deild. Nefndarálit um frv. til l. um breyt. á útvarpslögum 
nr. 53/2000 og samkeppnislögum nr. 8/1993. 11. maí 2004. 
212 María Björk Lárusdóttir, „Frelsi í fjötrum“ (ritgerð til BA-prófs, Háskóla Íslands, 2015), 11-13. 

https://web.archive.org/web/folkid.net
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Oddssonar í þeirra garð. Jón Ásgeir bar því við um mitt ár 2005 að Davíð hefði hótað því að 

„brjóta félagið upp“ á árunum 2001 og 2002.213 Davíð virtist a.m.k. ekki sáttur við 

fréttaflutning dagblaða í eigu Norðurljósa þegar hann var spurður hvort frumvarpinu væri 

beint gegn félaginu í lok apríl 2004: 

Hefurðu ekki séð stríðsfyrirsagnirnar, hefurðu ekki séð árásirnar, hefurðu ekki 

séð gauraganginn? Ég tel að þetta sýni hins vegar mjög vel að það er ekkert frelsi 

blaðamanna á þessum fjölmiðlum. Það er algjörlega og eingöngu gengið erinda 

eigendanna.214 

Davíð gaf þannig í skyn að eigendur Norðurljósa reyndu að hafa óeðlileg áhrif á 

fréttaflutning sinna miðla og að blöðunum væri beitt í pólitískum tilgangi. 

Fjölmiðlafrumvarpið vakti afar hörð viðbrögð og var afar lítill stuðningur við það á meðal 

almennings, en samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins var afgerandi meirihluti 

þjóðarinnar á móti því, eða rúmlega 77%.215 Ritstjórn Morgunblaðsins ákvað að styðja 

fjölmiðlafrumvarpið, þótt útgáfufélag blaðsins Árvakur gerði það ekki.216 

Í umræðum um fjölmiðlafrumvarpið á þingi var það tengt við Íraksdeiluna sem dæmi 

um valdhroka ráðamanna. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, 

kvartaði til dæmis yfir skorti á samráði við almenning og taldi að Íraksmálið og 

fjölmiðlafrumvarpið væru til marks um „hinn sterka vilja stjórnarherranna“ sem hefðu vilja 

almennings að engu.217 Össur Skarphéðinsson tók í sama streng þegar frumvarpið var 

samþykkt 24. maí og sagði það vera „ólög um opinbera ritskoðun“ sem væri ætlað að „veikja 

og skrúfa fyrir fjölmiðla sem ekki vilja sitja og standa eins og ríkisstjórnin vill“.218 Þá setti 

hann fjölmiðlafrumvarpið einnig í samhengi við hneykslismál þar sem upp komst um gróf 

mannréttindabrot bandaríska hersins í Abu Ghraib fangelsinu í Írak. Málið vakti alþjóðlega 

athygli þegar myndir af misþyrmingum bandarískra hermanna á íröskum föngum birtust í 

fréttaskýringaþættinum 60 mínútum á sjónvarpsstöðinni CBS í lok apríl 2004. Málið hafði 

                                                      
213 „Viðbrögð Baugsfeðga við ákærum“, Fréttablaðið, 13. ágúst 2005. 
214 „Frumvarpi ætlað að tryggja frelsi fjölmiðla“, Morgunblaðið, 27. apríl 2004. 
215 „77 prósent á móti“, Fréttablaðið, 27. apríl 2004. 
216 Viðtal höfundar við Styrmi Gunnarsson, 25. apríl 2018. Sjá einnig: „Samþykkt stjórnar Árvakurs hf. um 
fjölmiðlafrumvarpið“, Morgunblaðið, 7. maí 2004.  
217 Alþt. 2003-2004, 130. lögþ. B-deild, 974. mál. Útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum), 3. 
umræða, 22. júlí 2004. 
218 Ræða Össurs Skarphéðinssonar. Alþt. 2003-2004, 130. lögþ. 587. mál, B-deild. Almennar 
stjórnmálaumræður, 25. maí 2004. 
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alvarlegar afleiðingar í för með sér og þótti álitshnekkir fyrir Bandaríkjastjórn í Írak en 

stuðningur írasks almennings við hersveitir Bandaríkjanna minnkaði að verulegu leyti í 

kjölfar málsins.219  

 Þegar Abu Ghraib-málið var rætt á þingi um miðjan maí 2004 lýsti Halldór 

Ásgrímsson því yfir að sendiherra Bandaríkjanna hefði verið boðaður á fund í 

utanríkisráðuneytinu þar sem íslensk stjórnvöld mótmæltu afdráttarlaust illri meðferð á 

íröskum föngum.220 Steingrímur J. Sigfússon lýsti því yfir að Íslendingar bæru „lagalega, 

pólitíska og siðferðislega ábyrgð“ á stríðinu og taldi hann ljóst að „blekkingum og hreinum 

lygum“ hefði verið beitt til að réttlæta innrásina. Íslensk stjórnvöld ættu að biðja almenning 

afsökunar á stuðningsyfirlýsingunni og fram ætti að fara óháð rannsókn á brotunum í Abu 

Ghraib. Sú afstaða virtist útbreidd á meðal stjórnarandstöðunnar að meðferð innrásarliðsins 

væri með öllu óviðunandi og að íslensk stjórnvöld ættu að fordæma verknaðinn og draga til 

baka stuðning sinn við stríðið. Þótti stjórnarandstöðunni það ljóst að stuðningur stjórnvalda 

við innrásina hefði verið mistök þrátt fyrir að Saddam Hussein hafi verið handsamaður af 

Bandaríkjamönnum í desember 2003. Á þeim tímapunkti hafði leit að gereyðingarvopnum 

staðið yfir í nokkurn tíma og benti fátt til þess að þau væri að finna í landinu. Halldór 

Ásgrímsson hélt þó enn uppi vörnum fyrir stríðsreksturinn og ítrekaði að stuðningur við 

stríðið hefði byggst á „mörgum samverkandi þáttum“, en ekki einungis meintum 

gereyðingarvopnum íraskra stjórnvalda þó þau hafi vissulega ráðið miklu.221 Þá undirstrikaði 

Davíð Oddsson að stuðningurinn hafi byggst á því að margar ályktana Sameinuðu þjóðanna 

hefðu verið brotnar, en ekki einungis ein þeirra. Þá taldi Davíð ennfremur að þrátt fyrir 

hörmungar stríðsins væri staðan nú betri en óbreytt ástand undir stjórn Saddams Hussein. 

Starfsemi Íslensku friðargæslunnar 

Íslenska friðargæslan var formlega stofnuð í september 2001 sem skrifstofa í 

utanríkisráðuneytinu, en framlög til friðargæslu höfðu þó verið fastur liður á fjárlögum 

íslenska ríkisins allt frá árinu 1994.222 Frá árinu 1998 var markvisst aukið við fjármagn til 

friðargæslu í samræmi við kröfur NATO um aukið framlag Íslands til friðargæsluverkefna 

                                                      
219 „Public Opinion in Iraq – First Poll Following Abu Ghraib Revelations“, 16. júní 2004. Independent Institute 
for Administration and Civil Society Studies. https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/06iiacss.pdf. 
220 Alþt. 2003-2004, 130. lögþ. 585. mál, B-deild. Staða mála í Írak. Umræður utan dagskrár, 19. maí 2004. 
221 Sama heimild. 
222 Skýrsla utanríkisráðuneytisins, „Afganistan – Aðgerðir og verkefni, 2002–2014“. 

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/06iiacss.pdf
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bandalagsins á Balkanskaga. Áhersla var lögð á borgaraleg verkefni, svo sem heilbrigðismál, 

löggæslu og eflingu lýðræðis og kvenréttinda, sem samræmdust þekkingu, getu og áherslum 

þjóðarinnar.223 Aukin framlög Íslendinga til friðargæslu miðuðust fyrst og fremst að því að 

gera Íslendinga meira gildandi á alþjóðavettvangi og að auka þátttöku Íslendinga í NATO sem 

þótti þjóna íslenskum öryggishagsmunum.224 Fyrsta stóra verkefni friðargæslunnar var 

rekstur flugvallarins í Pristína í Kosovo árið 2003 sem þótti takast vel og hlaut sú framkvæmd 

töluverða athygli innan bandalagsins. Síðari hluta árs 2003 buðust íslensk stjórnvöld til þess 

að taka við stjórn flugvallarins í Kabúl á utanríkisráðherrafundi bandalagsins í Madríd og var 

það boð þegið þrátt fyrir efasemdir innan NATO um hæfni Íslands til þess að sinna 

verkefninu. NATO hafði ekki tekið þátt í fyrstu hernaðaraðgerðum Bandaríkjahers í 

Afganistan en bandalagið tók á sig stjórn fjölþjóðaherliðsins (ISAF) í ágúst 2003. Íslenska 

friðargæslan tók formlega við rekstri flugvallarins í júní 2004 og var áætlað að Íslendingar 

væru við stjórnvölinn í eitt ár, en svo fór að Íslendingar létu af stjórn flugvallarins í febrúar 

2005 eða fjórum mánuðum fyrr en ráðgert var.225 

 Starfsemi friðargæslunnar mætti mikilli andstöðu af hálfu Samtaka 

herstöðvaandstæðinga nánast frá upphafi. Í grein Stefáns Pálssonar og Sverris Jakobssonar í 

Dagfara, sem birtist í byrjun árs 2003, var því lýst yfir að friðargæsluliðar sinntu ekki 

hjálparstörfum heldur væri hlutverk stofnunarinnar að „fullnægja þörf íslenskra ráðamanna 

fyrir íslenskan her“.226 Hægt er að setja þá túlkun í samhengi við pistil Björns Bjarnasonar 

sem birtist í Morgunblaðinu í maí 2001, en þá viðraði hann þá skoðun, sem hann hefði sett 

fram áður, að Íslendingar ættu að stofna öryggissveit til að vernda helstu mannvirki þar sem 

ekki væri „unnt að setja allt sitt traust í þessu efni á Bandaríkjamenn“.227 Björn lýsti yfir 

ánægju með starfsemi Íslensku friðargæslunnar og taldi að hún væri nú þegar orðinn liður í 

gæslu öryggishagsmuna Íslendinga. Álit Björns á þörfinni fyrir íslenska öryggissveit var þó 

afar umdeild og ekki margir sem virtust deila skoðun hans á málinu. 

Starfsemi friðargæslunnar var ótengd Íraksstríðinu fyrst um sinn enda kom NATO ekki 

nálægt fyrstu hernaðaraðgerðum Bandaríkjahers í Írak. Það var ekki fyrr en í desember 2003 

sem utanríkisráðuneytið gerði samkomulag við Dani um að senda tvo íslenska 

                                                      
223 Gunnar Páll Baldvinsson, „Friðargæsla herlausrar þjóðar“, 141. 
224 Sama heimild, 142–143. 
225 „Hætta stjórn fjórum mánuðum fyrr en ráðgert var“, Morgunblaðið, 17. nóvember 2004. 
226 Stefán Pálsson og Sverrir Jakobsson, „Framtíð í húfi“, Dagfari, 1. tbl. febrúar 2003. 
227 „Farsælt varnarsamstarf kallar á verkaskiptingu“, Morgunblaðið, 5. maí 2001. 
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sprengjusérfræðinga á vegum Íslensku friðargæslunnar til Íraks til að starfa við 

sprengjuleit.228 Leit sérfræðinganna bar fljótt ávöxt og í byrjun janúar 2004 var því lýst yfir 

að sérfræðingarnir hafi fundið sprengikúlur sem talið var að innihéldu sinnepsgas.229 

Fundurinn vakti mikla athygli enda benti hann til þess að efnavopn hefðu fundist í Írak sem 

hefði ef til vill réttlætt innrás Bandaríkjamanna að einhverju leyti. Þegar fréttin barst voru 

prentvélar Morgunblaðsins stöðvaðar til þess að útbúa nýja forsíðu fyrir blaðið og Halldór 

Ásgrímsson lýsti fundinum sem „heimsatburði“.230 Síðar kom í ljós að ekki var um efnavopn 

að ræða þegar frekari greining hafði verið gerð á sprengjukúlunum og var því ekki um 

fréttnæman viðburð að ræða.231 Múrverjar hæddust mikið að atburðinum og töldu að bæði 

ráðherra og fjölmiðlar hefðu farið fram úr sér í málinu. Ármann Jakobsson gagnrýndi 

Morgunblaðið fyrir að hafa sýnt of mikla ákefð og taldi ástæðuna vera að að blaðið hefði 

látið „glepjast til að styðja Íraksstríðið“ og vildi þess vegna halda hlífiskildi yfir 

ríkisstjórninni.232 

Steinþór Heiðarsson gagnrýndi hlutverk friðargæslunnar einnig í kjölfar þessarar 

uppákomu og lýsti henni sem „herliði“ sem hefði verið „hóað saman í nafni friðargæslu“ í 

Írak.233 Þó svo að friðargæslan hafi verið umdeild á meðal friðarsinna virðist starfsemi 

hennar hafa vakið forvitni blaðamanna Morgunblaðsins því í febrúar birtist grein í blaðinu 

þar sem fjallað var um starfsemi íslensku friðargæsluliðanna í Írak. Á forsíðu blaðsins mátti 

einnig sjá mynd þar sem íslenskir friðargæsluliðar birtust lesendum gráir fyrir járnum í 

herbúningi merktum íslenska fánanum.234 Myndin vakti athygli enda virtist sem Ísland væri 

nú komið með herlið í fyrsta sinn. Sverrir Jakobsson ritaði pistil um Íslensku friðargæsluna 

um svipað leiti en túlkun hans  á Kabúl-verkefninu var sú að Ísland væri komið í hóp 

„hernámsþjóðanna“ og að tilgangurinn væri einungis sá að létta undir með Bandaríkjunum 

svo þau gætu einbeitt sér að hernaðarstarfseminni í Írak. 235 

Ljóst er að margir litu starfsemi Íslensku friðargæslunnar neikvæðum augum eða 

höfðu verulegar efasemdir varðandi eðli hennar þar sem starfsemin þótti of hernaðarleg. 

                                                      
228 „Sprengjusérfræðingar Landhelgisgæslunnar farnir til starfa í Írak“. Heimasíða Landhelgisgæslunnar.  
229 Forsíða Morgunblaðsins, 11. janúar 2004. 
230 „Íslenskir sprengjusérfræðingar finna sinnepsgas í Írak“, Morgunblaðið, 11. janúar 2004. 
231 „Líklega ekki efnavopn“, Fréttablaðið, 15. janúar 2004. 
232 Ármann Jakobsson, „Til minningar um horfinn heimsviðburð“, Múrinn, 15. janúar 2004. 
233 „Steinþór Heiðarsson, „Þegar það gerist – ekki“, Múrinn, 19. janúar 2004.  
234 Forsíða Morgunblaðsins, 15. febrúar 2004. 
235 Sverrir Jakobsson, „Flugvallarstjórinn í Kabúl“, Múrinn, 5. júní 2004. 
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Yfirbragð stofnunarinnar og áhersla á „hörð“ verkefni í friðargæslu gengu gegn viðteknum 

hugmyndum um herleysi, vopnleysi og friðsemd íslensku þjóðarinnar. Friðargæslan mætti 

einnig töluverðri andstöðu inni á þingi, en þar voru það helst þingmenn vinstriflokkanna sem 

héldu uppi gagnrýni á starfsemi stofnunarinnar. Þar má helst nefna Þórunni 

Sveinbjarnardóttur og Guðmund Árna Stefánsson fyrir hönd Samfylkingarinnar og Steingrím 

J. Sigfússon og Ögmund Jónasson fyrir Vinstri græna.236 Þar birtist sú hugmynd um að 

Íslenska friðargæslan væri einhvers konar vísir að her og hafði áður birst í gagnrýni Samtaka 

herstöðvaandstæðinga í ársbyrjun 2003. Sjálfsmorðssprengjuárásin á íslenska 

friðargæsluliða í Kabúl í október 2004 virðist einnig hafa aukið andstöðu í garð 

stofnunarinnar en í fréttaflutningi afganskra fjölmiðla af atburðinum var friðargæsluliðunum 

lýst sem hermönnum en ekki borgaralegum starfsmönnum.237 Þá birtist einnig könnun í 

Fréttablaðinu þar sem afstaða almennings til friðargæslunnar var könnuð og var niðurstaðan 

sú að afgerandi meirihluti almennings eða tæp 60% töldu friðargæsluliðana í Kabúl vera 

hermenn en ekki borgaralega starfsmenn. Þá var tæplega helmingur eða 49% þjóðarinnar 

andvígur þátttöku Íslands í slíkum verkefnum.238  

Þegar munnleg skýrsla utanríkisráðherra var flutt á þingi í nóvember 2004 barst 

starfsemi friðargæslunnar aftur til tals. Davíð Oddsson, sem hafði nýlega tekið við 

utanríkisráðuneytinu af Halldóri Ásgrímssyni, lýsti því yfir að íslensk stjórnvöld væru að 

kanna möguleikann á því að Ísland kæmi að þjálfun íraskra öryggissveita á vegum NATO.239 

Davíð leit á hlutverk sveitanna sem lið í „mannúðar- og endurreisnarstarfi“ í Írak og að þær 

væru nauðsynlegar til þess að tryggja lýðræði í landinu. Segja má að þetta hafi verið liður í 

öðrum gagnramma íslenskra stjórnvalda þar sem áhersla var lögð á á uppbyggingu lýðræðis í 

Írak og „endurreisn“ samfélagsins. Þessum ramma var beint gegn umræðu um bág kjör 

almennings í kjölfar innrásarinnar og gagnrýni á íslensk stjórnvöld fyrir að hafa lýst yfir 

stuðningi við stríðsreksturinn. Íslensk stjórnvöld vildu nú horfa fram á veginn og hætta að 

velta sér upp úr fortíðinni. Þess í stað var horft til jákvæðrar þróunar sem ráðamenn töldu 

vera fyrir hendi í Írak. Davíð leit svo á að þjálfun öryggissveitanna væri nauðsynleg til þess að 

standa vörð um nýfengið og brothætt lýðræði Íraka. Af þeim orsökum væri afar mikilvægt að 

                                                      
236 Gunnar Páll Baldvinsson, „Friðargæsla herlausrar þjóðar“, 159-160. 
237 „Hermenn skotmark á Kjúklingastræti“, Fréttablaðið, 5. nóvember 2004.  
238 „Íslenska friðargæslan umdeild“, Fréttablaðið, 8. nóvember 2004.  
239 Flutningsræða Davíðs Oddssonar. Alþt. 2003-2004, 131. lögþ. 370. mál, B-deild. Utanríkismál, munnleg 
skýrsla utanríkisráðherra, 11. nóvember 2004.  
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Ísland kæmi að því ferli. Ögmundur Jónasson taldi aftur á móti að með þessari þjálfun væri 

verið að sameina friðargæsluna bandaríska herliðinu í Afganistan og í Írak og að starf 

friðargæslunnar væri í raun eingöngu „hreinsunardeild“ fyrir bandaríska herinn.240 Var 

Ögmundur á þeirri skoðun að fjármunum yrði betur varið í borgaraleg verkefni á þeim 

svæðum sem Bandaríkjaher var ekki. 

 Orðræðan um tengsl friðargæslunnar við hernað jókst eftir því sem leið á árið 2004. Í 

grein Stefáns Pálssonar í Dagfara gagnrýndi hann ríkisstjórnina fyrir að hafa gripið til 

„feluleiks“ í málefnum friðargæslunnar og að hún vildi komast hjá lýðræðislegri umræðu um 

þá „ákvörðun [...] að Ísland gerist herveldi“.241 Í nóvember sama ár birtist pistill 

blaðamannsins Davíðs Loga Sigurðssonar þar sem fjallað var um deilurnar í kringum verkefni 

friðargæslunnar í Kabúl. Niðurstaða Davíðs var sú að umræðan ætti ekki að snúast í kringum 

þetta eina verkefni í Afganistan, heldur grundvallarspurninguna sem væri aðild Íslands að 

NATO. Ef íslenskur almenningur væri ekki jákvæður í garð friðargæsluverkefna, væri líklegast 

réttast að segja sig úr bandalaginu enda væri það fyrst og fremst hernaðarbandalag.242 Þá 

var heimildarmynd Kristins Hrafnssonar og Friðriks Guðmundssonar um starfsemi Íslensku 

friðargæslunnar í Afganistan frumsýnd í Háskólabíói í byrjun desember 2004. Myndin bar 

nafnið Íslenska sveitin og sýndi friðargæsluliða sem hermenn með nokkuð skýrum hætti. Þar 

mátti meðal annars sjá friðargæsluliða í íslenskum herbúningi í afgönsku eyðimörkinni að 

skjóta af vélbyssum og heilsa hvor öðrum að hermannasið.243 Myndin var sýnd nokkrum 

sinnum í húsnæði Samtaka herstöðvaandstæðinga og þótti renna stoðum undir málflutning 

hópsins varðandi hernaðarstarfsemi friðargæslunnar.244 

 Niðurstaða umræðunnar í kringum friðargæsluna og hernaðartengda starfsemi 

hennar var áherslubreyting sem Valgerður Sverrisdóttir boðaði árið 2006, en hún tók við 

embætti utanríkisráðherra sama ár. Valgerður vildi að skoðaður yrði möguleiki á því að valin 

yrðu „mýkri“ verkefni friðargæslunnar sem væru borgaralegri í eðli sínu og legðu meira upp 

úr málefnum kvenna í stríðshrjáðum löndum. Þá var einnig lögð áhersla á aukna 

                                                      
240 Sama heimild. Andsvar Ögmundar Jónassonar, 11. nóvember 2004. 
241 Stefán Pálsson, „Selur kemur í heimsókn“, Dagfari, 3. tbl. október 2004. 
242 „Verkefnið í Kabúl II“, Morgunblaðið, 18. nóvember 2004. 
243 „Þekkir hvorki sverð né blóð?“, Morgunblaðið, 3. desember 2004. 
244 „Kjúklingaforingi í Friðarhúsi“. Heimasíða Samtaka herstöðvaandstæðinga, 11. febrúar 2012. 
https://fridur.is/kjuklingaforingi-i-friðarhusi.  

https://fridur.is/kjuklingaforingi-i-friðarhusi
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samþættingu á milli þróunarsamvinnu og friðargæslu þar sem reynt var að tengja 

friðargæsluverkefni við þróunar- og hjálparstarf í uppbyggingu á ófriðarsvæðum.245 

Tekist á um stuðningsyfirlýsingu stjórnvalda 

Málefni Íraks skutu oft upp kollinum á þingi á árunum 2004–2005 og þá sérstaklega 

stuðningsyfirlýsing stjórnvalda við stríðsreksturinn. Stjórnarandstaðan setti fram þá kröfu að 

nafn Íslands yrði fjarlægt af lista hinna viljugu þjóða og að hin upprunalega ákvörðun 

íslenskra stjórnvalda yrði rannsökuð með einhverjum hætti. Formenn 

stjórnarandstöðuflokkanna, Össur Skarphéðinsson, Steingrímur J. Sigfússon og Guðjón Arnar 

Kristjánsson lögðu fram þingsályktunartillögu þess efnis í október 2004. Þar var lagt til að 

skipuð yrði sjö manna þingnefnd sem myndi rannsaka aðdraganda og ástæður þess að 

ríkisstjórnin lýsti yfir stuðningi við innrás Bandaríkjanna og að Alþingi myndi ennfremur 

álykta að innrásin hafi verið ólögmæt.246 Stjórnarliðar mæltu gegn tillögunni á þeim 

forsendum að innrásinni væri lokið og að „alþjóðasamfélagið“ þyrfti að einbeita sér að 

„uppbyggingarstarfinu“ í Írak, eins og kom fram í málflutningi Sólveigar Pétursdóttur, 

þingmanns Sjálfstæðisflokksins.247  

 Í lögfræðiáliti Eiríks Tómassonar, lagaprófessors við Háskóla Íslands, sem var skilað til 

forsætisráðuneytisins í janúar 2005, kom fram að stuðningsyfirlýsing stjórnvalda um 

„afvopnun“ Íraks hefði ekki brotið gegn lögum og væri í samræmi við íslenska stjórnskipun. 

Eiríkur benti á vald utanríkisráðherra til að taka endanlegar ákvarðanir í utanríkismálum 

„sem undir hann heyra og mikilvægar geta talist“ sem rök fyrir afstöðu sinni.248 

Stjórnarandstaðan hafði gagnrýnt bæði Halldór og Davíð harðlega fyrir að hafa ekki haft 

samráð við Alþingi eða utanríkismálanefnd þingsins þegar ákvörðunin var tekin, eins og gert 

er ráð fyrir í 24. gr. laga um þingsköp Alþingis: 

                                                      
245 Flutningsræða Valgerðar Sverrisdóttur. Alþt. 2006-2007, 133. lögþ. B-deild. Utanríkismál, munnleg skýrsla 
utanríkisráðherra. 16. nóvember 2006. 
246 Alþt. 2004-2005, 131. lögþ. 3. þskj. A-deild. Tillaga til þingsályktunar um innrásina í Írak og forsendur fyrir 
stuðningi íslenskra stjórnvalda við hana. 4. október 2004. 
247 Andsvar Sólveigar Pétursdóttur. Alþt. 2004-2005, 131. lögþ. 3. mál, B-deild. Tillaga til þingsályktunar um 
innrásina í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda við hana. Fyrri umræða, 16. nóvember 2004. 
Afstaða Sólveigar til Íraksdeilunnar fól í sér að íröskum stjórnvöldum hefði mátt vera ljóst að ályktun 
Öryggisráðsins nr. 1441 fæli í sér hótun um vopnavald. Sú túlkun er þó hæpin þar sem texti ályktunarinnar kvað 
einungis á um „alvarlegar afleiðingar“ en ekki hernaðaraðgerðir. 
248 „Stuðningur við afvopnun Íraks var í samræmi við íslensk lög”, Morgunblaðið, 25. janúar 2005. 
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Utanríkismálanefnd skal vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um meiri háttar 

utanríkismál enda skal ríkisstjórnin ávallt bera undir hana slík mál jafnt á 

þingtíma sem í þinghléum. Nefndarmenn eru bundnir þagnarskyldu um þá 

vitneskju sem þeir fá í nefndinni ef formaður eða ráðherra kveður svo á.249 

Eiríkur taldi aftur á móti vandséð hvað teldist til „meiri háttar utanríkismála“ og leit svo á að 

lagaákvæðið takmarkaði ekki vald ráðherra til stjórnvaldsákvörðunar þar sem það vísaði til 

„meiri háttar mála“ en ekki „meiri háttar ákvarðana“.250 Að dómi Eiríks var upplýsingaskyldu 

ráðherra við utanríkismálanefnd fullnægt þar sem Halldór mætti á fund nefndarinnar 19. 

febrúar 2003 og upplýsti hana um stöðu mála. Þrátt fyrir birtingu lögfræðiálits Eiríks var því 

fjarri að gagnrýni á stuðningsyfirlýsingu stjórnvalda væri lokið. Álitsgerðin var gagnrýnd 

harðlega af ýmsum þingmönnum stjórnarandstöðunnar fyrir að vísa til gagna sem voru ekki 

aðgengileg og kröfðust þeir þess að öll gögn utanríkisráðuneytisins og forsætisráðuneytisins 

yrðu opinberuð svo að heildarmynd fengist í málinu.251 Var þar bæði vísað til fundar 

utanríkismálanefndar 19. febrúar 2003, en einnig fundar ríkisstjórnar sem fór fram 18. mars 

sama ár. Eiríkur var kallaður á fund utanríkismálanefndar í byrjun febrúar 2005 til að gera 

grein fyrir áliti sínu. Á þeim fundi kom fram að Eiríkur hefði eingöngu byggt álitsgerð sína á 

gögnum frá forsætisráðuneytinu og að hann hefði ekki fengið aðgang að fundargerðum 

utanríkismálanefndar þar sem málefni Íraks voru rædd.252 Steingrímur J. Sigfússon taldi það 

veikja álit Eiríks „stórkostlega“ og þá sérstaklega þáttinn um samráðsskyldu ráðherra við 

utanríkismálanefnd þar sem Eiríkur vissi ekki um hvað var rætt á fundi nefndarinnar.253  

Þess var krafist af hálfu Steingríms, Ögmundar Jónassonar og Rannveigar 

Guðmundsdóttur, þingmanns Samfylkingarinnar, að þagnarskyldu yfir fundinum yrði aflétt 

til að fá það á hreint hvort ráðherra hefði upplýst nefndina um þær forsendur sem voru að 

baki stuðningsyfirlýsingu stjórnvalda. Sólveig Pétursdóttir, formaður utanríkismálanefndar, 

neitaði þeirri kröfu og sagði það mikilvægt að trúnaður væri virtur þar sem „mikilvæg og 

viðkvæm mál“ væru rædd á fundi nefndarinnar.254 Sama dag og Sólveig viðhafði þessi 

                                                      
249 24. gr. laga um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991. 
250 “Stuðningur við afvopnun Íraks var í samræmi við íslensk lög”, Morgunblaðið, 25. janúar 2005. 
251 Sjá ræður Ögmundar Jónassonar, Guðmundar Árna Stefánssonar, Marðar Árnasonar og Magnúsar Þórs 
Hafsteinssonar. Alþt. 2004-2005, 131. lögþ. 514. mál, B-deild. Athugasemdir um störf þingsins; upplýsingar um 
Íraksstríðið. 25. janúar 2005. 
252 „Fékk ekki aðgang að fundargerðum“, Fréttablaðið, 2. febrúar 2005. 
253 Sama heimild. 
254 „Vill ekki opinbera fundargerðir“, Fréttablaðið, 21. janúar 2005. 
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ummæli birtist grein í Fréttablaðinu þar sem fram kom að stjórnvöld hefðu vitað af lista 

hinna viljugu þjóða þegar ákvörðunin um stuðning við stríðið var tekin.255 Þetta gekk gegn 

málflutningi ýmissa ráðamanna innan Framsóknarflokksins sem höfðu haldið því fram að 

listinn væri í raun eingöngu síðari tíma tilbúningur Bandaríkjamanna. Guðni Ágústsson hélt 

því fram að listinn hefði orðið til í Washington D.C. og að íslensk stjórnvöld hafi ekki skráð sig 

sérstaklega á hann.256 Pétur Gunnarsson, skrifstofustjóri þingflokks Framsóknarflokksins, 

lýsti listanum sem „almannatengslaákvörðun“ Hvíta hússins og taldi hann það ekki hafa 

verið pólitíska ákvörðun íslenskra stjórnvalda að skrá sig á listann.257 Þá túlkun má hæglega 

vefengja, enda sýna skjöl utanríkisráðuneytisins að listinn var afhentur forsætisráðuneytinu 

18. mars 2003 eða tveimur dögum áður en innrásin sjálf hófst.258 Þá var listinn borinn undir 

utanríkisráðherra og forsætisráðherra og samþykktu þeir í sameiningu að Ísland bættist í 

hóp þeirra 23 ríkja sem höfðu þá þegar samþykkt að styðja tafarlausar hernaðaraðgerðir 

gegn Írak. 

Í byrjun febrúar 2005 áttu sér stað harðvítugar deilur á milli ríkisstjórnarinnar og 

stjórnarandstöðunnar varðandi stuðning stjórnvalda við stríðið. Tilefnið var sjónvarpsviðtal 

við Halldór Ásgrímsson sem birtist í kvöldfréttum Stöðvar 2 þann 9. febrúar þar sem rætt var 

um forsendur stuðningsyfirlýsingarinnar og mögulega tengingu við varnarmál. Halldór lýsti 

því yfir að það hafi verið „þrýstingur“ af hálfu Bandaríkjamanna sem leiddi til 

ákvörðunarinnar um að styðja stríðið, en sagði þó enga beina tengingu vera á milli þessara 

tveggja mála.259 Stjórnarandstaðan túlkaði ummælin á þann veg að Halldór og Davíð hefðu 

stutt við stríðsrekstur Bandaríkjanna í viðleitni við að halda í herinn í Keflavík. Steingrímur J. 

Sigfússon taldi að Halldór og Davíð hefðu stutt stríðið vegna yfirvofandi viðræðna um veru 

bandaríska hersins á Íslandi: „Bandaríkjamönnum voru gefin frjáls afnot af nafni Íslands til að 

nota þegar þeim sýndist og eins og þeim sýndist, ólögmætum stríðsaðgerðum sínum til 

stuðnings og réttlætingar. Loks er viðurkennt, óbeint, að menn voru að borga á sig vegna 

væntanlegra samningaviðræðna um herinn, um fjórar gamlar herþotur“.260  

                                                      
255 „Vissu um listann þegar ákvörðunin var tekin“, Fréttablaðið, 21. janúar 2005. 
256 “Framsóknarmenn lýsa atburðum á ólíkan hátt”, Fréttablaðið, 19. janúar 2005. 
257 „Stuðningurinn stefnubreyting“, Fréttablaðið, 20. janúar 2005. 
258 „Íraksmálið – staðan 18. mars 2003“. Minnisblað skrifstofustjóra alþjóðaskrifstofu utanríkisráðuneytisins. 
Heimasíða stjórnarráðsins. Skjal, nr. 35. http://www.utanrikisraduneyti.is/utgefid-efni/iraksskjol2002-3.  
259 „Trúverðugleiki dreginn í efa“, Fréttablaðið, 11. febrúar 2005. 
260 Ræða Steingríms J. Sigfússonar. Alþt. 2004-2005, 131. lögþ. 559. mál, B-deild. Athugasemdir um störf 
þingsins, ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið. 10. febrúar 2005. 

http://www.utanrikisraduneyti.is/utgefid-efni/iraksskjol2002-3
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 Stjórnarliðar svöruðu á þann veg að ekkert nýtt hefði komið fram í viðtalinu og að 

stjórnarandstaðan væri einungis að reyna að gera málið tortryggilegt. Hjálmar Árnason, 

þingmaður Framsóknarflokksins, lagði áherslu á „öflugt uppbyggingarstarf“ og gagnrýndi 

stjórnarandstöðuna fyrir að vera „föst í fortíðinni“ í stað þess að einblína á framtíðina.261 

Steingrímur taldi það skýrt að í ljósi umræðunnar um varnarhagsmuni væri nauðsynlegt að 

opinber rannsókn færi fram á stuðningi stjórnvalda til þess að „upplýsa, skilja og og gera upp 

þetta mál“.262  

 Þingmenn Sjálfstæðisflokksins lögðu ávallt áherslu á lýðræðisþróun og endurreisn 

írasks samfélags sem mikilvægasta umræðuefnið. Þetta kom vel í ljós þegar fyrstu 

þingkosningarnar voru haldnar í Írak eftir innrás Bandaríkjanna í janúar 2005, en þá lýsti 

Davíð yfir mikilli velþóknun með atburðinn og sagði hann marka tímamót, ekki eingöngu í 

sögu Íraks „heldur í sögu þessa heimshluta og reyndar heimsins alls“.263 Davíð vildi þannig 

beina sjónum að árangri sem hann taldi að hefði náðst með því að velta Saddam Hussein úr 

sessi og vildi lítið ræða um tíðar árásir hryðjuverkamanna á íraskan almenning og skort á 

sönnunum fyrir tilvist gereyðingarvopna. Þegar umræða um að fjarlægja nafn Íslands af lista 

hinna viljugu þjóða fór fram á þingi í lok nóvember 2004 brást Davíð ókvæða við og sagði 

það „yfirgengilega vitleysisumræðu“ að ætla að fjarlægja nafn Íslands af listanum þar sem 

stríðinu sjálfu væri lokið.264 Skilningur Davíðs á málinu virtist því vera sá að með því að 

fjarlægja sig af listanum væri Ísland að útiloka sig frá uppbyggingarstarfinu sem væri 

framundan í Írak og að ekki væri hægt að draga til baka stuðning við tiltekinn atburð post 

factum. Þá lauk hann máli sínu á afar hvassri gagnrýni í garð þingmanna Samfylkingarinnar: 

Það eru allir með endurhæfingunni í Írak nema Samfylkingin á Íslandi. Norðmenn 

sem ekki voru með standa núna með því sem er að gerast í Írak. En Samfylkingin 

er eins og gamall afturhaldskommatittsflokkur og ætlar sér aldrei að verða stór 

og getur þess vegna ekki stutt verðugt verkefni eins og þetta.265 

                                                      
261 Sama heimild. Ræður Einars K. Guðfinnssonar og Hjálmars Árnasonar. 
262 „Lengi getur vont versnað – í Íraksmálinu“, Morgunblaðið, 12. febrúar 2005. 
263 Ræða Davíðs Oddssonar. Alþt. 2004-2005, 131. lögþ. B-deild. Umræður utan dagskrár; kosningarnar í Írak. 
17. febrúar 2005. 
264 Alþt. 2004-2005, 131. lögþ. B-deild. Athugasemdir um störf þingsins; stuðningur við stríðið í Írak. 29. 
nóvember 2005. 
265 Sama heimild. 
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Með ummælum sínum virtist Davíð leggja það til að utanríkisstefna Alþýðubandalagsins 

hefði náð yfirhöndinni í stefnu Samfylkingarinnar og að flokkurinn væri ekki lengur 

„staðfastur“ í utanríkismálum eins og Alþýðuflokkurinn hafði verið. Þessi túlkun Davíðs á 

lista hinna „staðföstu“ og viljugu þjóða virtist engu að síður ekki eiga samleið með íslensku 

þjóðinni þar sem 84% aðspurðra töldu Ísland ekki eiga heima á listanum samkvæmt 

skoðanakönnun Fréttablaðsins sem var gerð í byrjun janúar 2005.266 

Þjóðarhreyfingin – með lýðræði 

Í byrjun júní 2004 lýsti forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, því yfir að hann hefði neitað 

að staðfesta fjölmiðlafrumvarp ríkisstjórnarinnar í samræmi við 26. grein stjórnarskrárinnar 

og var því fyrirhugað að halda þjóðaratkvæðagreiðslu vegna málsins.267 Þetta voru 

stórtíðindi þar sem þetta var í fyrsta sinn í sögunni sem forseti nýtti sér málskotsrétt sinn og 

vísaði lagafrumvarpi til þjóðarinnar. Nokkrum vikum síðar voru stofnuð samtök sem hugðust 

berjast gegn fjölmiðlafrumvarpinu og leggja sitt af mörkum til umræðunnar í kringum 

áætlaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Samtökin nefndust Þjóðarhreyfingin – með lýðræði, en þeir 

sem stóðu að samtökunum voru Ólafur Hannibalsson, blaðamaður og rithöfundur, sem var 

talsmaður samtakanna, Hans Kristján Árnason, einn af stofnendum Stöðvar 2, sem gegndi 

hlutverki framkvæmdastjóra og Einar Árnason, hagfræðingur.268 Barátta samtakanna gegn 

frumvarpinu fólst meðal annars í því að skipa nefnd sem átti að útbúa álitsgerð um 

þjóðaratkvæðagreiðsluna út frá lagalegu og sögulegu sjónarhorni, en ásamt Ólafi 

Hannibalssyni sátu í nefndinni Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði, Margrét 

Heinreksdóttir og Kristrún Heimisdóttir, lögfræðingar og Jónatan Þórmundsson, 

lagaprófessor sem var formaður nefndarinnar.269 Í álitsgerð hópsins, sem var kynnt í 

Þjóðmenningarhúsinu í lok júní, komu fram ýmis atriði um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem hópurinn taldi vert að minnast á. Hér má nefna andstöðu 

við þátttökulágmark í atkvæðagreiðslunni, stuðningur við utankjörfundaratkvæðagreiðslu og 

áhersla á að spurningin sem yrði á kjörseðlinum yrði ekki sett fram með leiðandi hætti.270 

                                                      
266 „Nánast öll þjóðin á móti“, Fréttablaðið, 6. janúar 2005. 
267 „Forsetinn staðfestir ekki fjölmiðlalögin“, Morgunblaðið, 2. júní 2004. 
268 Viðtal höfundar við Hans Kristján Árnason og Einar Árnason, 16. apríl 2018. Sjá einnig: „Þjóðarhreyfingin 
gegn fjölmiðlafrumvarpinu”, DV, 23. júní 2004. 
269 Sama heimild. 
270 Heimasíða Þjóðarhreyfingarinnar, 11. júlí 2004. Afrit síðunnar er varðveitt á stafræna skjalasafninu Wayback 
Machine. https://web.archive.org/web/www.thjodarhreyfingin.is. 

https://web.archive.org/web/www.thjodarhreyfingin.is
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 Þjóðaratkvæðagreiðslan fór þó aldrei fram þar sem ríkisstjórnin ákvað að afturkalla 

fjölmiðlalögin og leggja fram nýtt frumvarp um efnið.271 Þessi gjörningur vakti hörð viðbrögð 

Þjóðarhreyfingarinnar sem leit svo á að þjóðin hefði verið „svipt kosningarétti sínum“272 og 

var haldinn fjölmennur mótmælafundur á vegum samtakanna á Austurvelli 8. júlí gegn 

frumvarpinu. Þar fluttu Ólafur Hannibalsson, Hans Kristján Árnason og Örn Bárður Jónsson 

ávörp, en að loknum fundinum var haldið til Stjórnarráðsins þar sem ríkisstjórninni var 

afhent ályktun þar sem frumvarpinu var mótmælt harðlega.273 Þó svo að samtökunum hafi 

verið lýst sem þverpólitískum og mikil áhersla lögð á ólíkar pólitískar raddir innan 

samtakanna274 var mótmælafundinum lýst með afar neikvæðum hætti í vefritinu Andríki. Þar 

var því haldið fram að mun færri hefðu sótt mótmælafundinn en haldið var fram í 

fjölmiðlum og að Þjóðarhreyfingin gæti af þeim orsökum ekki sagst tala í nafni 

þjóðarinnar.275 Þá var hún einnig gagnrýnd fyrir að vera ekki lýðræðisleg hreyfing þar sem 

stjórn samtakanna væri ekki kjörin af neinum og að samtökin einbeittu sér einungis að 

málefnum sem væru þóknanleg vinstrimönnum.276 Andríki hafði nokkur tengsl við 

Sjálfstæðisflokkinn, en í ritstjórn útgáfufyrirtækisins voru m.a. Sigríður Á. Andersen, sem sat 

í stjórn Heimdallar, félagi ungra Sjálfstæðismanna í Reykjavík á tíunda áratugnum277 og 

Glúmur Björnsson, sem hafði gegnt stöðu formanns Heimdallar.278 

Á meðan deilur stóðu yfir á opinberum vettvangi um fjölmiðlafrumvarpið hrikti 

einnig í stoðum stjórnarsamstarfs Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Um miðjan 

júlí bárust þær fréttir að áhrifamenn innan Framsóknarflokksins íhuguðu stjórnarslit vegna 

málsins.279 Málinu lauk þó ekki á þann veg því að ríkisstjórnin ákvað að draga til baka 

fjölmiðlalögin sem voru samþykkt í maímánuði og einnig nýja frumvarpið sem 

allsherjarnefnd Alþingis hafði til umfjöllunar.280 Ólafur Hannibalsson lýsti því yfir fyrir hönd 

                                                      
271 „Fjölmiðlalögin afturkölluð“, Fréttablaðið, 4. júlí 2004. 
272 „Þjóðarhreyfingin mótmælir“, Morgunblaðið, 8. júlí 2004. 
273 Viðtal höfundar við Hans Kristján Árnason og Einar Árnason, 16. apríl 2018. 
274 Á heimasíðu Þjóðarhreyfingarinnar var samtökunum lýst á eftirfarandi vegu: „Þjóðarhreyfingin er 
þverpólitísk samtök þeirra sem vilja efla mannréttindi og lýðræði á Íslandi.“ 
https://web.archive.org/web/www.thjodarhreyfingin.is. 
275 Föstudagur 9. júlí 2004. Andríki- Vefþjóðviljinn. 
276 Helgarsprokið, 25. júlí 2004. Andríki- Vefþjóðviljinn. 
277 Sjá heimasíðu Sigríðar Á. Andersen. “Um Sigríði”. http://sigridur.is/um-sigriði.  
278 „Glúmur Jón Björnsson kjörinn formaður Heimdallar“, Morgunblaðið, 29. september 2005. Sjá einnig 
heimasíðu Andríkis, „Um Andríki“. http://andriki.is/um-andriki.  
279 „Framsókn hótar stjórnarslitum“, Fréttablaðið, 14. júlí 2004. 
280 „Fundi ríkisstjórnar lokið“, Fréttablaðið, 20. júlí 2004. 

https://web.archive.org/web/www.thjodarhreyfingin.is
http://sigridur.is/um-sigriði
http://andriki.is/um-andriki


  58 

Þjóðarhreyfingarinnar að samtökin hygðust starfa áfram þó svo að frumvarpið hefði verið 

dregið til baka og taldi hann ennfremur að sú leið sem ríkisstjórnin hafði valið væri 

stjórnarskrárbrot.281 Áhersla Þjóðarhreyfingarinnar færðist því frá fjölmiðlafrumvarpinu og 

yfir á Íraksstríðið sem annað dæmi um ólýðræðislega stjórnarhætti. Megináhersla 

samtakanna var því e.t.v. ekki stríðið sjálft, heldur ólýðræðisleg vinnubrögð þegar ákvörðun 

var tekin um stuðning íslenskra stjórnvalda. Í desember kom fram að samtökin hygðust birta 

auglýsingu í New York Times þar sem lýst yrði yfir andstöðu íslensks almennings við stuðning 

íslenskra stjórnvalda við stríðsrekstur í Írak.282 Efnt var til söfnunar til að fjármagna birtingu 

auglýsingarinnar en áætlað var að hún myndi kosta rúmlega þrjár milljónir króna. 

Ábyrgðarmenn söfnunarinnar voru Hans Kristján Árnason, Ólafur Hannibalsson, Valgerður 

Bjarnadóttir, hagfræðingur og Valgarður Egilsson, prófessor í frumulíffræði. Á 

blaðamannafundi samtakanna mátti sjá ýmsa stuðningsmenn yfirlýsingarinnar, eins og  

þingmennina Kristján Möller, Össur Skarphéðinsson, Mörð Árnason og Magnús Þór 

Hafsteinsson, en einnig ýmsa listamenn, t.d. Hallgrím Helgason, Jakob Frímann Gunnarsson 

og Andra Snæ Magnason.283 

Aðferð Þjóðarhreyfingarinnar var byggð á svipðari aðferð norskra aðgerðasinna sem 

birtu auglýsingu í dagblaðinu Washington Post í október 2004, en sú auglýsing var einnig 

fjármögnuð með framlögum almennings.284 Sú auglýsing beindist þó ekki gegn norskum 

stjórnvöldum, enda höfðu Norðmenn ekki stutt stríðið.  Auglýsingin var stíluð á George Bush 

og í texta auglýsingarinnar var hann hvattur til þess að binda endi á stríðsátökin. Söfnun 

Þjóðarhreyfingarinnar vakti mikla athygli og umtal og voru aðstandendur söfnunarinnar 

meðal annars gagnrýndir af vefritinu Andríki fyrir „látlausan áróður í formi endalausra 

viðtala, frétta, útvarpsþátta og blaðagreina“.285 Þá var söfnun Þjóðarhreyfingarinnar einnig 

borin saman við neyðaraðstoð vegna flóðbylgju sem reið yfir ýmis lönd Asíu í desember 

2004, en greinarhöfundur á vef Andríkis taldi að söfnun Þjóðarhreyfingarinnar hafi gengið 

afar treglega í samanburði við neyðarsöfnunina.286 Samanburðurinn átti að sýna hve lítinn 

stuðning framtak Þjóðhreyfingarinnar hafi fengið frá íslenskum almenningi og hve illa það 

                                                      
281 „Þjóðarhreyfingin starfar áfram“, Fréttablaðið, 20. júlí 2004. 
282 „Ætlar að birta yfirlýsingu í dagblaðinu New York Times“, Morgunblaðið, 2. desember 2004. 
283 Sama heimild. Sjá einnig: „Afstaða til stríðsins auglýst vestan hafs“, Fréttablaðið, 2. desember 2004. 
284 „Norsk annonse mot Bush i Washington Post“, Aftenposten, 12. október 2004. 
285 Miðvikudagur 19. janúar 2005. Andríki – Vefþjóðviljinn. 
286 Sama heimild. 



  59 

hafi gengið að fjármagna birtinguna. Auglýsing Þjóðarhreyfingarinnar hlaut þó stuðning frá 

Múrverjum en heimspekingurinn Huginn Freyr Þorsteinsson sagði auglýsinguna m.a. vera 

„verðugt framtak“ og að hún hafi orðið til þess að fáeinir stuðningsmenn Íraksstríðsins „hafi 

komið úr felum“ til þess að andmæla málflutningi samtakanna.287 

Auglýsing Þjóðarhreyfingarinnar birtist í New York Times 21. janúar 2005, en þar kom 

fram að rúmlega 4000 Íslendingar hafi stutt framtakið með fjárframlögum. Í auglýsingunni 

var það tekið fram að íslensk stjórnvöld hafi ekki einungis brotið íslensk lög heldur einnig 

alþjóðalög og íslenska lýðræðishefð þegar ákvörðunin um stuðning við stríðsrekstur 

Bandaríkjamanna var tekin.288 Bent var á að mikill meirihluti þjóðarinnar væri andvígur 

stuðningi íslenskra stjórnvalda (eða um 85% samkvæmt síðustu Gallup-könnun) og að 

stuðningsyfirlýsingin væri afturför fyrir íslenskt lýðræði. Þá var íraskur almenningur beðinn 

afsökunar á hlutdeild Íslands í stríðsrekstrinum og þess krafist að nafn Íslands yrði fjarlægt af 

lista hinna viljugu þjóða. Þá var það engu að síður undirstrikað að Ísland og Bandaríkin væru 

vinaþjóðir og að samband þeirra byggðist á „sameiginlegu trausti og hreinskilni“.289 

Ritstjórn vefritsins Deiglan birti pistil þar sem umræðan í kringum 

stuðningsyfirlýsinguna var gagnrýnd harðlega. Þar kom meðal annars fram að það væri 

„ábyrgðarlaust“ að hlaupast undan uppbyggingarstarfinu í Írak. Ef Ísland hefði einhvern 

tímann átt að vera á lista hinna staðföstu þjóða, þá væri það núna. Þó var það sérstaklega 

tekið fram að ritstjórn vefritsins hefði ekki stutt stríðsrekstur í Írak en að forgangsröðun 

stjórnarandstöðunnar væri „öfugsnúin og afkáraleg“.290  

Gagnrýni á framtak Þjóðarhreyfingarinnar kom að mestu úr röðum stuðningsmanna 

Sjálfstæðisflokksins en Íraksmálið virtist ekki hafa mikil áhrif á fylgi flokksins ef tekið er mið 

af skoðanakönnunum sem birtust um þetta leyti. Hið sama er þó ekki hægt að segja um 

Framsóknarflokkinn, en Íraksdeilan hefur að öllum líkindum verið einn áhrifavaldur í 

fylgislækkun flokksins sem kom fram í skoðanakönnun Fréttablaðsins í byrjun febrúar 2005. 

Þar mældist Framsókn með rétt rúmlega 8% fylgi, en til samanburðar hafði flokkurinn fengið 

rúmlega 17% atkvæða í Alþingiskosningum árið 2003.291 Sjálfstæðisflokkurinn sigldi aftur á 

                                                      
287 Huginn Freyr Þorsteinsson, „Íslendingar styðja ekki Íraksstríðið“, Múrinn, 12. desember 2004. 
288 SHA. „The Invasion of Iraq – not in our name”, auglýsing Þjóðarhreyfingarinnar sem birtist í New York Times, 
21. janúar 2005. 
289 Sama heimild. 
290 „Rétt og rangt í Íraksmálinu“, Deiglan, 23. janúar 2005. 
291 „Framsóknarflokkurinn tekur mikla dýfu“, Fréttablaðið, 4. febrúar 2005.  
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móti lygnan sjó og naut stuðnings 35% kjósenda sem var litlu meira en flokkurinn hafði 

fengið í síðustu þingkosningum. Hugsanlega hafa Kárahnjúkamálið og fjölmiðlafrumvarpið 

haft eitthvað að segja um fylgistap Framsóknar, en þá fór flokkurinn einnig með 

forsætisráðuneytið á þessum tíma og gætu kjósendur hafa litið svo á að flokkurinn væri 

ábyrgur fyrir ríkisstjórnarsamstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn. Þrátt fyrir öll deilumálin sem 

Framsóknarflokkurinn glímdi við á kjörtímabilinu stóð forysta flokksins styrkum fótum og var 

endurkjörin á flokksþingi Framsóknarmanna sem var haldið í lok febrúar 2005.292 

Framsóknarmenn litu svo á að ekki væri tilefni til að skipta um forystu og Halldór Ásgrímsson 

var því óumdeildur leiðtogi flokksins. 

4. Afleiðingar Íraksstríðsins og stefna stjórnvalda 

Fangaflutningar bandarísku leyniþjónustunnar 

Hinn 7. september 2005 lýsti Davíð Oddsson því yfir að hann hygðist segja af sér 

þingmennsku og embætti utanríkisráðherra.  Enn fremur var tilkynnt að Davíð hygðist ekki 

sækjast eftir áframhaldandi formennsku í Sjálfstæðisflokknum og taka við starfi 

seðlabankastjóra. Þetta voru ákveðin tímamót hvað varðar Íraksstríðið þar sem annar þeirra 

tveggja einstaklinga sem voru ábyrgir fyrir stuðningi Íslands við stríðið hvarf nú af hinu 

pólitíska sjónarsviði. En þó svo að Davíð hefði hætt afskiptum af pólitík mátti ekki merkja 

neina grundvallarstefnubreytingu á afstöðu Íslands til Íraksstríðsins. Eftirmaður Davíðs, Geir 

H. Haarde, hafði gegnt embætti fjármálaráðherra þegar ákvörðunin um stríðsstuðning var 

tekin. Þeir Davíð voru samherjar í pólitík og hafði Geir aldrei andæft eða mótmælt 

Íraksstríðinu opinberlega. Geir studdi aðkomu Íslands að endurreisninni í Írak og taldi 

bráðabirgðaríkisstjórn Íraks, sem tók við völdum um mitt ár 2005, „verðskulda siðferðilegan 

og pólitískan stuðning“ íslenskra stjórnvalda.293  

 Geir hafði ekki setið lengi í embætti utanríkisráðherra þegar Íraksdeilan skaut aftur 

upp kollinum. Í nóvember 2005 birtist fréttaskýring Washington Post þar sem fram komu 

upplýsingar um fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar CIA. Þar var því haldið fram að 

stofnunin stundaði ólöglega flutninga á föngum Bandaríkjahers (meintum 

hryðjuverkamönnum) frá Mið-Austurlöndum og héldi úti leynilegum fangelsum sem voru 

                                                      
292 “Forysta Framsóknarflokksins endurkjörin”, Morgunblaðið, 28. febrúar 2005. 
293 Flutningsræða Geirs Haarde. Alþt. 2005-2006, 132. lögþ. 182. mál, B-deild. Utanríkismál, munnleg skýrsla 
utanríkisráðherra. Fyrsta umræða, 17. nóvember 2005. 
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nefnd „svartir staðir“ (e. black sites), í Austur-Evrópu þar sem yfirheyrslur fóru fram.294 Þá 

kom einnig fram að starfsmenn CIA notuðust við svokallaðar „hertar yfirheyrsluaðferðir“ (e. 

enhanced interrogation techniques) sem fólust m.a. í því að beita drukknunaraðferð (e. 

waterboarding) þar sem blautum klút var brugðið yfir vit fanga og þeim látið líða eins og þeir 

væru að drukkna. Aðferðin var meira í ætt við pyntingar en yfirheyrsluaðferð og 

uppljóstranir blaðsins vöktu eðlilega mikla athygli. Svo virtist sem að þeir sem voru ásakaðir 

um hryðjuverk af Bandaríkjastjórn gætu átt á hættu að vera beittir harðræði og 

frelsissviptingu án dóms og laga. Yfirheyrsluaðferðirnar voru einnig á gráu svæði hvað 

varðaði lögmæti og gengu gegn alþjóðlegum sáttmálum um mannréttindi, eins og 

stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og Genfarsamningnum.295 Þetta var annar álitshnekkir 

fyrir Bandaríkjastjórn sem hafði einnig legið undir gagnrýni fyrir slæma meðferð á föngum í 

Abu Ghraib fangelsinu í Írak og Guantanamo-fangabúðunum á Kúbu. Þá var þáttur annarra 

ríkja í ferlinu einnig gagnrýndur harðlega vegna aðstoðar þeirra við flutninga eða yfirheyrslur 

á föngum. Þá kusu ýmis ríki að líta í hina áttina þegar kom að fangaflutningnum 

Bandaríkjanna. Hér er þó ef til vill vert að undirstrika að aðkoma ríkjanna var eðlisólík. Sum 

ríki, eins Pólland og Litháen, leyfðu CIA að reka leynileg fangelsi í landi sínu, en aðrar þjóðir, 

líkt og Jórdanía, létu fanga af hendi eða yfirheyrðu þá fyrir hönd CIA og 

Bandaríkjastjórnar.296 Þá voru einnig fjölmargar þjóðir sem leyfðu flugvélum CIA að fljúga 

um lofthelgi sína og að nota flugvelli sína til millilendinga þegar fangar voru fluttir á milli 

landa með leynilegum hætti.  

Á Íslandi hófst umræðan um fangaflug í kjölfar fyrirspurnar dansks þingmanns til Søren 

Gade, varnarmálaráðherra Danmerkur, um þann orðróm að fangaflugvélar CIA hefðu flogið 

um danska lofthelgi. Ráðherrann svaraði því játandi. Í framhaldinu lagði Steingrímur J. 

Sigfússon fram álíka fyrirspurn til Geirs Haarde, utanríkisráðherra, um fangaflug og hvort 

utanríkisráðuneytinu væri kunnugt um að flugvélar CIA hefðu haft afnot af Keflavíkurflugvelli 

eða flogið um íslenska lögsögu.297 Steingrímur spurði líka um afstöðu utanríkisráðherra til 

                                                      
294 „CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons“, Washington Post, 2. nóvember 2005. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html.  
295 Valgerður Guðmundsdóttir, „Þjóðréttarleg ábyrgð aðildarríkja Evrópuráðsins í ólöglegum fangaflutningum“ 
(meistararitgerð í lögfræði, Háskóli Íslands, 2013), 54-56. 
296 „Globalizing Torture“. Skýrsla Open Society samtakanna um fangaflug Bandaríkjanna, 61-118. 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/globalizing-torture-20120205.pdf.  
297 Alþt. 2005-2006, 132. lögþ. 205. þskj, A-deild. Fyrirspurn til utanríkisráðherra um fangaflug bandarísku 
leyniþjónustunnar, 13. október 2005. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/globalizing-torture-20120205.pdf
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slíkra flutninga og hvort hann myndi koma í veg fyrir fangaflug í íslenskri lofthelgi. Geir 

sagðist ekki vera kunnugt um slíkt flug á Íslandi. Hann tók þó fram að íslensk stjórnvöld 

hefðu sent fyrirspurnir til sendiráðs Bandaríkjanna á Íslandi og utanríkisráðuneytis 

Bandaríkjanna þar sem spurst var fyrir um málið, en svör lágu ekki fyrir á þeim tímapunkti.298 

Geir tók það skýrt fram að ef slíkir flutningar hefðu farið fram þá væru þeir „augljóslega í 

óþökk íslenskra stjórnvalda“ og að þau mundu hvorki leyfa slíkum flugvélum afnot af 

íslenskum flugvöllum né að fljúga um íslenska lofthelgi. Þingmenn stjórnarandstöðunnar 

gagnrýndu ríkisstjórnina harðlega fyrir að hafa ekki kynnt sér málið fyrr og að hafa ekki 

fordæmt ekki gjörðir Bandaríkjastjórnar. Margir þeirra töldu fangaflutningana tengjast 

Íraksstríðinu með þeim hætti að Bandaríkjamenn hefðu kosið að túlka 

stuðningsyfirlýsinguna við stríðið þannig að hún leyfði fangaflutninga um íslenska lofthelgi. 

Þuríður Backman, þingmaður Vinstri grænna, vildi t.d. fá að vita hversu víðtæka heimild 

bandarísk stjórnvöld höfðu til afnota á íslenskum flugvöllum og lofthelgi og hvort þeim hefði 

verið veitt leyfi til þess að flytja fanga.299 Geir var ósamþykkur þeirri túlkun og neitaði því að 

stuðingur við Íraksstríðið fæli á einhvern hátt í sér leyfi til flutninga á föngum. Steingrímur J. 

Sigfússon taldi það nauðsynlegt „einmitt vegna aðildar Íslands að innrásinni í Írak og vegna 

aðgangs Bandaríkjamanna að Keflavíkurflugvelli“, að koma því á framfæri við 

Bandaríkjastjórn að allir fangaflutningar um íslenska lögsögu væru óheimilir. Þá kvaðst hann 

hafa gögn og heimildir undir höndum sem sýndu að fangaflutningar hefðu sannanlega átt 

sér stað. Össur Skarphéðinsson lýsti því yfir að íslensk stjórnvöld hefðu veitt „formlegt leyfi“ 

til að flytja fanga um Ísland þegar stríðið var stutt og krafðist hann þess að heimildin yrði 

afturkölluð.300 Halldór Ásgrímsson þvertók fyrir að slík heimild væri til staðar og sagði ekkert 

liggja fyrir um fangaflug hér á landi. Um svipað leyti birtust fréttir þar sem fram kom að 

flugvélar í eigu leppfyrirtækja CIA hefðu flogið um íslenska lofthelgi og lent nokkrum sinnum 

á Reykjavíkurflugvelli. Þar sem sömu flugvélar höfðu verið til umfjöllunar í fréttaflutningi 

Washington Post mátti gera ráð fyrir því að að fangaflutningar hefðu átt sér stað í íslenskri 

lofthelgi.301 Óyggjandi sannanir um fangaflug lágu þó ekki fyrir og því gátu ráðamenn borið 

                                                      
298 Ræða Geirs H. Haarde. Alþt. 2005-2006, 132. lögþ. 205. mál, B-deild. Fangaflug bandarísku 
leyniþjónustunnar, 16. nóvember 2005. 
299 Sama heimild. Ræða Þuríðar Backman, 16. nóvember 2005. 
300 „Engar heimildir í gildi um yfirflug eða lendingar“, Blaðið, 5. nóvember 2005. 
301 „Flugvélarnar fóru um Ísland á leið til Austur-Evrópu“, Morgunblaðið, 3. nóvember 2005. 
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fyrir sig fáfræði í málinu, enda erfitt að staðfesta að fangar hefðu verið um borð í 

umræddum vélum. 

 Fangaflutningarnir sýndu Bandaríkin í afar neikvæðu ljósi á alþjóðavettvangi þar sem 

málið benti til þess að bandarísk stjórnvöld væru tilbúin að fara á svig við alþjóðleg lög til 

þess að ná sínu fram í baráttunni gegn hryðjuverkum. Íslenska ríkisstjórnin var aftur á móti 

ekki tilbúin að hefja rannsókn til þess að skera úr um það hvort fangaflug hafi átt sér stað í 

íslenskri lofthelgi og taldi ástæðulaust að bregðast sérstaklega við. Geir Haarde þótti 

viðbrögð ríkisstjórnarinnar ekki vera ámælisverð og taldi hann það ekki vera í samræmi við 

„vestræna lýðræðishefð“ að hefja rannsókn á grundvelli „óstaðfestra sögusagna“.302 

Hugsanlega er hægt að tengja tregðu íslenskra stjórnvalda við að rannsaka meint fangaflug 

við samningaviðræður um varnarmál við Bandaríkin sem áttu sér stað um svipað leyti. 

Bandaríkjastjórn hafði um nokkurt skeið farið á leit við þess að fjarlægja F-15 herþotur sem 

voru staðsettar í herstöðinni í Keflavík og höfðu verið þar allt frá tímum kalda stríðsins, en 

íslensk stjórnvöld töldu það ótækt þar sem þoturnar væru mikilvægur hlekkur í vörnum 

landsins.303 Bandarísk stjórnvöld töldu herþoturnar ekki svara kostnaði og væru ákveðin 

tímaskekkja þar sem Sovétríkin, hin meinta hernaðarógn, væri ekki lengur til staðar. Í júlí 

2005 hafði t.a.m. átt sér stað fundur í Washington D.C. þar sem Bandaríkjamenn lögðu til að 

íslensk stjórnvöld gætu haldið þotunum ef þau væru tilbúin til þess að taka á sig allan 

kostnað vegna herstöðvarinnar.304 Íslensk stjórnvöld höfnuðu þessu tilboði og lögðu fram 

gagntilboð í september 2005 þar sem lagt var til að Íslendingar tækju að sér rekstur 

flugvallarins og ákveðið hlutfall af annarri starfsemi, t.a.m. slökkviliði og snjómokstri, en því 

var umsvifalaust hafnað.305 Viðræðurnar höfðu siglt í strand um það leyti sem upp komst um 

fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar, en báðum aðilum var ljóst að niðurstaða þurfti að 

nást í málinu. Bandaríkjamenn voru sérstaklega áfjáðir í að ljúka viðræðunum vegna 

fjárlagagerðar fyrir árin 2006–2007.306 Hugsanlega hefur ekki verið pólitískur vilji innan 

ríkisstjórnarinnar til þess að rannsaka meint fangaflug eða taka einarða afstöðu gegn því þar 

sem það gæti styggt bandarísk stjórnvöld og spillt fyrir komandi samningaviðræðum. Þá gæti 

                                                      
302 Ræða Geirs H. Haarde. Alþt. 2005–2006, 132. lögþ. 293. mál, B-deild. Athugasemdir um störf þingsins; 
fangaflug Bandaríkjastjórnar. 26. janúar 2006.  
303 Valur Ingimundarson, „Frá óvissu til upplausnar“, 43 – 44. 
304 Sama heimild, 50. 
305 Sama heimild, 52. 
306 Sama heimild. 
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sjálfstæð rannsókn á málinu beint sjónum kjósenda að óvinsælum stuðningi stjórnvalda við 

Íraksstríðið og haft neikvæð áhrif á fylgi við ríkisstjórnarflokkana. 

Tenging fangaflugsins við Íraksstríðið, sem þingmenn stjórnarandstöðunnar töldu að 

væri fyrir hendi, sneri að þeim skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld tóku sér á hendur 

þegar stríðið var stutt og fól í sér framsal á íslenskri lofthelgi og afnot af Keflavíkurflugvelli. 

Íslensk stjórnvöld litu svo á að stuðningsyfirlýsingin fæli hvorki í sér aukið framsal á íslenskri 

lofthelgi né aukna heimild til afnota á Keflavíkurflugvelli. Yfirlýsingin væri í fullkomnu í 

samræmi við varnarsamninginn við Bandaríkin og því mun fremur hægt að líta á hana sem 

staðfestingu á varnarsamvinnu Íslands við Bandaríkin frekar en yfirlýsingu um nýjar 

valdheimildir í íslenskri lofthelgi.307 Hér verður þó að taka fram að ólíklegt er að bandarísk 

stjórnvöld hafi réttlætt fangaflug um íslenska lofthelgi með hliðsjón af stuðningi íslenskra 

stjórnvalda við Íraksstríðið, enda voru fangar fluttir um mörg önnur ríki sem voru 

opinberlega mótfallin Íraksstríðinu.308 Stuðningur við stríðið virðist því ekki hafa verið 

afgerandi þáttur í því ferli. Þá má einnig taka fram að flugvélar CIA millilentu á 

Reykjavíkurflugvelli í mörgum tilfellum og ólíklegt að valdheimildir og aðstaða 

Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli hafi skipt sköpum í því samhengi. 

Síðbúið uppgjör við stuðningsyfirlýsingu 

Þrátt fyrir mikla umræðu um endurreisn og lýðræðisþróun í Írak var ekkert lát á ofbeldi í 

landinu og árásir uppreisnarmanna á bandarískt herlið voru daglegt brauð. Árið 2005 voru 

t.d. skráð þar rúmlega 34 þúsund ofbeldisatvik og hafði þeim fjölgað gífurlega borið saman 

við árið 2004 þar sem þau voru tæplega 27 þúsund.309 Stjórnarandstaðan gagnrýndi 

ríkisstjórnina harðlega fyrir stefnu sína í Íraksmálinu um þetta leyti. Þegar Geir Haarde flutti 

skýrslu um utanríkismál á Alþingi í nóvember 2005 ár lýstu margir þingmenn 

stjórnarandstöðunnar yfir efasemdum varðandi lýðræðisþróun í landinu og hugmyndir um 

                                                      
307 Þessi túlkun birtist m.a. í lögfræðiáliti Eiríks Tómassonar sem var látið forsætisráðuneytinu í té 23. janúar 
2005. „Stuðningur við afvopnun Íraks var í samræmi við íslensk lög“, Morgunblaðið, 25. janúar 2005. 
308 „Globalizing Torture“, skýrsla Open Society samtakanna frá árinu 2013. Í skýrslunni má finna lista yfir þær 
ríkisstjórnir sem studdu fangaflugið með einhverjum hætti, en þar má til dæmis finna Arabaríki á borð við Alsír 
og Egyptaland sem höfðu talað gegn Íraksstríðinu á opinberum vettvangi. Sjá t.d. „Arab leaders declare 
opposition to war in Iraq“, CNN, 2. mars 2003. 
http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/03/01/sprj.irq.arab.ministers.  
309 Thomas Ricks, Fiasco, 413–414. 
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að ástandið nú væri skárra en það var undir stjórn Saddams Hussein.310 Við sama tilefni 

spurði Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra hvort stuðningsyfirlýsingin við stríðið auk 

yfirflugs- og lendingarheimilda bandaríska hersins væri enn í gildi. Geir svaraði á þann hátt 

að yfirlýsingin hefði verið „bundin við þá atburði sem þá áttu sér stað“ og að þeim væri nú 

lokið.311 Geir leit svo á að stuðningsyfirlýsingin hafi sjálfkrafa fallið úr gildi þegar innrásinni 

lauk og að texti yfirlýsingarinnar hafi ekki gefið efni til þess að leyfa bandarískt fangaflug um 

íslenska lofthelgi.  

Halldór Ásgrímsson hlaut einnig sinn skerf af gagnrýni vegna afstöðu sinnar í málinu og 

var hann m.a. gagnrýndur af samflokksmönnum sínum fyrir ólýðræðislega stjórnarhætti 

þeagr ákvörðun um stríðsstuðning var tekin. Steingrímur Hermannsson, fyrrverandi 

forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins, hélt því fram í blaðaviðtali í október 

2005 að sú ákvörðun og „margar aðrar ákvarðanir“ Halldórs hefðu verið teknar án samráðs 

við samflokksmenn sem væri „mjög slæmt“.312 Þegar Halldór var spurður í blaðaviðtali í 

sama mánuði hvort stuðningurinn við stríðið hefði verið mistök viðurkenndi hann að 

forsendurnar fyrir stríðinu hefðu brugðist. Þá sagði hann einnig að málið hefði reynst honum 

erfitt og að líklegast hefði hann ekki stutt stríðið ef hann hefði haft réttar upplýsingar í 

höndunum.313 Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra og varaformaður 

Framsóknarflokksins, sagðist hafa verið andvígur stríðsrekstrinum frá upphafi og að áherslur 

hans í málinu hafi verið ólíkar áherslum Halldórs þegar hann var inntur álits á 

stríðsrekstrinum í nóvember 2005.314 Þá hafði Guðni einnig staðhæft í byrjun árs að 

formennirnir tveir, Halldór og Davíð, hefðu tekið ákvörðunina um að styðja stríðið einir.315  

Samkvæmt skoðanakönnun á vinsældum ráðherra sem var gerð um svipað leyti kom í 

ljós að Halldór var einna óvinsælastur af ráðherraliði ríkisstjórnarinnar, en einungis 

þriðjungur kjósenda lýsti yfir velþóknun með störf hans.316 Þegar þrjú ár voru liðin frá byrjun 

Íraksstríðsins 15. mars 2006 var Halldór spurður álits á stríðinu og hvort hann teldi það hafa 

verið heillaspor fyrir írösku þjóðina. Hann sagði þá óljóst hvort stríðið yrði írösku þjóðinni til 

                                                      
310 Sjá t.d. ræðu Guðjóns Arnars Kristjánssonar, Alþt. 2005–2006, 132. lögþ. 182. mál, B-deild. Utanríkismál, 
munnleg skýrsla utanríkisráðherra, 6. apríl 2006. 
311 Andsvar Geirs H. Haarde. Sama heimild, 6. apríl 2006. 
312 „Sakna hugsjónanna“, Blaðið, 3. október 2005. 
313 „Forystumaður á að taka ákvarðanir”, Blaðið, 7. september 2005. 
314 „Þjónn þessarar þjóðar“, Blaðið, 12. nóvember 2005.  
315 “Spurning um trúverðugleika”, Morgunblaðið, 22. janúar 2005. 
316 „Mest ánægja með störf Geirs Haarde“, Fréttablaðið, 2. nóvember 2005. 
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farsældar en að „einungis sagan [gæti] dæmt það þegar fram líða stundir“.317 Ljóst er að 

Halldór gerði sér grein fyrir því að ákvörðun hans um að styðja stríðið var byggð á röngum 

forsendum, en engu að síður gerði hann sér vonir um að það gæti leitt til jákvæðrar þróunar 

fyrir Íraka. Íraksmálið var Halldóri afar erfitt innan flokks síns þar sem Framsóknarflokkurinn 

fékk töluvert meiri gagnrýni fyrir málið heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Afstaða Geirs Haarde 

til Íraksstríðsins var í raun hin sama, en hann taldi að „miðað við forsendurnar“ sem lágu 

ákvörðuninni til grundvallar hafi það að styðja stríðið verið „hárrétt“.318 Ólíkt Halldóri var 

hann þó ekki tilbúinn til að viðurkenna að stríðið hafi verið mistök og minntist Geir ekkert á 

að forsendur hafi breyst eða brugðist.  

 Í ágúst 2006 hvarf Halldór Ásgrímsson af sviði stjórnmálanna eftir langan feril og Jón 

Sigurðsson tók við sem formaður Framsóknarflokksins.319 Jón fór fögrum orðum um Halldór í 

sigurræðu sinni og sagði þá vera „samherja í málefnavinnu“ og þakkaði honum fyrir 

árangursrík störf í þágu þjóðar. Jón fór fáum orðum um utanríkismál í ræðu sinni ef 

Evrópusambandið er undanskilið og benti fátt til þess að hann ætti eftir að boða 

stefnubreytingu Framsóknarflokksins í Íraksmálinu. Þetta átti eftir að breytast nokkrum 

vikum síðar þegar miðstjórnarfundur flokksins var haldinn í nóvember 2006, en þá lýsti Jón 

því yfir að stuðningurinn við stríðið hafi verið mistök og að ákvörðunin hafi grundvallast á 

röngum upplýsingum.320 Þá gagnrýndi hann einnig ákvarðanaferlið og sagði að þegar að 

ákvarðanir væru teknar um öryggismál og alþjóðaverkefni ætti ávallt að ráðfæra sig við 

„lögmætar stofnanir eins og utanríkismálanefnd þingsins“.321 Þá tók hann einnig fram að 

listinn yfir hinar staðföstu þjóðir hafi verið „einhliða framsetning Bandaríkjastjórnar og hluti 

af þessari hörmulegu atburðarás“.322 Gagnrýni Jóns virtist beint að Halldóri og þætti hans í 

málinu og benti til þess að óánægja ríkti innan flokksins varðandi Íraksmálið. Ræðan vakti 

mikla athygli og svo virtist sem Framsóknarflokkurinn freistaði þess að fjarlægjast stefnu 

fyrrverandi formanns flokksins fyrir þingkosningar árið 2007. 

                                                      
317 Ræða Halldórs Ásgrímssonar. Alþt. 2005–2006, 132. lögþ. 463. mál, B-deild. Fyrirspurnir til ráðherra, 
innrásin í Írak. 20. mars 2006. 
318 Ræða Geirs Haarde. Alþt. 2005–2006, 132. lögþ. 513. mál, B-deild. Utanríkismál, munnleg skýrsla 
utanríkisráðherra. 6. apríl 2006. 
319 „Ekki auðvelt að setjast í stól Halldórs“, Fréttablaðið, 20. ágúst 2006. 
320 „Mistök að styðja innrás í Írak“, Fréttablaðið, 25. nóvember 2006. 
321 Sama heimild. 
322 Sama heimild. 
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Ólíklegt má telja að um hafi verið að ræða meiriháttar stefnubreytingu þar sem Jón 

dró í land með ummæli sín nánast samstundis þegar þau voru rædd á þingi nokkrum dögum 

síðar. Við það tækifæri sagði hann ummælin hafa verið  lið í „málefnavinnu flokksins“ og að 

hann hygðist ekki taka upp málið í ríkisstjórn.323 Þingmenn stjórnarandstöðunnar gerðu 

harða hríð að Jóni og Steingrímur J. Sigfússon ásakaði hann m.a. um að reyna að „fría 

Framsóknarflokkinn af allri ábyrgð á fortíð sinni“, en Ingibjörg Sólrún sagði ræðu hans 

„sérkennilega“.324 Björgvin G. Sigurðsson, þingmaður Samfylkingarinnar, taldi ummælin til 

marks um viðleitni Jóns við að færa flokkinn til vinstri fyrir kosningar og að hann væri að 

reyna að fjarlægjast þá stefnu sem flokkurinn hafði rekið í ríkisstjórn.325 Þótt Jón hafi ekki 

fylgt ummælum sínum eftir má líta á þau sem tilraun til að hlusta á gagnrýnisraddir innan 

Framsóknarflokksins, enda var Íraksmálið eitt þeirra mála sem hafði farið hvað verst með 

flokkinn á undanförnum árum. Þar virtist sú skoðun útbreidd að stuðningurinn við stríðið 

hafi verið mistök og að ákvarðanaferlinu hafi verið ábótavant. Þetta hafði m.a. komið fram í 

blaðaviðtölum við Guðna Ágústsson og Steingrím Hermannsson í lok árs 2006, en Sæunn 

Stefánsdóttir, þingmaður flokksins, tók einnig undir þá skoðun.326 Þá hafði Kristinn H. 

Gunnarsson, þingmaður flokksins, lýst því yfir í blaðagrein árið 2004 að ákvörðunin um að 

fara í stríðið hafi verið röng og að menn yrðu að „horfast í augu við [það]“.327 Kristinn sagði 

sig síðar úr flokknum og gekk til liðs við Frjálslynda flokkinn. Viðleitni Jóns Sigurðssonar var 

engu að síður fagnað af Samtökum herstöðvaandstæðinga sem nefndu ræðu Jóns „síðbúið 

uppgjör“ flokksins við „hina hörmulegu stuðningsyfirlýsingu við Íraksstríðið“, en samtökin 

kölluðu eftir því að svipað uppgjör ætti sér stað innan Sjálfstæðisflokksins.328 

Ný ríkisstjórn tekur við 

Í aðdraganda þingkosninga árið 2007 átti sér stað töluverð umræða um Íraksstríðið, rétt eins 

og fyrir kosningar árið 2003. Þá voru aftur á móti töluvert breyttar horfur frá því sem var 

fjórum árum áður. Stuðningur við stríðið fór minnkandi á alþjóðavísu og í Bandaríkjunum 

                                                      
323 Ræða Jóns Sigurðssonar. Alþt. 2006-2007, 133. lögþ. 269. mál, B-deild. Athugasemdir um störf þingsins, 
ummæli formanns Framsóknarflokksins um stuðning við innrásina í Írak. 30. nóvember 2006. 
324 Sama heimild. 
325 „Framsókn og flóttinn til vinstri“, Blaðið, 2. desember 2006. 
326 Ræða Sæunnar Stefánsdóttur, Alþt. 2006–2007, 133. lögþ. 269. mál, B-deild. Athugasemdir um störf 
þingsins, ummæli formanns Framsóknarflokksins um stuðning við innrásina í Írak. 30. nóvember 2006. 
327 „Innrásin í Írak var röng ákvörðun“, Morgunblaðið, 30. desember 2004. 
328 Stefán Pálsson, „Raunir lygarans“, Dagfari, 1. tbl. mars 2007. 
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naut stríðsreksturinn ekki lengur stuðnings meirihluta kjósenda.329 Minni bjartsýni ríkti 

varðandi framhaldið og væntingar um skammvinnt stríð og skjóta lýðræðisþróun í Írak höfðu 

brugðist algjörlega. Þá höfðu getgátur um gjöreyðingarvopn Íraka ekki heldur staðist og 

óöldin sem hófst í kjölfar stríðsins benti til þess að kjör almennings hefðu ekki batnað. Í 

kosningabaráttunni ítrekaði Samfylkingin þær kröfur sem höfðu birst áður um að Íslendingar 

yrðu fjarlægðir af lista hinna viljugu þjóða og að stjórnvöld bæðust afsökunar á stuðningi 

sínum við stríðsreksturinn. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, sem var kosin formaður 

Samfylkingarinnar árið 2005, lýsti því yfir í stefnuræðu sinni á landsfundi flokksins um miðjan 

apríl 2007 að fyrsta verk nýrrar ríkisstjórnar ætti að vera „að taka Ísland út af lista hinna 

vígfúsu þjóða“.330 Ræðan féll vel í kramið, en gagnrýni Ingibjargar Sólrúnar í garð 

stjórnarflokkanna var afar hvöss. Á landsfundi Sjálfstæðisflokksins sem fór fram sömu helgi 

var ekkert fjallað um Íraksmálið. Það var vísbending um að ekki væri vilji til þess að taka upp 

málið innan flokksins og að ekki ætti að ræða það nánar á opinberum vettvangi. Í 

kosningabaráttunni birtist einnig fjöldi greina í dagblöðum þar sem minnst var á mikilvægi 

Íraksstríðsins í kosningabaráttunni og hvatt til opinberrar umræðu um stuðning Íslands við 

stríðið.331 

  Þrátt fyrir ýmis stór deilumál á kjörtímabilinu, eins og Baugsmálið og deilurnar um 

Kárahnjúkavirkjun, hélt ríkisstjórnin velli í kosningunum 12. maí 2007. Stjórnin missti 

einungis tvo þingmenn og hélt þannig þingmeirihluta sínum, en þó einungis með einu 

sæti.332 Framsókn fékk afar slæma útreið frá kjósendum og hlaut sína versta kosningu frá 

stofnun flokksins, en Vinstri hreyfingin – grænt framboð bætti við sig fjórum þingmönnum. 

Þá jókst fylgi Sjálfstæðisflokksins lítillega og virtist sem Íraksstríðið hefði haft takmörkuð 

áhrif á hug kjósenda. Eftir að úrslit kosninganna urðu ljós tilkynntu formenn 

stjórnarflokkanna að ekki væri grundvöllur fyrir frekara samstarfi og baðst Geir Haarde 

lausnar fyrir ráðuneyti sitt.333 Sama dag var tilkynnt um stjórnarviðræður Sjálfstæðisflokks 

og Samfylkingar og tóku þær viðræður afar skamman tíma. Tilkynnt var um myndun 

                                                      
329 „Poll Shows View of Iraq War Is Most Negative Since Start“, New York Times, 25. maí 2007. 
https://www.nytimes.com/2007/05/25/washington/25view.html.  
330 „Ísland verði tekið af lista hinna vígfúsu þjóða“, Fréttablaðið, 14. apríl 2007. 
331 Sjá t.d. grein Hallgríms Helgasonar, „Óþægilega spurningin“, Morgunblaðinu, 14. apríl 2007 þar sem hann 
gagnrýndi fjölmiðla fyrir að hafa hvorki sýnt stríðinu nægilegan áhuga í kosningabaráttunni né ráðamönnum 
nægilegt aðhald. Sjá einnig grein Véstein Valgarðssonar, „Íraksstríðið – mistök?“, Morgunblaðinu, 11. maí 2007 
þar sem hann hvatti kjósendur til þess að hafna stjórnarflokkunum fyrir að hafa stutt stríðið. 
332 Forsíða Fréttablaðsins, 14. maí 2007. 
333 „Viðræður um nýja stjórn“, Morgunblaðið, 18. maí 2007. 

https://www.nytimes.com/2007/05/25/washington/25view.html
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ríkisstjórnar flokkanna tæpri viku síðar.334 Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar var nokkrum 

orðum farið um Íraksstríðið í kaflanum um alþjóðamál. Þar kom fram að ríkisstjórnin 

„harmaði“ stríðsreksturinn í Írak, en að hún vildi þó „leggja sín lóð á vogarskálar friðar [...] 

með þátttöku í mannúðar- og uppbyggingarstarfi“.335 Þá kom einnig fram að allar meiri 

háttar ákvarðanir um utanríkismál yrðu teknar í samráði við utanríkismálanefnd þingsins og 

var það augljós skírskotun til ákvarðanatökunnar um stuðning stjórnvalda við Íraksstríðið.  

Hér mátti merkja ákveðna breytingu frá stefnu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks sem hafði ávallt lagt áherslu á jákvæðu áhrifin sem stríðið gæti haft. Þó 

var ekki um neina róttæka stefnubreytingu að ræða þar sem yfirlýsingin var nokkuð óljós. 

Erfitt er að sjá úr orðalaginu hvort átt var við innrásina árið 2003, stuðningsyfirlýsingu 

íslenskra stjórnvalda við þá innrás eða þá ástandið sem ríkti í kjölfar innrásarinnar. Eins og 

Valgerður Sverrisdóttir, fráfarandi utanríkisráðherra, orðaði það þá var „augljóst að allir 

Íslendingar [hörmuðu] stríðsreksturinn í Írak“ og taldi hún því stjórnarsáttmálann vera 

„yfirklór“ og „svik við kjósendur Samfylkingarinnar“ þar sem ekkert kom fram um að 

fjarlægja ætti nafn Íslands af lista hinna viljugu þjóða.336 Geir Haarde túlkaði yfirlýsinguna 

þannig að ríkisstjórnin harmaði „það ástand sem þarna er núna“, en ekki innrásina sjálfa eða 

stuðningsyfirlýsingu stjórnvalda við hana.337 Stuðningurinn við stríðið var að hans mati 

„söguleg staðreynd“ sem ekki var unnt að breyta. Samkvæmt túlkun Geirs hafði ekki átt sér 

stað nein breyting á stefnu Íslands gagnvart Íraksstríðinu. 

Þegar Ingibjörg Sólrún var síðar spurð hvort yfirflugs- og lendingarheimildir 

Bandaríkjamanna væru enn í gildi sagði hún svo ekki vera og tók þannig undir orð Geirs 

Haarde sem hann hafði látið falla síðla árs 2005.338 Í september 2007 ákvað Ingibjörg Sólrún 

að framlengja ekki dvöl eina liðsmanns friðargæslunnar í Bagdad og batt þannig endi á 

þátttöku friðargæslunnar í uppbyggingu Íraks.339 Þegar ákvörðunin var tilkynnt vísaði hún til 

                                                      
334 Forsíða Fréttablaðsins, 23. maí 2007. 
335 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 2007, 23. maí 2007. Heimasíða 
stjórnarráðsins. https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-
media/media/Ymislegt/stefnuyfirlysing_sjalfstaedisflokks_samfylkingar_2007.pdf.  
336 „Gluggað í stjórnarsáttmála“, Fréttablaðið, 5. júní 2007. 
337 Ræða Geirs Haarde, Alþt. 2006–2007, 134. lögþ. 95. mál, B-deild. Athugasemdir um störf þingsins, 
stuðningur við innrásina í Írak og stjórn Palestínu. 12. júní 2007. 
338 Ræða Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, Alþt. 2006–2007, 134. lögþ. 57. mál, B-deild. Fyrirspurn til ráðherra, 
stuðningur við innrásina í Írak. 12. júní 2007. 
339 Fréttatilkynning frá utanríkisráðuneytinu nr. 93, 6. september 2007. Málefni Íraks og íraskra borgara. 
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2007/09/06/Malefni-Iraks-og-iraskra-borgara. Um 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Ymislegt/stefnuyfirlysing_sjalfstaedisflokks_samfylkingar_2007.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Ymislegt/stefnuyfirlysing_sjalfstaedisflokks_samfylkingar_2007.pdf
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2007/09/06/Malefni-Iraks-og-iraskra-borgara
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stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar og gaf þannig í skyn að texti stefnuyfirlýsingarinnar næði 

yfir stuðning Íslands við „endurreisnina“ í Írak eftir að innrásinni lauk.340 Geir Haarde sagðist 

ekki vera sammála ákvörðun Ingibjargar Sólrúnar um að kalla starfsmann friðargæslunnar 

heim, en tók þó sérstaklega fram að ekki væri um „stórmál“ að ræða.341 Nokkrum dögum 

síðar lýsti Ingibjörg Sólrún því yfir að hún hafi „orðið þess áskynja“ að nafn Íslands væri ekki 

lengur á lista yfir vígfúsar þjóðir: „En það er nú samt þannig að núna erum við ekki lengur á 

þessum lista og það er breyting frá því sem áður var“.342 Óljóst er hvað Ingibjörg Sólrún átti 

nákvæmlega við með þessum orðum, enda var nafn Íslands ekki afmáð úr fréttatilkynningu 

bandarískra stjórnvalda frá því í mars 2003 og hvergi var hægt að finna uppfærslu á listanum 

yfir „viljugar þjóðir“ þar sem búið var að fjarlægja nafn Íslands. Líklega taldi Ingibjörg Sólrún 

að Ísland væri nú búið að skipa sér í lið þeirra þjóða sem voru andsnúin stríðsrekstrinum 

með því að segjast opinberlega harma stríðið og með því að binda endi á störf Íslensku 

friðargæslunnar í Írak.343 

Samtök herstöðvaandstæðinga lýstu yfir ánægju með ákvörðun Ingibjargar Sólrúnar en 

skoruðu einnig á ríkisstjórnina að draga til baka stuðning Íslands við innrásina í Írak.344 Hér 

vaknar sú spurning hvort mögulegt hafi verið á þessum tímapunkti að draga til baka 

pólitískan stuðning annarrar ríkisstjórnar við innrás sem hafði átt sér stað fyrir meira en 

fjórum árum. Íslensk stjórnvöld studdu innrásina þegar hún hófst og allt þar til henni lauk og 

því var tæplega hægt að fjarlægja nafn Íslands af lista bandarískra stjórnvalda sem var birtur  

snemma árs 2003, þó svo að stuðningsyfirlýsingin hefði ekki notið stuðnings meirihluta 

þjóðarinnar. Þótt ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokks „harmaði“ síðar 

stríðsreksturinn var vart hægt að draga til baka siðferðilega, pólitíska og lagalega ábyrgð á 

þætti Íslands í innrásinni. Hér má þó e.t.v. taka fram að bandarísk stjórnvöld gerðu raunar 

töluverðar breytingar á listanum yfir „viljugar þjóðir“ nokkrum árum eftir að innrásinni lauk 

eða í lok árs 2005 og byrjun árs 2006. Þar var skjölum ýmist eytt eða þeim breytt og þau látin 

                                                      
var að ræða upplýsinga- og fjölmiðlafulltrúa friðargæslunnar sem vann að þjálfunarverkefnum NATO fyrir 
íraska herinn. 
340 „Herklæðin endanlega úti í kuldanum?“, Morgunblaðið, 7. september 2007. 
341 „Stjórnarandstaðan klofin“, Morgunblaðið, 7. september 2007. 
342 “Ísland ekki á lista yfir vígfúsar þjóðir”, Fréttablaðið, 12. september 2007. 
343 Ingibjörg Sólrún lýsti einnig yfir í sjónvarpsviðtali í fréttatíma Ríkisútvarpsins 12. júní 2007 þar sem hún 
sagðist hafi tjáð sendiherra Bandaríkjanna að ríkisstjórnin harmaði stríðsreksturinn. 
344 „Ályktun II – um hernaðinn í Írak“, 24. nóvember 2007. Samtök herstöðvaandstæðinga. 
https://fridur.is/alyktun-ii-um-hernaðinn-i-irak.  

https://fridur.is/alyktun-ii-um-hernaðinn-i-irak
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líta út fyrir að vera í upprunalegri útgáfu.345 Þá voru þess einnig dæmi að ríki væru fjarlægð 

af listanum ef þau óskuðu sérstaklega eftir því.346  

Hér er nauðsynlegt að gera greinarmun á pólitískum og efnislegum (eða 

hernaðarlegum) stuðningi við stríðið í Írak. Ísland studdi innrás Bandaríkjamanna í upphafi 

árs 2003 einungis á hinum pólitíska vettvangi og lagði ekki neitt til innrásarinnar í efnislegum 

skilningi, nema vilyrði um aðstoð við uppbyggingu landsins eftir að átökunum var lokið. 

Segja má að sá stuðningur hafi tekið á sig efnislega mynd þegar ákveðið var að senda 

friðargæsluliða til þess að taka þátt í verkefnum NATO í landinu. Þegar stríðsátökin voru 

hörmuð í stjórnarsáttmála Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar í júní 2007 má segja að 

pólitíski stuðningurinn við átökin hafi verið kominn að leiðarenda. Það sama gildir um 

efnislegan stuðning, en þegar starfsmaður friðargæslunnar var kallaður á brott í september 

má segja að stuðningi Íslands við Íraksstríðið hafi endanlega lokið. Þeir sem kölluðu eftir því 

að Ísland krefðist þess að vera fjarlægt af lista hinna viljugu þjóða hafa hugsanlega ekki talið 

nægilegt að stjórnvöld sverðu af sér stuðning við stríðsreksturinn með slíkum hætti, heldur 

þyrfti að tjá Bandaríkjastjórn breytta afstöðu stjórnvalda með formlegum hætti. Þá væri 

einnig nauðsynlegt að ríkisstjórnin bæðist opinberlega afsökunar á þætti Íslands í ferlinu, en 

sú krafa hafði margsinnis komið fram á mótmælastöðum gegn stríðinu. Af pólitískum 

ástæðum verður að teljast ólíklegt að opinber afsökunarbeiðni hafi verið möguleg vegna 

afstöðu Sjálfstæðisflokksins til stríðsins. Aðkomu Íslands að átökunum lauk árið 2007 þó svo 

að umræðan hafi haldið áfram. Bandaríkjamenn bættu í herafla sinn árið 2007 en frá og með 

árinu 2008 fækkaði sífellt í herliðinu þar til bandaríski herinn yfirgaf landið árið 2011. 

Demókratinn Barack Obama sigraði bandarísku forsetakosningarnar árið 2008, en undir hans 

stjórn var bundinn endir á stríðsátökin.  

 

                                                      
345 Hvíta húsið var ásakað um að bæði fjarlægja og breyta gömlum fréttatilkynningum sem vörðuðu bandalag 
hinna viljugu þjóða á milli 2005 og 2006. Skjölum á heimasíðu Hvíta hússins var ýmist eytt eða þeim breytt og 
þau látin líta út fyrir að vera í upprunalegri útgáfu. Sjá: Scott Althaus og Kalev Leetaru, „Airbrushing History, 
American Style“, Cline Center for Advanced Social Research. 25. nóvember 2008. 
http://www.clinecenter.illinois.edu/research/affiliated/airbrush.  
346 Nafn Kosta Ríka var fjarlægt af lista bandarískra stjórnvalda síðla árs 2004 eftir að dómsyfirvöld landsins 
komust að þeirri niðurstöðu að það hafi brotið gegn stjórnarskrá landsins að styðja stríðið. Sjá frétt New York 
Times, „Costa Rica Drops Out of Coalition“, 10. september 2004. 
https://www.nytimes.com/2004/09/10/world/americas/costa-rica-drops-out-of-coalition.html.  

http://www.clinecenter.illinois.edu/research/affiliated/airbrush
https://www.nytimes.com/2004/09/10/world/americas/costa-rica-drops-out-of-coalition.html
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Lokaorð 

Íslenska mótmælahreyfingin sem myndaðist gegn Íraksstríðinu var hluti af alþjóðlegri 

mótmælabylgju sem reis upp gegn stríðsáformum Bandaríkjamanna í Írak. Milljónir manna 

tóku þátt í mótmælaaðgerðum víðs vegar um heim og freistuðu þess að koma í veg fyrir 

stríðsátök. Hér á landi tóku fjölmargir þátt í skipulögðum mótmælaaðgerðum. Þátttaka í 

mótmælunum var á afar breiðum grundvelli og mótmælastöður voru sóttar af fólki á öllum 

aldri. Sú hreyfing sem var atkvæðamest í skipulagningu íslenskra mótmælaaðgerða var 

hópurinn Átak gegn stríði. Margir af aðgerðasinnum hópsins voru meðlimir í Samtökum 

herstöðvaandstæðinga og í málflutningi Átaks gegn stríði mátti merkja sterk 

hugmyndafræðileg tengsl við samtökin. Þá höfðu mótmæli hópsins einnig alþjóðlegt 

yfirbragð þar sem skipulagning mótmælaaðgerða var í beinum tengslum við erlendar 

mótmælahreyfingar. Eins og hér hefur komið fram skipulagði Átak gegn stríði  

mótmælastöður á alþjóðlegum mótmæladögum og notaðist við erlend slagorð gegn 

stríðinu, s.s. „Ekkert stríð fyrir olíu“ og „Ekki í okkar nafni“. Áhrif internetsins voru mikilvæg í 

þessu samhengi þar sem skipuleggjendur mótmæla komust í tæri við alþjóðlegar hugmyndir 

og túlkanir á stríðinu í gegnum netið.  

Innrömmun mótmælanna byggðist á kenningum um heimsvaldastefnu Bandaríkjanna 

þar sem bandarísk stjórnvöld voru ásökuð um að heyja stríð til þess að tryggja aðgang 

landsins að náttúruauðlindum Íraka. Þessi innrömmun á deilunni byggðist á baráttu 

friðarsinna gegn viðskiptabanni á Írak sem var komið á fót við upphaf tíunda áratugarins. Sú 

gagnrýni átti rætur að rekja til baráttu Vinstri grænna fyrir afnámi eða endurskoðun á 

viðskiptabanninu. Í aðdraganda stríðsins kom gagnrýni á stríðið að mestu leyti frá 

stuðningsmönnum Vinstri grænna sem höfnuðu stríði sem lausn á deilunni, en 

stjórnarandstaðan var sammála um nauðsyn þess að deilan yrði leyst á alþjóðavettvangi. 

Önnur fyrirferðamikil innrömmun Átaks gegn stríði var áhersla á ólögmæti aðgerða 

Bandaríkjanna og skort þeirra á haldbærum sönnunum fyrir hættunni sem var talin stafa af 

Írak. Þegar íslensk stjórnvöld tóku ákvörðun um að styðja stríðið birtist nýr rammi sem sneri 

að persónulegri ábyrgð Halldórs Ásgrímssonar og Davíðs Oddssonar. Voru þeir harðlega 

gagnrýndir fyrir að hafa haft uppi ólýðræðisleg vinnubrögð og að hafa dregið nafn Íslands 

inn í stríðsátökin. Þessi innrömmun virðist hafa hlotið betri hljómgrunn á meðal almennings 

þar sem þátttaka í mótmælunum jókst umtalsvert. Sú trú var ríkjandi að mótmælin gætu 
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haft raunveruleg áhrif á stefnu stjórnvalda í málinu og fengið ráðamenn af því að styðja 

stríðið. 

Mótmælin voru því ekki eingöngu táknræn heldur var þeim ætlað að ná fram 

breytingum á afstöðu Íslands gagnvart Írak. Eins og hefur verið sýnt fram í þessari ritgerð 

héldu stjórnvöld þó stefnu sinni til streitu allt til ársins 2007. Innrömmun mótmælenda varð 

þó til þess að stjórnarliðar og stuðningsmenn stríðsins settu fram gagnramma þar sem rök 

voru færð fyrir stuðningi Íslands við stríðið. Þar var staðhæft að Ísland og Bandaríkin hafi 

ávallt átt í nánu sambandi um utanríkismál og því væri eðlilegt fyrir Íslendinga að styðja 

stríðsáform Bandaríkjamanna. Eftir því sem stríðsátök drógust á langinn og gagnrýni á 

stjórnvöld magnaðist, birtist nýr gagnrammi stjórnvalda þar sem stríðsstuðningurinn var 

réttlættur út frá lýðræðis- og mannúðarsjónarmiðum. Áhersla var lögð á tækifæri sem talin 

voru fyrir hendi við að byggja upp lýðræði í Írak og að standa að „endurreisn“ landsins. Þá 

var því slegið föstu að að Ísland gæti ekki dregið til baka stuðning sinn við stríðið því þá væri 

skorast undan þeirra áskorun að bæta hag Íraka. Þó svo að íslenska ríkisstjórnin væri komin í 

varnarstöðu gagnvart stríðinu náðu mótmælin ekki fram neinum marktækum breytingum. 

Þegar ríkisstjórnin hélt velli í þingkosningum árið 2003 má segja að skipulögðu mótmælin 

hafi lognast út af í kjölfarið. Mótmælaaðgerðir höfðu þá staðið yfir í tæpa fjóra mánuði og 

tókst skipuleggjendum að laða að sér fjölda fylgjenda á breiðum pólitískum grundvelli. 

Uppistaðan var þó engu að síður fylgjendur vinstriflokkanna tveggja, Samfylkingarinnar og 

Vinstri grænna. Fjöldi þátttakenda var einnig breytilegur, en þegar mest var tóku hátt í 

fjögur þúsund manns þátt í mótmælum Átaks gegn stríði. Hreyfingin var tengd Múrs-

hópnum,  en margir félagar Átaks gegn stríði tóku þátt í þeirri útgáfu Múrsins. Vefritið 

tengdist flokksmönnum Vinstri grænna, en margir greinahöfunda Múrsins voru í honum og 

höfðu jafnvel verið í framboði fyrir hann. Þrátt fyrir þessi flokkspólitísku tengsl stillti Átak 

gegn stríði kröfum sínum í hóf í þeirri viðleitni að laða sem flesta að málstað hópsins.  Hér 

hefur verið sýnt að mótmæli á vegum Átaks gegn stríði voru haldin allt til ársins 2011 á 

alþjóðlegum mótmæladögum, en baráttan náði aldrei sama flugi og hún gerði árið 2003.  

Aðrar hreyfingar sem létu sig Íraksstríðið varða voru Þjóðarhreyfingin og hópurinn 

fólkið.net. Hvorugur þessara hópa tengdist Átaki gegn stríði með beinum hætti þó svo að 

félagar þessara ólíku fylkinga hafi e.t.v. tekið þátt í mótmælaaðgerðum hvor annarra. 

Aðferðir hreyfinganna skildu þær einnig að þó svo að lýðræðislegar áherslur hefði mátt 

merkja hjá báðum hópum. Starfsemi Þjóðarhreyfingarinnar og fólksins.net var að auki 
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eðlisólík starfi Átaks gegn stríði þar sem fyrrnefndar hreyfingar áttu það sammerkt að vera 

stofnaðar sem mótsvar gegn meintu ofríki og ólýðræðislegum vinnubrögðum 

ríkisstjórnarinnar. Var litið svo á að stuðningsyfirlýsingin væri einungis einn þáttur í hnignun 

lýðræðis á Íslandi. Þó svo að félagar Átaks gegn stríði kunni að hafa deilt þessari skoðun var 

sá félagsskapur myndaður í kringum stríðsátökin sjálf og ekki beint sérstaklega gegn 

stjórnvöldum, þótt það ætti eftir að breytast þegar stuðningur ríkisstjórnarinnar kom í ljós. Í 

samanburði við Átak gegn stríði virðast þessar hreyfingar hafa haft lítil áhrif á innrömmun 

ríkisstjórnarinnar. Aðgerðirnar vöktu athygli og umtal, en ekki mátti merkja neina marktæka 

breytingu á afstöðu né innrömmun stjórnarliða. 

Stuðningsmenn stríðsins á Íslandi virðast hafa verið afar fáir í samanburði. Flestar 

röksemdir fyrir nauðsyn hernaðaraðgerða bárust frá stjórnvöldum og var þar reynt að höfða 

til öryggissjónarmiða sem vísuðu til ógnarinnar sem átti að stafa af Írak. Þessar röksemdir 

voru að miklu leyti í samræmi við umræðuna sem átti sér stað vestanhafs á sama tíma. 

Þegar í ljós kom að ásakanir Bandaríkjamanna áttu ekki við rök að styðjast færðist áhersla 

stjórnvalda á lýðræðisþróun, endurreisn Íraks og þá kröfu að Ísland tæki þátt í þeim 

aðgerðum. Reynt var að höfða til mannúðarsjónarmiða með því að undirstrika þá nauðsyn 

að lýðræði yrði komið á fót í Írak að vestrænni fyrirmynd. Þá voru mótmæli 

stríðsandstæðinga einnig gagnrýnd af stuðningsmönnum Sjálfstæðisflokksins í vefritunum 

Andríki og Deiglan, en þar voru félagar Átaks gegn stríði sakaðir um að vera andsnúnir 

Bandaríkjunum og að reka friðþægingarstefnu. Því var gjarnan haldið fram að 

fórnarkostnaðurinn við stríðið væri þess virði þar sem ástandið í landinu myndi án efa batna 

ef Saddam Hussein yrði komið frá völdum. 

Stjórnarflokkarnir voru opinberlega fylgjandi stríðinu, en ólga skapaðist innan 

Framsóknarflokksins vegna þeirrar ákvörðunar að styðja stríðsreksturinn. Áhrifamenn í 

flokknum viðurkenndu síðar í blaðaviðtölum að vinnubrögð Halldórs Ásgrímssonar í málinu 

hefðu verið ámælisverð. Engu að síður komu ekki fram neinar athugasemdir sem hægt er að 

líta á sem eftirsjá eða andmæli fyrr en árið 2005, eða rúmlega tveimur árum eftir að innrásin 

hófst. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins voru aftur á móti ófúsir til þess að viðurkenna að 

stuðningur Íslands við stríðið hafi verið mistök.  

Stjórnarandstaðan speglaði kröfur mótmælenda um að nafn Íslands yrði fjarlægt af 

listanum og að stjórnvöld bæðu Íraka afsökunar á aðild sinni að stríðsrekstrinum. Eftir 

ríkisstjórnarmyndun Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar árið 2007 kom fram að ríkisstjórnin 
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„harmaði“ stríðsreksturinn en stjórnarflokkarnir virðast hafa túlkað þá afstöðu á afar ólíka 

vegu. Þegar utanríkisráðuneytið féll í skaut Samfylkingarinnar má segja að afskiptum Íslands 

af Íraksstríðinu hafi endanlega lokið, en tveir þættir gerðu þá  ákvörðun mögulega. Í fyrsta 

lagi má nefna brottför hersins árið 2006, en herstöðin í Keflavík og viðleitni stjórnvalda við 

að halda í hana voru grundvallarástæðan fyrir pólitískum stuðningi Íslands við stríðið. Þegar 

Bandaríkin tóku einhliða ákvörðun um að loka herstöðinni má segja að myllusteinninn um 

háls stjórnvalda sem var Keflavíkurherstöðin hafi verið fjarlægður. Í öðru lagi var Davíð 

Oddsson þá horfinn af hinum pólitíska vettvangi, en hann var eindreginn stuðningsmaður 

stríðsins. Af ofangreindum ástæðum var auðveldara fyrir Sjálfstæðisflokkinn að samþykkja 

ákvörðun Samfylkingarinnar við að hverfa frá stuðningi við stríðið. 

Viðleitni Samfylkingarinnar við að skilgreina Íslendinga sem andstæðinga Íraksstríðsins 

fullnægði þó ekki kröfum mótmælenda um að stjórnvöld bæðust afsökunar á hlutdeild sinni 

í stríðinu. Bandarískum stjórnvöldum var aldrei tilkynnt með formlegum hætti um breytta 

afstöðu ríkisstjórnarinnar og íslenska þjóðin var aldrei beðin afsökunar á 

stuðningsyfirlýsingunni. Krafa mótmælenda um afsökunarbeiðni hefur ekki fyrnst þótt meira 

en áratugur sé liðinn frá innrásinni. Þó svo að almenningur verði e.t.v. aldrei beðinn 

afsökunar á stuðningi Íslands við stríðið er ljóst að innrás Bandaríkjamanna og Breta var illa 

ígrunduð og byggðist á röngum upplýsingum. Ráðamenn sýndu ekki nægilega varfærni þegar 

stuðningurinn var veittur þar sem þeir ráðfærðu sig hvorki við utanríkismálanefnd, Alþingi 

eða sína eigin flokka.  
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