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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á hvernig nýliðun á sér stað innan 

hryðjuverkasamtakanna ISIS og Boko Haram. Nýliðun samtakanna og áróður þeirra er 

borinn saman. Samtökin eru lík að ýmsu leyti en þó eru þau jafnframt ólík á ýmsum 

sviðum. Fá hryðjuverkasamtök hafa komist með tærnar þar sem ISIS hefur hælana þegar 

kemur að notkun á samfélagsmiðlum. Sérstaklega er gerð grein fyrir því hvernig ISIS notar 

samfélagsmiðla til þess að dreifa boðskap sínum og áróðri og hvaða tækni samtökin beita 

til þess að laða til sín fylgjendur og nýliða. Þá verður einnig fjallað um  hlutverk og nýliðun 

erlendra vígamanna sem og kvenna. Einnig verður gerð grein fyrir hlutverk og nýliðun 

kvenna hjá Boko Harm. Þá er sjónum beint að því hvernig margt innan Boko Haram tók 

stakkaskiptum eftir að hafa fyrst lýst yfir stuðningi sínum og seinna hollustu sinni við ISIS 

og Íslamska ríkið. Meðal annars hófu samtökin notkun á samfélagsmiðlum, sem opnaði 

ákveðna möguleika fyrir Boko Haram.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 

Ritgerðin er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi og er skrifuð sumarið 2018. 

Leiðbeinandi minn var Brynja Huld Óskarsdóttir og vil ég þakka henni kærlega fyrir allar 

góðu ábendingarnar, stuðninginn og hvatningu á loka metrunum. Einnig vil ég sérstaklega 

þakka móður minni fyrir að fórna svefni og lesa yfir og lagfæra ritgerðina fram eftir nóttu.  

Þá vil ég einni þakka restinni af fjölskyldunni minni fyrir ómetanlegan stuðning og 

hvatningu. Þá er ég einnig gríðarlega þakklát fyrir vinina sem ég kynntist í gegnum námið 

bæði hér á Íslandi sem og í skiptináminu í Ástralíu. Fyrir allar líflegu umræðurnar og fyrir 

þann ótakmarkaða stuðning, hvatningu og ráðleggingar sem þau eru alltaf til í að veita.  
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1 Inngangur 

Við lifum á ógnvænlegum tímum, þar sem ótti við hryðjuverk liggur eins og mara yfir 

íbúum hinna ýmsu ríkja. Í Evrópu hafa hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið (ISIS) lýst yfir 

ábyrgð á flestum þeim árásum sem hafa átt sér stað undanfarin fjögur ár. ISIS hefur að 

vissu leyti einokað hryðjuverkaumfjallanir í fjölmiðlum síðastliðin ár og árásir á 

Vesturlöndum eru í dag líklegastar til að vera framdar af ISIS.1 2 Frá árinu 2014 hafa 75% 

af öllum dauðsföllum af völdum hryðjuverkaárása í Efnahags- og framróunarlöndum 

(OECD) verið framdar í nafni ISIS.3  

Það sem vakti áhuga á skrifum þessarar ritgerðar er hvernig hryðjuverkasamtök líkt og 

ISIS hafa notað internetið og samfélagsmiðla til þess að breiða út boðskap sinn, 

hugmyndafræði og markmið til þess að laða að fylgjendur og fjölga liðsmönnum sínum. 

Gríðarlegur straumur af erlendum vígamönnum (e. Foreign fighters) gekk til liðs við ISIS, 

meðal annars frá ríkjum innan Evrópu sem og öðrum vestrænum ríkjum. Vestrænir 

liðsmenn voru duglegir að tísta áróðri, alls kyns upplýsingum, meðal annars hvernig væri 

best að komast til Sýrlands. Hvernig lífi þeirra væri háttað innan Íslamska ríkisins sem og 

hræðsluáróðri fyrir óvinina í vestri, ýmist með myndum eða myndskeiðum af afhausunum 

og öðrum óhugnaði á Twitter til þess að afla fleiri almennra fylgjenda og fjölga nýliðum.4  

ISIS hefur notið svo mikillar velgengni á samfélagsmiðlum að önnur hryðjuverkasamtök 

hafa tekið þau sér til fyrirmyndar, meðal annars Boko Haram. Með það að markmiði að 

efla samtökin, auka upplýsingaflæði og áróður, halda sambandi við fylgjendur og liðsmenn 

og safna nýliðum.5  

Nýliðun (e. recruitment) er einn af mikilvægastu hlekkjum hryðjuverkasamtaka til þess 

að halda velli og vaxa, annars er hætta á að samtökin þurkist út. Meðlimir eru handteknir, 

drepnir og einhverjir falla í sjálfsmorðsárásum.6 Mikilvægt er að skoða hvernig nýliðun 

                                                      
1 Clint Watts, „ISIS and al Qaeda Race to the Bottom,“ Foreign affairs, (2015), 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-11-23/isis-and-al-qaeda-race-bottom (sótt 14. ágúst). 
2 Institute for Economics & Peace, „Global Terrorism Index,“ (2017), 3. 

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global Terrorism Index 2017 %284%29.pdf (Sótt 24. 

Ágúst 2018). 
3 Institute for Economics & Peace, „Global Terrorism Index,“ 3. 
4 Jytte Klausen, „Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq,“ 

Studies in Conflict & Terrorism 38, (2015): bls. 8-11, sótt 20. ágúst 2018.  

DOI: 10.1080/1057610X.2014.974948.   
5 Marie-Helen Maras, „Social Media Platforms: Targeting the Found Space of Terrorists,“ Journal of Internet 

Law 21, (2017), 3. http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=88f41ab2-a9e1-48e4-

9c18-f7f079da57f3%40sessionmgr4006 (Sótt 23. ágúst 2018). 
6 Cottam o.fl., Introduction to Political Psychology, 3. útg. (New York: Routledge, 2016), 371. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-11-23/isis-and-al-qaeda-race-bottom
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global%20Terrorism%20Index%202017%20%284%29.pdf
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=88f41ab2-a9e1-48e4-9c18-f7f079da57f3%40sessionmgr4006
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=88f41ab2-a9e1-48e4-9c18-f7f079da57f3%40sessionmgr4006
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hryðjuverkasamtaka fer fram til þess að reyna að sporna við því að einstaklingar gangi til 

liðs við hryðjuverkasamtök. Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á hvernig 

nýliðun á sér stað meðal tveggja mismunandi en þó líkra  hryðjuverkasamtaka, ISIS og 

Boko Haram. Hugmyndafræði beggja samtaka á rætur sínar að rekja til salafisma, 

öfgahugmyndafræði innan íslamskrar trúar, og vilja þeirra til þess að stofna íslamskt ríki, 

svokallað kalífaríki, en bæði samtökin hafa stofnað Íslömsk ríki á yfirráðasvæði sínu. Þau 

þykja bæði hrottafengin og nota grimmilegt ofbeldi óspart, og eru hvoru tveggja talin með 

þeim banvænustu.7   

Árið 2015 lýsti Abubakar Shekau, leiðtogi Boko Haram, yfir hollustu sinni og samtaka 

sinna við ISIS, og gerði um leið yfirráðasvæði þeirra að fylki undir kalífaríkinu Íslamska 

ríkinu.8 Þó að samtökin séu lík að mörgu leyti eru þau þó staðsett á sitthvorum staðnum, 

ISIS í Mið-Austurlöndum og Boko Haram í Nígeríu og nágrannaríkjum. Þá eru einnig 

mismunandi ástæður og aðstæður að baki uppruna samtakanna. Jafnframt hefur nýliðun 

beggja samtaka verið með mismunandi hætti.  

Ritgerðin er heimildaritgerð og því stuðst við fyrirliggjandi gögn og heimildir til 

röksemdarfærslu, meðal annars nýlegar fræðigreinar og skýrslur, ýmis fræðirit en einnig 

er stuðst við fréttir og blaðagreinar. Uppsetning ritgerðar er eftirfarandi. Í öðrum kafla, á 

eftir inngangi verður fjallað um hryðjuverk og hryðjuverkasamtök og hvernig 

skilgreiningu er háttað. En skilgreining á hryðjuverkum og hryðjuverkasamtökum er mjög 

umdeild hvort heldur er milli ríkja eða inn á hinu fræðilega sviði.9 Þá verður róttækni og 

nýliðunarferli hryðjuverkasamtaka skoðað. Í lokin verður svo greint frá því hvernig 

hryðjuverkasamtök hafa notfært sér veraldarvefinn, það er að segja internetið og 

samfélagsmiðla við dreifingu á áróðri og söfnun nýliða. Í þriðja kafla verður stuttlega gerð 

grein fyrir skiptingu íslam í súnní og shi‘a sem og hugmyndafræðina á bak við salafisma, 

sem bæði ISIS og Boko Haram byggja hugmyndafræði sína á. Þá verður einnig farið 

stuttlega yfir uppruna beggja samtaka. Í fjóðra kafla verður farið yfir hvernig nýliðun ISIS 

var og er háttað. En nýliðun þeirra fer að mestu leyti fram á samfélagsmiðlum. Þá verður 

farið yfir nýliðun og hlut erlendra vígamanna í samtökunum. Í lokin verður svo farið yfir 

nýliðun og hlutverk kvenna innan ISIS. Í fimmta kafla verður farið yfir hvernig nýliðun 

Boko Haram var og er háttað. Gerð verður grein fyrir helstu ásæðum þess að ungt fólk 

                                                      
7 Institute for Economics & Peace, „Global Terrorism Index,“ 16. 
8 Jennifer Ogbogu, „Analysing the Threat of Boko Haram and the ISIS Alliance in Nigeria,“ Counter 

Terrorist Trends and Analyses 7, nr. 8 (2015): 17. 
9 Cottam o.fl., Introduction to Political Psychology, 356. 
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gengur til liðs við samtökin Boko Haram, einnig verður farið yfir þá þróun sem varð á 

áróðri og nýliðun eftir að samtökin lýstu yfir hollustu sinni við ISIS. Í sjötta kafla verður 

gerður samanburður á samtökunum með tilliti til uppruna þeirra en einnig verður farið 

vandlega yfir og borinn saman áróður og nýliðun beggja samtaka. Í sjöunda og síðasta 

kafla verða dregin saman helstu atriði ritgerðarinnar í lokaorðum 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Mikið hefur verið ritað um hryðjuverk og þá sérstaklega eftir hryðjuverkaárás al-Qaeda á 

Tvíburaturnana 11. september árið 2001. Þrátt fyrir þau miklu skrif hefur skilgreiningin á 

hryðjuverkum verið mjög umdeild og erfitt getur reynst að finna eina lýsandi skilgreiningu. 

Hugtakið er að sönnu margslungið en margir hafa sniðið hugtakið eftir eigin hentisemi 

hvort heldur sem er á hinu pólitíska sviði eða fræðilega sviði. Í þessum kafla verður leitast 

við að útskýra hvað felst í hugtakinu og hvernig hugtakið er skilgreint í þessari ritgerð. 

Stuðst verður við skilgreiningu Mörthu Crenshaw sem og skilgreiningu Brendu og James 

Lutz. Þá verða hryðjuverkasamtök, meðlimir og einkenni þeirra sem gangast til liðs við 

hryðjuverkasamtök skoðað nánar. Í kjölfarið verður gerð grein fyrir róttækni og 

nýliðunarferli hryðjuverkasamtaka. Í lokinn verður svo skoðað hvernig samfélagsmiðlar 

hafa opnað nýja möguleika fyrir hryðjuverkasamtök hvað varðar dreifingu áróðurs og 

söfnun nýliða og fylgjenda. 

2.1 Skilgreining á hryðjuverkum og hryðjuverkasamtökum 

Hryðjuverk birtast í margvíslegu formi í mismunandi aðstæðum, með margs konar tilgang. 

Þau eiga sér stað bæði í lýðræðisríkjum og einræðisríkjum. Í þróuðum og vanþróuðum 

hagkerfum. Þá hafa þau verið notuð af bæði hægri og vinstri sinnuðum, menntuðum og 

ómenntuðum  sem og fylgjendum hinna ýmsu trúarbragða auk þeirra sem kenna sig ekki 

við nein trúarbrögð. Það má því með sanni segja að hugtakið er margslungið og hefur 

margvíslega merkingu eftir því hvaða hryðjuverkahópur á í hlut hverju sinni og hver það 

er sem skilgreinir hryðjuverkin og hryðjuverkahópana. All nokkur ríki nota til að mynda 

hugtakið á ólíkan hátt og oft eftir eigin hentisemi sem samræmist þeirra hugmyndum og 

markmiðum. Skilgreining sem notuð er af bandaríska utanríkisráðuneytinu á 

hryðjuverkum er til að mynda svohljóðandi: „Skipulagt, ofbeldi með pólitískum tilgangi 

notað gegn almennum borgurum af innlendum hópum eða leynilegum gerendum yfirleitt 

til þess að hafa áhrif á áhorfendur.“10  

Á hinu fræðilega sviði er sama sagan þar sem hugtakið hryðjuverk er mjög umdeilt. 

Fræðimenn eru oft ósammála um beitingu hugtaksins, hvað undir það fellur og í hvaða 

aðstæðum sé viðeigandi að beita því.11 Það kristallast vel í röksemdarfærslu Mörthu 

                                                      
10 Paul Rogers, „Terrorism“ í Security Studies: An Introduction, 2. útg., Ritstj. Paul D Williams (London: 

Routledge, 2013), 224. 
11 Cottam o.fl., Introduction to Political Psychology, 356. 
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Crenshaw sem bendir á að erfitt sé að sættast á fullnægjandi skilgreiningu sem gerir 

greinarmun á hryðjuverkum og öðrum ofbeldisfullum gjörðum.12 Hryðjuverk séu þó í 

grundvallaratriðum skipulagt og kerfisbundið ofbeldi framið af fámennum hópi með þann 

tilgang að vekja ótta meðal ákveðins hóp áhorfenda. Hryðjuverk eru pólitískar og 

táknrænar aðgerðir en skæruhernaður aftur á móti hernaðaraðgerðir. Hryðjuverk eru notuð 

sem leynileg eða ólögleg andstaða oft við yfirvöld þar sem veik staða gefur ekki rúm fyrir 

aðrar aðgerðir. Oft er erfitt að sjá hvar línurnar liggja og því erfitt að flokka hvaða aðgerðir 

falla undir skilgreiningu hryðjuverka og hverjar ekki.13 

Undir þetta taka James og Brenda Lutz og benda á að þótt hugtakið sé umdeilanlegt 

þá eru þó ákveðnir grunnþættir sameiginlegir hvort heldur það séu fræðimenn, stjórnvöld 

eða fjölmiðlar sem nota hugtakið hverju sinni. Í fyrsta lagi er ofbeldi notað vegna pólitískra 

ástæðna og er eitt af lykilatriðum notað til að skilgreina hryðjuverk frá öðru ofbeldi. Meðal 

markmiða gætu verið breyting á stefnum, leiðtogaskipti eða jafnvel breyting á 

landamærum. En eftir seinni heimstyrjöldina voru til að mynda mörg nýlenduríki sem 

notuðu hryðjuverk sem vopn í sjálfstæðisbaráttu sinni, svo sem Alsír.14 Í öðru lagi 

inniheldur starfsemin ofbeldi eða hótun um ofbeldi.15 Í þriðja lagi eru hryðjuverkaárásir 

notaðar til þess að efla völd hópsins sem að þeim stendur.16 Hryðjuverkasamtökin eru 

yfirleitt veikari en andstæðingar þeirra. Það er að segja ákveðið valdaójafnvægi ríkir, þess 

vegna nota þau hryðjuverk sem taktík til að ná fram ákveðnum pólitískum breytingum, því 

aðrar leiðir standa þeim ekki til boða.17 Þannig eru þau jafnframt tilbúin til að myrða 

óbreytta borgara til að stuðla að frekari framgangi markmiða sinna.18 Það má því segja að 

hryðjuverk séu aðferð og taktík þeirra valdalitlu. Í síðasta lagi þarf árásin að hafa áhrif á 

áhorfendahópinn, það er að segja knýja fram ótta og/eða óöryggi almennings til þess að 

hægt sé að flokka pólitískt ofbeldi sem hryðjuverk. En það er eitt helsta markmið 

hryðjuverka, auk þess að ná athygli fjölmiðla og skapa þannig ákveðið umhverfi til að 

knýja fram pólitískar breytingar.19 Yfirleitt fylgja hryðjuverkum skýr pólitísk markmið eða 

stefna og nota hryðjuverkasamtök ofbeldið til þess að koma boðskap sínum á framfæri. 

                                                      
12 Cottam o.fl., Introduction to Political Psychology, 406. 
13 Cottam o.fl., Introduction to Political Psychology, 406. 
14 James Lutz, og Brenda J. Lutz, Terrorism: The Basics (London: Routledge, 2011), 20. 
15 Lutz, og Lutz, Terrorism, 4. 
16 Lutz, og Lutz, Terrorism, 9-10.  
17 Rogers, „Terrorism,“ 223-224. 
18 Rogers, „Terrorism,“ 223-224.  
19 Lutz og Lutz, Terrorism, 4-5. 
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Hinn skapaði ótti er eitt af lykilatriðum til að tryggja að tiltekin pólitísk viðbrögð fylgi í 

kjölfar hryðjuverka.20 Sem dæmi um þetta má nefna hryðjuverkin í Madríd árið 2004 sem 

höfðu mikil áhrif á kosningarnar á Spáni en gögn hafa sýnt fram á að árásin hafi einmitt 

verið hönnuð með það í huga.21 Óttinn og ófyrirsjáanleikinn, þar sem enginn er óhultur 

fyrir hryðjuverkaárásum er einnig ein af ástæðum þess að hryðjuverk draga að sér svo 

mikla athygli í samanburði við annað ofbeldi og þjáningar svo sem náttúruhamfarir eða 

sára fátækt sem oftar en ekki særa þó mun fleiri.22 

2.2 Hryðjuverkasamtök og nýliðun  

Margir hafa í gegnum tíðina haldið því á lofti á þeir sem gangi til liðs við 

hryðjuverkasamtök hljóti að vera veikir á geði en leitin að persónuleika hryðjuverkamanna 

var meðal annars vinsælt rannsóknarefni í kringum 8. áratug síðustu aldar. Líklega var það 

framhald af rannsóknum á valdmannspersónuleika, eftir óhugnað seinni 

heimstyrjaldarinnar. Með því að rannsaka persónuleika hryðjuverkamanna átti að finna 

útskýringar á hegðun þeirra, en flestir voru taldir siðblindir.23 Nýlegar rannsóknir virðast 

þó benda til annars, og hafa flestar rannsóknir sýnt að ekkert bendi til þess að 

hryðjuverkamenn séu veikari á geði en annað fólk.24 Margar rannsóknir hafa jafnframt 

komist að þeirri niðurstöðu að hryðjuverkamenn séu almennt andlega heilbrigðir og í mun 

meira jafnvægi en aðrir ofbeldisfullir glæpamenn.25 Fræðimenn eru jafnframt sammála um 

að það sem helst einkennir þá sem ganga til liðs við hryðjuverkasamtök sé einmitt hversu 

venjulegir þeir séu.26 Margar mismunandi ástæður geta legið að baki þess að einstaklingur 

gengur til liðs við hryðjuverkasamtök. Það getur reynst erfitt að spá fyrir um hver sé 

líklegur að ganga til liðs við hryðjuverkasamtök þar sem tiltölulega fátt gefur það til kynna, 

þó er í sumum tilvikum hægt að finna ákveðin sameiginleg einkenni innan ákveðinna 

hryðjuverkasamtaka.27 Einstaklingar sem ganga til liðs við hryðjuverkasamtök eiga það 

sameiginlegt að þeir styðja málstað samtakanna og eru yfirleitt hvorki geðveikir né 

                                                      
20 Rogers, „Terrorism,“ 223-224. 
21 James D. Kiras, „Terrorism and globalization,“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to 

International Relations, 6. útg. ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens (Oxford: Oxford University 

Press, 2008), 359. 
22 Rogers, „Terrorism,“ 223-224. 
23 John Horgan, The Psychology of Terrorism, 2. útg. (London: Routledge, 2014), 48. 
24 Lutz og Lutz, Terrorism, 30-31.  
25 Andrew Silke, Terrorism: All That Matters, (London: Hodder & Stoughton, 2014), 63. 
26 David J. Whittaker, Terrorism: Understanding the Global Threat, 2. útg. (New York: Routledge, 2006), 

92.  
27 Lutz og Lutz, Terrorism, 30. 
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glæpamenn.28 Þá eru þeir sem ganga til liðs við hryðjuverkasamtök jafnan karlkyns og 

tiltölulega ungir.29 Önnur einkenni eru breytileg eftir eðli hryðjuverkasamtakanna, það er 

að segja hvort þau séu trúarleg, þjóðernis eða hugmyndafræðileg samtök. Vinstri sinnaðir 

hópar hafa oft hærra menntaða einstaklinga innan sinna banda meðan hægri sinnaðir hópar 

hafa frekar minna menntaða meðlimi. Þjóðernis- eða trúarlegir hópar innihalda oft 

þverskurð af íbúum.30 Einnig eru vísbendingar um að þeir sem nýlega hafa skipt um trú og 

annarrar kynslóðar innflytjendur í samfélögum þar sem önnur trú er í meirihluta séu opnari 

fyrir hugmyndum öfgahópa og þar með líklegri til að ganga til liðs við 

hryðjuverkasamtök.31 Þótt mikilvægt sé að vita af þessum einkennum sem ákveðinn grunn 

til að fylgjast með og sporna gegn róttækni og nýliðun eru þau ekki sérlega hjálpleg 

mælitæki, þar sem þau hafa lítið sem ekkert forspárgildi um hverjir munu að lokum ganga 

til liðs við hryðjuverkasamtök.32 Þrátt fyrir að vera samþykktir eða hlynntir 

hugmyndafræði hryðjuverkasamtaka munu flestir einstaklingar ekki ganga til liðs við 

hryðjuverkasamtök,  jafnvel þó að þeir hafi þessi ákveðnu fyrrnefndu einkenni.33 

2.2.1 Nýliðunarferlið 

Það að ósköp venjuleg manneskja verði að hryðjuverkamanni gerist ekki bara allt í einu, 

það tekur tíma og gerist skref fyrir skref. Rannsóknir á róttækni (e. radicalization) benda 

til þess að vanalega taki það einstakling frá fjórum mánuðum og upp í allt að tveimur árum 

að verða svo róttækur að hann sé viljugur til þess að fremja hryðjuverkaárás. Í rannsókn 

um jihad hryðjuverkamenn benti niðurstaðan til þess að flestir verða fyrir róttækni innan 

lítils hóps, sem þeir oftar en ekki urðu hluti af í gegnum tengsl við ættingja eða vini.34  

Smám saman byrjar hinn hugsanlegi nýliði að tileinka sér hugmyndafræði og skoðanir 

þeirra sem róttækari eru. Jafnframt byrjar hann að fjarlægjast þá sem ekki hafa jafn sterkar 

skoðanir og hann sjálfur. Hann verður sífellt háðari og tryggari hópnum, sem veldur því að 

hugsjónir og gildi hópsins verða honum enn mikilvægari. Hollusta hans við málstað 

                                                      
28 Lutz og Lutz, Terrorism, 42. 
29 Lutz og Lutz, Terrorism, 35-36. 
30 Lutz og Lutz, Terrorism, 38. 
31 Lutz og Lutz, Terrorism, 40.  
32 Horgan, The Psychology of Terrorism, 98.  
33 Horgan, The Psychology of Terrorism, 98. 
34 Andrew Silke, Terrorism: All That Matters, 65-66. 
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hópsins er svo það sem leiðir hann lengra og lengra inn á braut öfgahugmyndafræðinnar 

og loks í fang hryðjuverkasamtaka.35 

 Hryðjuverkasamtök hafa oft á tíðum náð að safna nýliðum með róttækni í 

fangelsum. Umhverfið í fangelsum þykir einkar hentugt til þess að beita róttækni þar sem 

einstaklingar eru einangraðir frá samfélaginu og margir í leit að nýjum eða hærri tilgangi í 

lífinu. Trúarleg hryðjuverkasamtök hafa verið einkar farsæl í að beita róttækni en trúin 

færir föngunum ákveðnar lífsreglur til að styðjast við meðan þeir sitja inni.36 Aðrir staðir 

þar sem hægt var að finna fólk með róttækar og öfgafullar skoðanir og vinsælt var að safna 

nýliðum áður en internetið kom til sögunar voru meðal annars kaffihús, bókabúðir, 

kjötbúðir og moskur. Einnig var vinsælt að safna nýliðum innan stúdentasamtaka og 

frjálsra félagasamtaka þar sem hægt var að finna fólk sem var þá þegar með róttækar 

skoðanir.37 

2.2.2 Nýliðun á veraldarvefnum  

Með tilkomu internetsins og samfélagsmiðla hefur aldrei verið jafn auðvelt fyrir 

hryðjuverkasamtök að koma boðskap sínum á framfæri. Hryðjuverkasamtök geta haldið 

uppi vefsíðum og aðgöngum á hinum ýmsu samfélagsmiðlum, þar sem þau stjórna öllum 

upplýsingum. Meðal annars geta þau auglýst málstað sinn, hugmyndafræði sína og 

markmið en einnig breitt út áróður í skrifuðu máli, með myndum og/eða myndskeiðum, 

svo mun auðveldara er að beita róttækni og afla nýrra fylgjenda og liðsmanna.38 Einnig 

gefur þetta meðlimum ákveðinn vettvang þar sem þeir geta rætt um tilvonandi aðgerðir, 

safnað upplýsingum og deilt kunnáttu sinni.39 

Samfélagsmiðlar gefa þeim sem sjá um nýliðun mun meiri möguleika en áður. Á 

auðveldan, fljótlegan og umfram allt ódýran hátt er hægt að dreifa gríðarlegu magni af 

efni.40 Mun auðveldara er að ná til nýrra áhorfenda og safna nýliðum hvaðanæva að úr 

heiminum.41 Meira að segja meðlimir staðsettir á átakasvæðum eiga auðvelt með að gefa 

                                                      
35 Andrew Silke, Terrorism: All That Matters, 66. 
36 Lutz og Lutz, Terrorism, 32-33. 
37 Cottam o.fl., Introduction to Political Psychology, 373.  
38 Gabriel Weimann, „Virtual Terrorism: How Modern Terrorists Use the Internet,“ International 

Communication Association, (2006): 7.  
39 Sazzad Hossain, „Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era,“ South Asian 

Survey 22 (2015): 140. 
40 Klausen, „Tweeting the Jihad,“ 20. 
41 Gabriel Weimann, „Terror on Facebook, Twitter, and Youtube,“ Brown Journal of World Affair 16 

(2010): 53. 
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ráð, leiðbeiningar, eða jafnvel senda leiðbeinandi myndskeið og mikilvægar upplýsingar 

hvert á land sem er með samfélagsmiðlum.42 Samfélagsmiðlar eru mjög vinsælir meðal 

yngri kynslóða og því hagkvæmur kostur til þess að leita að tilvonandi nýliðum.43 Jihadi 

hryðjuverkasamtök hafa þar af leiðandi lagt sérstaka áherslu á að ná til ungs fólks á 

samfélagsmiðlum með það í huga að dreifa áróðri, hvetja til öfga sem og safna nýliðum.44 

En samkvæmt rannsóknum eru ungir einstaklingar mun opnari fyrir róttækni og auðveldara 

er að sannfæra þá um að ganga til liðs við hryðjuverkasamtök eftir að þeir eru orðin 

róttækir.45 Þegar búið er að beita róttækni og einstaklingarnir eru farnir að samsama sig 

meir og meir við hryðjuverkasamtökin, málstað þeirra og hugmyndafræði, er byrjað að 

beita innrætingu (e. indoctrination). Innrætingin felur í sér enn meiri áróður, þar sem 

róttækari og öfgafyllri skoðanir og hugmyndafræði hryðjuverkasamtakana eru stöðugt 

efldar í huga einstaklingsins. Ef hann efast að einhverju leyti eða fær ósamkvæmar 

upplýsingar er honum veittur rökstuðningur sem tekur af allann vafa. Jihad 

hryðjuverkasamtök nota yfirleitt rökstuðning sem myndi vísa einstaklingnum lengra inn á 

braut salafisma.46 

Twitter hefur verið mjög vinsæll vettvangur fyrir liðsmenn hryðjuverkasamtaka til 

þess að laða að sér fylgjendur, dreifa áróðri og safna nýliðum. Liðsmenn ISIS hafa til að 

mynda verið mjög virkir á Twitter. Þeir gefa sig að fylgjendum, svara spurningum, gefa 

ráð og leiðbeiningar, útskýra hugmyndafræði sína og kenningar, hvetja fólk til þess að taka 

upp öfgafyllri hugmyndafræði og túlkanir á íslam. Þeir hvetja múslima til þess uppfylla 

skyldur sína gagnvart trúnni og gangast til liðs við Íslamska ríkið. Þá gefa þeir einnig 

innsýn í hvernig lífi þeirra er háttað í Íslamska ríkinu og hvernig það gæti verið meira 

spennandi að taka þátt í stríðinu af alvöru frekar en að spila skotleiki líkt og Call Of Duty 

í rólegu umhverfi heimafyrir.47 Kvenpeningurinn hjá ISIS er ekki undanskyldur því að 

dreifa áróðri og tala fyrir Íslamska ríkinu, en nokkrar konur eru vinsælar áróðursvélar á 

samfélagsmiðlum. Þeirra helsta hlutverk er að dreifa áfram upplýsingum með því að 

endurtísta á Twitter. Einnig kappkosta þær við að láta öfgahugmyndafræði líta út fyrir að 

vera eðlilega en þó umfram allt eftirsóknarverða. Notkun á myndefni af börnum í 

                                                      
42 Hossain, „Social Media and Terrorism,“ 140. 
43 Weimann, „Terror on Facebook, Twitter, and Youtube,“ 49. 
44 Weimann, „Terror on Facebook, Twitter, and Youtube,“ 49. 
45 Cottam o.fl., Introduction to Political Psychology, 383.  
46 Cottam o.fl., Introduction to Political Psychology, 374. 
47 Klausen, „Tweeting the Jihad,“ 19-20. 



15 

auglýsingaskyni er sérstaklega algengt meðal áróðurs á samfélagsmiðlum, til dæmis með 

birtingu á börnum í ISIS merktum fatnaði sem á að svipa til þegar foreldrar birta myndir 

af börnunum sínum í stuðningsmannatreyjum fótboltaliða.48 Youtube er einnig sérlega 

hentugur samfélagsmiðill til þess að ná til gríðarlegra fjölda áhorfenda hvaðanæva úr 

heiminum, það á einnig við um hryðjuverkasamtök en þau líta mikið til Youtube til þess 

að birta myndskeið með áróðri og hræðslutaktík.49   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
48 Klausen, „Tweeting the Jihad,“ 17. 
49 Gabriel Weimann, „Terror on Facebook, Twitter, and Youtube,“ 52. 
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3 Staða þekkingar  

Þrátt fyrir að hryðjuverk sem framin eru í nafni trúar séu þau mest áberandi í dag eru þau 

alls ekki ný af nálinni og eiga sér djúpar sögulegar rætur.50 Til þess að ná dýpri skilningi á 

hryðjuverkasamtökum sem kenna sig við Íslamska trú líkt og ISIS og Boko Haram er 

nauðsynlegt að kynna sér nánar Íslamska trú. Hér á eftir verður því fjallað um 

grunnhugmyndir Íslams, klofningu í shi‘a og sunni múslima sem og salafi-hugmyndafræði, 

til þess að skilja betur málstað, hugmyndafræði og ástæður á bakvið hryðjuverkaárásir 

þessara samtaka. Þá verður einnig stuttlega farið yfir uppruna beggja samtaka og þær 

aðstæður sem gerðu samtökunum kleift að eflast og safna liðsmönnum, fylgjendum og 

nýliðum.  

3.1 Íslam  

Íslam er í sjálfu sér ekki ofbeldisfull trú eins og margir fjölmiðlar vilja halda á lofti ekki 

frekar en kristinn trú. Meirihluti múslima iðkar trú sína friðsamlega og án nokkurra öfga. 

Íslam skiptist í tvær undirgreinar, súnní og shi‘a og varð klofningurinn nær strax eftir 

andlát Múhammeðs árið 632 vegna deilna um eftirmann hans sem kalífa.51 Flestir vildu fá 

að velja þann hæfasta meðan að fámennur hópur fannst réttast að leiðtogahlutverkið ætti 

að haldast innan fjölskyldu spámannsins og vildu Ali tengdason Múhammeðs sem næsta 

leiðtoga.52 Svo fór að lokum að meirihlutinn réði og nýr kalífi var valinn. Það jafnframt 

markaði skiptinguna í súnní og shi‘a. Súnní múslimar trúa því að kalífi eigi að vera valinn. 

Shi‘a múslimar trúa því hinsvegar að kalífi þurfi að vera afkomandi spámannsins í beinan 

ættlegg. Í gegnum aldirnar hefur þó bæst í það sem greinir að, þar á meðal mismunandi 

trúarhefðir og venjur.53   

3.2 Salafismi  

Mikið hefur verið fjallað um salafisma í fjölmiðlum eftir uppgang bæði al-Qaeda og ISIS 

sem hafa notfært sér salafisma til þess að þróa sína eigin hugmyndafræði sem og að réttlæta 

hið grimmilega ofbeldi sem þeir nota til þess að ná markmiðum sínum.54 Salafismi er 

                                                      
50 Cynthia C. Combs, Terrorism in the Twenty-First Century, 8. útg., (New York: Routledge, 2018), 72. 
51 Combs, Terrorism in the Twenty-First Century, 75. 
52 Combs, Terrorism in the Twenty-First Century, 75. 
53 Jessica Stern og J.M Berger, ISIS: The State of Terror, (New York: HarperCollins Publishers, 2015), 19-

20.   
54 Joas Wagemakers, „Salafism,“ Islamic Studies, Religion and Politics, ágúst 2016  

DOI: 10.1093/acrefore/9780199340378.013.255 
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hreyfing innan súnní greinar íslams. Hægt er að skilgreina hana sem bókstafstrú.55 

Salafistar halda því fram að þeirra trú sé sú eina sanna vegna þess að þeir fylgi íslam eins 

og það var þegar það kom fyrst fram. Óflekkað af nýjungum, frávikum, viðbótum og laust 

við utanaðkomandi áhrif. 56 Hið sanna íslam er þannig allt sem viðgekkst á tímum 

Múhammeðs og fyrstu þriggja kynslóða súnní múslima eða fram að 9. öld. En í einni 

hadíðu (e. hadith)57 má lesa ummæli Múhammeðs sem lauslega er þýtt sem „Mínir bestu 

fylgjendur munu vera mín kynslóð, næsta kynslóð og kynslóðin þar á eftir.“ 

Allt sem kom til eftir 9. öld og var ekki samþykkt sérstaklega af Múhammeð er 

samkvæmt hugmyndafræðinni ekki talinn hluti af íslam og ætti því ekki að samþykkja eða 

lifa eftir. Til dæmis aðskilnaður trúar og ríkis, hugmyndin um þjóðríki, nútíma stjórnkerfi 

og stjórnmálaflokka.58 Það er því í takt við stefnu salafisma að hreinsa íslam af vestrænum 

áhrifum og jafnframt öðrum greinum innan íslams sem þeir telja að hafi vikið af réttri 

braut.59 Það eina sem hægt er að reiða sig á með vissu er kóraninn, hadíður og 

upprunnalegar frásagnir frá fyrstu þremur kynslóðum súnní múslima sem tileinkuðu sér 

óskeikular kenningar og tilsagnir spámannsins.60 Salafismi þykir sérlega heillandi meðal 

þeirra sem nýlega hafa tekið upp íslamska trú. Þeir telja hugmyndafræðina hreinna form af 

íslam, án menningarlegrar eða þjóðernislegrar tengingar, auk þess sem hún krefst lítillar 

stjórnmálaþátttöku.61 Salafistar skiptast að mestu leyti í þrjár undirgreinar, þöglir salafistar, 

pólitískir salafistar og jihad salafistar,  eftir því hvernig þátttaka þeirra er í stjórnmálum 

sem og samfélaginu sjálfu.62 

                                                      
55 Henri Lauziére, The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century, (New York: Columbia 

University Press, 2016), 6.   
56 Lauziére, The making of Salafism, 7. 
57 "Hadíður eru dæmisögur úr lífi spámannsins Múhameð sem margir múslimar reyna að lifa í samræmi við 

en eru ekki bindandi hluti af trúnni líkt og Kóraninn. Hadíður leitast við að varpa ljósi á hvað er rétt í 

ákveðnum aðstæðum eða vandamálum sem komið geta upp í lífi múslima. Fyrir nánari umfjöllun um hadíður 

sjá Albert Kenneth Cragg, „Hadith,“ Encyclopædia Britannica, 25. september 2017, 

https://www.britannica.com/topic/Hadith (Sótt 4. September 2018). 
58 Jacob Olidort, „What Is Salafism?: How a Nonpolitical Ideology Became a Political Force,“ Foreign 

Affairs, 24. nóvember 2015.  

https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2015-11-24/what-salafism (sótt 9. ágúst 2018).  
59 Olidort, „What Is Salafism?.“ 
60 Lauziére, The Making of Salafism, 9. 
61 The Week, „What is Salafism and should we be worried by it?,“ 19. janúar 2015, 

http://www.theweek.co.uk/world-news/6073/what-is-salafism-and-should-we-be-worried-by-it (sótt 18. 

ágúst).  
62 Wagemakers, „Salafism.“ 
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3.2.1 Þöglir salafistar 

Líklega teljast langflestir salafistar, þöglir salafistar, þ.e.a.s. þeir halda sig frá hvers konar 

stjórnmálaþátttöku svo sem að bjóða sig fram til þings, taka þátt í stjórnmálaumræðum eða 

flokksstörfum. Þeir trúa því að kalífaríki muni rísa en einungis þegar samfélagið sjálft er 

tilbúið til þess. Í millitíðinni tala þeir helst fyrir trúarlegum lausnum á pólitískum átökum. 

Þöglir Salafistar eru frekar undirgefnir stjórnvöldum og því mjög ólíklegt að þeir rísi gegn 

þeim.63 

3.2.2 Pólitískir salafistar  

Ólíkt hinum þöglu salafistum, taka pólitískir salafistar virkan þátt í stjórnmálum. Jafnvel 

þótt að hugmyndafræði þeirra sé sú sama og hjá öðrum salafistum hafa þeir mun meiri 

kunnáttu og vit á stjórnmálum. Uppruni pólitíska salafista má að einhverju leyti rekja til 

hreyfingar innblásna af Múslímska bræðralaginu. Hreyfingin „Sahwa“ eða „Awakening“ 

var stofnuð á 7. áratugi síðustu aldar í Sádí-Arabíu og tók virkan þátt í stjórnmálum þar í 

landi.64  

3.2.3 Jihadi salafistar  

Jihad salafistar eru í miklum minnihluta þeirra er telja sig salafista.65 Þeir eru frábrugðnir 

hinum salafistunum að því leyti að þeir trúa því að réttlætanlegt sé að nota nota jihad líkt 

og samþykkt er í Íslam, gegn trúleysingjum til þess að verja eða stækka áhrifasvæði íslams. 

En einnig trúa þeir því að réttlætanlegt sé að berjast gegn þeim sem þeir álíta trúníðinga (e. 

apostate rulers) í Mið-Austurlöndum. Þessir leiðtogar eru réttdræpir vegna þess að þeir 

hafa brugðist skyldum sínum sem múslimar sem og vegna stjórnarfars þeirra og laga sem 

fara gegn sharia. Þessi hugmyndafræði er að miklu leyti rakin til skrifa róttækra hugsuða 

innan Múslímskra bræðralagsins líkt og Sayyid Qutb, einn af leiðtogum þess, en jafnframt 

salafi ritverka sem túlkuð hafa verið á róttækan hátt.66 Ayman al-Zawahiri er 

upphafsmaður þess sem kallað er „global jihad“. Þar er hugmyndin að hefja átök í þeim 

vestrænu ríkjum sem styðja við leiðtoga, sem þeir álíta trúníðinga, í ríkjum Mið-

Austurlanda. Átökin eiga svo að leiða til þess að vestrænu ríkin dragi stuðning sinn til baka 
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https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/07/15/islamism-salafism-and-jihadism-a-primer/ (sótt 18. 

ágúst). 
66 Wagemakers, „Salafism.“ 

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/07/15/islamism-salafism-and-jihadism-a-primer/


19 

og skilji leiðtoga ríkjanna eftir veikburða svo auðveldara sé að steypa þeim af stóli.67 Árás 

al-Qaeda þann 11. september árið 2001 í Bandaríkjunum var til að mynda innblásin af 

þessari hugmyndarfræði. Raunar er al-Qaeda einn helsti fulltrúi þessarar hugmyndafræði. 

Hugmyndafræðin aflaði sér margra fylgjenda þegar stríðin í Afghanistan og Írak stóðu sem 

hæst. Það endaði oftar en ekki í að fylgjendur tóku sig saman til þess að berjast gegn 

stjórnvöldum í Mið-Austurlöndum sem studd voru af vestrænum ríkjum, hernaðarlegum 

íhlutunum Bandaríkjanna og gegn hinu ýmsu herstöðvum Bandaríkjanna vítt og breitt um 

Mið-Austurlönd.68 Þá hafa einnig fleiri hryðjuverkasamtök tekið hugmyndafræðina upp á 

sína arma og má þar meðal annars nefna ISIS sem byggði stofnun kalífaríki síns á 

hugmyndafræði jihad salafi. Það hreif margt fólk um allan heim, og þúsundir múslima 

flykktust til hins nýja ríkis til að styðja við baráttuna.69 Jihad salafi er einnig sú 

hugmyndafræði sem hryðjuverkasamtökin Boko Haram hefur tileinkað sér og nota sem 

réttlætingu á ofbeldi sínu.70 

3.3 Uppruni ISIS og Íslamska ríkisins  

Hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamska ríkið eru sú samtök sem heyrst hefur 

hvað mest af síðustu ár en þau hafa staðið fyrir allmörgum skæðum hryðjuverkaárásum 

víðsvegar í Evrópu sem og átökum og landtöku bæði í Írak og Sýrlandi. Ógnin af Íslamska 

ríkinu varð heiminum alkunnug sumarið 2014. Uppruni hópsins á sér þó mun lengri 

aðdraganda, meðal annars til Al-Qaeda sem og innrás Bandaríkjanna í Írak. 71 

Við innrás og hernám Bandaríkjanna í Írak má segja að ákveðið tómarúm hafi orðið 

til sem gaf byr undir öfgahugmyndafræði og stofnun öfgasamtaka. Samfélagið í Írak var 

viðkvæmt og hafði íraska þjóðin þjáðst í áraraðir vegna viðskiptaþvingana og setti hernám 

Bandaríkjanna sinn svip á ástandið. Bandaríkin leystu meðal annars upp margar 

mikilvægar stofnanir Íraska ríkisins árið 2005. Meðal stofnana var herinn en einnig var 

öllum meðlima Ba‘ath flokksins innan stjórnsýslunar sagt upp störfum, en fólk sem vildi 

fá vinnu hjá hinu opinbera á valdatíð Saddam Hussein þurfti að ganga í flokkinn hvort sem 

þeir studdu hann eður ei. Venjulegir opinberir starfsmenn misstu því vinnu sína og 

lífsviðurværi. Það voru því yfir 100.000 súnní múslímar sem fóru heim atvinnulausir og 
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óánægðir – og vopnaðir í tilfelli hermanna.72 Margir þessara hermanna gengu síðar til liðs 

við al-Qaeda in Iraq eða AQI, og seinna ISIS.73  

Annað sem hafði áhrif á uppruna ISIS og velgengni þeirra að safna nýliðum voru 

aðstæður þær sem urðu til meðan að Nuri al Maliki var forsætisráðherra Íraks og þá 

sérstaklega eftir brottför Bandaríska hersins árið 2011. En það má segja að hann hafi bætt 

olíu á eldinn með hörðum aðgerðum gegn samfélagi sunní múslima í Írak og átt þannig 

stóran þátt í því að ýta hluta þeirra í arma ISIS.74  

Arabíska vorið sem byrjaði í Túnis undir lok árs 2010 átti einnig mikinn þátt í því að 

skapa það umhverfi sem varð til þess að ISIS náði að blómstra og ná jafn mikilli landtöku 

á jafn stuttum tíma eins og raun varð. Arabíska vorið hafði mikil áhrif innan Sýrlands en 

sama fjölskyldan hefur verið við völd þar síðan 1970. Fyrst var það hershöfðinginn Hafez 

al-Assad sem stjórnaði landinu undir hernaðarlegu einræði, en við andlát hans árið 2000 

tók sonur hans Bashar al-Assad við völdum. Ríkinu er stjórnað með harðri hendi, 

tjáningarfrelsi er mjög heft og hörð viðurlög bíða þeirra sem óhlýðnast ríkisvaldinu.75 Árið 

2011 fylktust íbúar Sýrlands á götur borga víðsvegar um landið til þess að mótmæla 

yfirvöldum, en hörð viðbrögð stjórnvalda tóku á móti þeim, með það fyrir augum að brjóta 

mótmælin á bak aftur. Ekki leið á löngu þar til að blóðug borgarastyrjöld geysaði í Sýrlandi 

með allnokkra uppreisnarhópa hver á sínu svæði sem gaf óneitanlega byr undir landtöku 

ISIS í þar í landi76  

Einn af helstu upphafsmönnum ISIS er Abu Musab al-Zarqawi en hann átti mestan 

þátt í að móta AQI samtökin, hrottafengna hugmyndafræði þeirra og taktík. Árið 2004 lýsti 

al-Zarqawi yfir bayah eða hollustu sinni við al-Qaeda þrátt fyrir ákveðna spennu milli hans 

og bin Laden. Úr varð ný jihadist hreyfing, þekkt á Vesturlöndum sem al-Qaeda in Iraq 

eða AQI. Áfram hélst spennan á milli al-Qaeda og hinnar nýju hreyfingar, Zarqawi fór 

sínar eigin leiðir í óþökk al-Qaeda og þá sérstaklega með hrottafengnum árásum á aðra 

múslima. Margir erlendir vígamenn flykktust þó til Íraks til að ganga til liðs við hina nýju 

hreyfingu og líklegt er að notkun Zarqawis og AQI á internetinu hafi spilað stóran þátt í 

                                                      
72 Stern og Berger, ISIS the State of Terror, 19. 
73 Stern og Berger, ISIS the State of Terror, 38. 
74 Stern og Berger, ISIS the State of Terror, 29-31. 
75 Stern og Berger, ISIS the State of Terror, 39-40. 
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því. Á internetinu gátu þeir markaðsett málstað sinn og markmið, og sent frá sér 

ofbeldisfull myndskeið af hryðjuverkaárásum og grimmilegum aftökum, líkt og ISIS gerir 

enn þann dag í dag. 77  

Í júní 2006 lést Zarqawi í loftárásum Bandaríkjanna og fór þá af stað atburðarás þar 

sem samtökin Mujahideen Shura Council tilkynnti stofnun á Íslamska ríkinu í Írak (ISI). 

Abu Hamza al-Muhajir lýsti yfir hollustu sinni við ISIS og nýskipaðan leiðtoga þess Abu 

Omar al-Baghdadi. Lítið er vitað um Abu Omar al-Baghdadi en við andlát hans árið 2010 

varð ákveðinn vendipunktur þegar nýr leiðtogi tók við, undir nafninu Abu Bakr al-

Baghdadi. hann er talinn hafa fæðst árið 1971 í borginni Samarra rétt utan við Baghdad og 

fylgismenn hann fullyrða að hann sé afkomandi Múhammeð spámanns í beinan ættlegg.78 

Hann er sagður hafa doktorsgráðu í íslömskum fræðum og Sharia lögum. Þá er hann sagður 

hafa verið hæglátur og þýðingarlítill þátttakandi meðal öfgamanna, það átti þó eftir að 

breytast við innrás Bandaríkjanna í Írak. Hann varði var um tíma í Camp Bucca 

fangabúðum Bandaríkjamanna í Írak þar sem talið er að hann hafi þróað 

öfgahugmyndafræði sína og náð öðrum föngum á sitt band.79 Eftir að Abu Bakr al-

Baghdadi varð frjáls að nýju hafði hann þróast í hispurslausan jihadi og gengið til liðs við 

ISI sem þá var undir forystu Abu Omar al-Baghdadi.80  

Þegar Abu Bakr al-Baghdadi tók við forystu ISI árið 2010 var hans fyrstu verk að 

endurskipuleggja samtökin og umkringja sig traustum aðilum, þar á meðal mörgum sem 

höfðu setið inni með honum í Camp Bucca.81 Baghdadi lærði af mistökum fyrri leiðtoga, 

hann sýndi andlit sitt hvergi opinberlega og var þekktur sem hinn „ósýnilegi sheikh“. 

Meðal loforða Baghdadi var að frelsa fanga úr fangelsum í Írak og árið 2012 réðust 

samtökin á 8 fangelsi þar sem þeir frelsuðu hundruði fanga og gengu flestir til liðs við 

samtökin. Seinna sama ár gaf ISI út áætlanir sínar um stækkun áhrifasvæði síns inn í 

Sýrland. Þar með breyttu þeir nafninu úr ISI í ISIS, the Islamic State in Iraq and Syria.82  

Í febrúar 2014 skyldu leiðir al-Qaeda og ISIS þegar fyrrnefndu neituðu formlega aðild 

og ábyrgð á ISIS.83 29. júní 2014 tilkynnti ISIS svo um stofnun kalífa ríkis, Íslamska ríkið, 
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á áhrifasvæði sínu og tilkynnt um leið að Baghdadi væri hinn nýji Kalífi Ibrahim. Eftir 

þetta var hætt að styðjast við Irak og Sýrland í nafni samtakanna.84 Þrátt fyrir það halda 

margir áfram að nota ISIS sem skammstöfun þegar talað er um samtökin og verður það 

einnig notað í þessari ritgerð.  

3.4 Uppruni Boko Harams  

Hryðjuverkasamtökin Boko Haram í Nígeríu eru talin ein þau mannskæðustu í dag. 

Samkvæmt Global Terrorism Index voru samtökin þau mannskæðustu í heimi árið 2014. 

Þau báru ábyrgð á 6.700 dauðsföllum af völdum hryðjuverka85 og vöktu samtökin 

heimsathygli þegar þau rændu 200 skólastúlkum, þekktar sem Chibok stelpurnar, í Nígeríu 

árið 2014.86 Líkt og ISIS styðst Boko Haram við öfgahugmyndafræði innan Íslam. 

Hugmyndafræði þeirra á rætur í salafisma, hreyfingu innan súnní íslam en hún einkennist 

meðal annars af bókstafstrú þar sem túlkun þeirra á kóraninum og hadíðum er mjög 

ströng.87 

Þeir kalla sig Jama‘atu Ahlus-Sunnah Lidda‘Awati Wal Jihad, lauslega þýtt sem fólk 

skuldbundið til dreifingar á leiðsögn og kenningum spámannsins og jihad. Hins vegar eru 

samtökin þekkt í fjölmiðlum sem Boko Haram. Sem á tungumáli Hausa, sem talað er af 

flestum í norður Nígeríu, lauslega þýtt sem „Vestræn menning er synd.“  Hópurinn var 

stofnaður árið 2002 af vinsælum imam, Mohammed Yusuf. Í byrjun var hópurinn þó ekkert 

í líkingu við Boko Haram sem við þekkjum í dag. Frekar var hægt að lýsa hópnum sem 

einhvers konar afbrigði af sértrúarsöfnuði frekar en hryðjuverkasamtökum, þar sem 

meðlimir voru mjög heittrúaðir múslimar á Maiduguri svæðinu í Borno fylkinu. Árið 2009 

má segja að ákveðin skil hafi orðið þegar Yusuf var drepinn í haldi lögreglu en talið er að 

um 800 manns hafi látist í átökum í kjölfar dauðsfalls hans.88 Í kjölfarið tók nýr leiðtogi 

við, Abubakar Shekau. Með tilkomu nýs leiðtoga urðu ákveðin stakkaskipti á samtökunum 

sem urðu mun ofbeldisfyllri og öfgakenndari líkt og við þekkjum í dag.89 
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Nígería er gríðarlega stórt og fjölmennt land. líkt og hjá mörgum öðrum Afríkuríkum 

voru núverandi landamæri ríkjanna ákvörðuð af stærstu Evrópuríkjum þess tíma, um 1884-

1885. Breytti þá engu hvernig landsvæðin lágu, hvað varðar náttúruleg landamæri líkt og 

fjöll eða ár. Eða hvar hver ættbálkur eða þjóð bjó og hvernig þeirra landamæri lágu. 

Útkoman er því vægast sagt flókin þar sem ein þjóð eða þjóðflokkur skiptist kannski eða 

dreifðist yfir landamæri þriggja ríkja, og innan eins ríkis þurftu nú margar mismunandi 

þjóðir með mörg mismunandi tungumál, trú, menningu og hefðir að koma saman og lifa 

undir sömu ríkisstjórn.90 Í Nígeríu má greina ákveðna skiptingu milli norðurs og suður. 

Svæðin eru ólík landfræðilega, en einnig er gríðarlegur munur á menningu, trú, fjárhag og 

atvinnutækifærum. Einnig er mikill munur á ættbálkum svæðanna og ríkir verulega flókið 

samband þar á milli.91 Í norðrinu eru flestir af Hausa-Fulani ættbálkinum og mikill 

meirihluti aðhyllist íslam. Mikill mismunur er á fjárhag milli norður og suður Nígeríu en 

talið er að allt að 72% íbúa búi sé undir fátækramörkum í norðrinu en einungis 27% í 

suðrinu.92 Í suðrinu má finna leifar af nýlendutímanum, en Bretar höfðu frekar sest þar að. 

Í kjölfarið breiddist kristin trú hratt út um suðrið sem og formleg menntun, meðal annars 

ensku kennsla.93 

Hausa-Fulani ættbálkurinn, yfirleitt kallaður Hausa, býr að mestu leyti í norður hluta 

Nígeríu og teygir anga sína yfir í nágrannaríkið Níger. Mikil meirihluti Hausa eru 

múslimar.94 Hausa-Fulani er annar stærsti þjóðernishópurinn innan banda Boko Haram, sá 

stærsti er Kanuri. Þjóðernishópur sem finnst að mestu leyti í Borno fylki í Nígeríu og er 

um 4% af Nígerísku þjóðinni.95 96 

Igbo ættbálkurinn býr í suðaustur hluta Nígeríu. Landsvæðið er að mestu leyti þróað 

fyrir landbúnað, svo sem pálma, hrísgrjón og sætar kartöflur. Igbo ættbálkurinn hefur 

tvisvar sinnum farið í stríð innan Nígeríu fyrst árið 1966 og seinna árið 1970 sem endaði 

með borgarastyrjöld í Biafra. Enn þann dag í dag ríkir ákveðið vantraust á milli Igbo og 

annarra Nígeríubúa.97  
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Yoruba ættbálkurinn lifir að mestu leyti í suðvestur hluta Nígeríu sem inniheldur meðal 

þéttbýlusta svæði Nígeríu, Lagos. Yoruba var einn af þeim ættbálkum sem dreifðist yfir 

nokkur landamæri ríkja á nýlendutímanum.98   
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4 Nýliðun ISIS 

Fá hryðjuverkasamtök hafa náð jafn miklum vinsældum á samfélagsmiðlum líkt og ISIS. 

En samfélagsmiðlar eru mikilvægt verkfæri fyrir samtökin. Þeir skapa þægilegan vettvang 

til þess að dreifa áróðri, safna nýliðum, fylgjendum og fjármagni. Einnig spila þeir stórt 

hlutverk í að dreifa hræðsluáróðri meðal almennings og andstæðinga samtakanna sem og 

hvetja fylgjendur til árása heimafyrir með svokölluðum eins manns árásum (e. lone wolf 

attacks).99 Í þessum kafla verður fjallað um hvernig áróður, róttækni og loks nýliðun ISIS 

fer fram á samfélagsmiðlum. Sérstaklega verður skoðaður hluti samfélagmiðilsins 

Twitters, en hann er sá samfélagsmiðill sem ISIS hefur notið hvað mestrar velgengni á.100 

Þá verður einnig gerð grein fyrir hlutverki erlendra vígamanna innan samtakanna. Að 

lokum verður skýrt frá nýliðun og hlutverkum kvenna innan ISIS.  

4.1 Áróður og nýliðun á samfélagsmiðlum  

Hægt er að flokka áróður ISIS í sex þemu, hrottaskap, miskunn, stríð, fórnarlömb, að 

tilheyra (e. belonging) og draumórastefnu (e. utopianism).101 Meira en helmingur af öllum 

áróðri ISIS tilheyrir þemanu um draumórastefnu þar sem ímyndin um fyrirmyndaríkið er í 

brennidepli.102 ISIS heldur uppi ákveðinni ímynd um fyrirmyndaríkið þar sem múslimar 

lifa í samræmi við íslömsk gildi og lög. Það er ein af ástæðum þess að hugmyndafræði 

ISIS um kalífa ríki höfðar vel til margra og þá sérstaklega til yngra fólks og þeirra sem eru 

í leit að einhvers konar tilgangi í lífinu.103 ISIS hefur verið ákaflega farsælt í að skapa 

ákveðið sjónarhorn sem snertir á öllum flötum mannlegs lífs. Allt frá starfstækifærum, 

fjölskyldulífi, til stærra samfélagsins. Þrátt fyrir að fjölmiðlar séu uppfullir af sögum af því 

hvernig ISIS laðar til sín róttæka aðila, þá fellur boðskapur ISIS einnig vel í kramið hjá 

þeim sem leitast við að tilheyra einhverju svo sem hópi eða samfélagi eða tilheyra 

einhverju æðra en þeir sjálfir.104 
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Eins og áður hefur komið fram hefur árangur ISIS á samfélagsmiðlum verið 

umtalsverður og bendir allt til þess að árangurinn sé til kominn vegna mjög skipulagðrar 

áróðursvélar, sem samanstendur af framleiðsluteymi og útbreiðsluteymi. Meðlimir 

teymanna hafa mismunandi verkefni, en vitað er til þess að þeir noti smáforrit, yrkja og 

myllumerkja herferðir til þess að koma boðskapi sínum á framfæri, sem og dreifa honum 

vítt og breitt á miðlunum.105 ISIS notar marga mismunandi miðla svo sem Twitter, 

Facebook, Youtube, Tumblr, askFM og Instagram.106 Twitter er hinsvegar sá 

samfélagsmiðill sem ISIS hefur notið hvað mestrar velgengni á.107 Með notkun 

myllumerkja (e. hashtag) getur ISIS komið boðskap sínum á framfæri við mikinn fjölda 

fólks á afskaplega stuttum tíma. Fólk bregst við myllumerkjum og öðrum tístum á bæði 

jákvæðan og neikvæðan hátt, svo sem með endurtístum, sem eykur enn á sýnileika og 

vinsældir.108 Stuðningmenn ISIS nota fjöldann allan af smáforritum (e. application) og 

yrkjum (e. bots) með margvíslegum tilgangi. Smáforritin og yrkjarnir eru hluti af 

hugbúnaði og/eða þjónustu frá þriðja aðila hannaðir til þess meðal annars tísta ýmsu efni, 

að koma efni af Twitter aðgöngum á framfærin og dreifa því á sjálfvirkan hátt til þess að 

auka vinsældir og sýnileika.109 Eins og áður hefur verið sagt hafa Liðsmenn ISIS verið 

mjög virkir á Twitter og uppskorið fyrir vikið mikla athygli. Þeir eru mjög virkir í 

samskiptum við fylgjendur sína, svara spurningum, gefa ráð og leiðbeiningar og útskýra 

boðskap og hugmyndafræði ISIS. Samtökin hafa jafnframt verið iðnir við að hvetja 

fylgjendur sína til þess að taka upp öfgafyllri hugmyndafræði og túlkanir á íslam. Margir 

gefa einnig innsýn um hvernig lífi þeirra er háttað í Íslamska ríkinu og sveipa því 

ákveðnum ævintrýrablæ. Í stað þess að spila skotleik, líkt og Call of Duty í rólegu umhverfi 

heimafyrir, getur einstaklingurinn tekið þátt af alvöru í hinu raunverulega lífi með því að 

berjast með ISIS.110 

Innan banda ISIS eru einstaklingar sem bera ábyrgð á nýliðun samtakanna, bæði að 

afla almennra fylgjenda en einnig að hvetja nýliða til þess að flytjast til fyrirheitna landsins 

og taka þátt í að byggja upp og verja íslamska ríkið.111 Nýliðun ISIS á samfélagsmiðlum 
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svo sem Twitter má lýsa sem fimm skrefa ferli.112 Í fyrsta lagi er hugsanlegur nýliði 

fundinn. Allur gangur er á því hvort einstaklingar, sem sjá um nýliðun innan banda ISIS, 

setji sig í samband við hugsanlega nýliða eða hvort að þeir sjálfir hefji samskiptin. Þeir 

sem sjá um nýliðunina fylgjast vel með múslimskum netsamfélögum og jafnfram gera þeir 

sig aðgengilega fyrir áhugasama.113  

Í öðru lagi er að skapa smátt netsamfélag í kringum hinn hugsanlega nýliða. Þegar 

sambandi hefur verið komið leitast bæði þeir er sjá um nýliðun ISIS og fylgjendur að skapa 

smátt netsamfélag í kringum viðkomandi. Aðgangar á Twitter undir stjórn ISIS og 

fylgjenda eru mjög virkir í samskiptum við hinn hugsanlega nýliða en einnig eru þeir líka 

almennt mjög virkir að tísta, meðal annars fréttatenglum, myndum og myndskeiðum svo 

fljótt fyllist „veggurinn“ hjá viðkomandi af alls kyns tenglum og tístum um Íslamska ríkið 

frá róttækum aðgöngum. Það er því nokkuð auðvelt fyrir hinn hugsanlega nýliða að verða 

róttækari og róttækari í skoðunum þegar á „vegg“ viðkomandi á Twitter eru einvörðungu 

róttækar og öfgafullar skoðanir og hugmyndafræði.114  

Í þriðja lagi er hinn hugsanlegi nýliði einangraður. Eftir að stuðningsmenn ISIS hafa 

flykkst í kringum hinn hugsanlega nýliða er hann ítrekað hvattur til þess að enda samskipti 

sín við hina almennu múslima (e. mainstream muslims) sem ekki deila sömu róttæku 

skoðunum og hann sjálfur. Meðal annars fjölskylda, vinir og trúarsöfnuðir innan moska. 

Þá hvetja þeir viðkomandi jafnframt til þess að hunsa (e. block) þá sem tala gegn boðskap, 

hugmyndum eða stefnu ISIS á samfélagsmiðlum.115  

Í fjórða lagi eru samskiptin færð af opinberum vettvangi samfélagsmiðla yfir á lokaðan 

vettvang. Það gerist þegar samskiptin hafa þróast á þann veg að einstaklingurinn er orðinn 

nokkuð róttækur eru þau vanalega færð yfir á persónulegri vettvang meðal annars með 

einkaskilaboðum á Twitter og/eða Facebook en einnig með ýmsum samskiptaforritum með 

öfluga dulkóðun. Þar sem róttækni, nýliðun og jafnvel hvatning til hryðjuverkaárása getur 

farið fram fyrir luktum dyrum í friði fyrir forvitnum augum svo sem löggæslu og 

leyniþjónustum.116  
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Í fimmta og síðasta lagi er hinn hugsanlegi nýliði hvattur til aðgerða. Á einhverjum 

tímapunkti í samskiptunun er reynt að komast því hvaða aðgerðir viðkomandi er líklegastur 

til þess að taka þátt í og hann hvattur áfram. Það getur verið allt frá því að gerast 

aðgerðasinni, taka þátt í og styðja við herferðir og áróður ISIS á samfélagsmiðlum, yfir í 

að flytjast búferlum til Íslamska ríkisins eða að fremja hryðjuverkaárás í heimalandinu. 

Vísbendingar hafa gefið til kynna að ef efast er um einlægni hins hugsanlega nýliða er 

viðkomandi hvattur til þess að fremja eins manns árásir, sem kemur í veg fyrir berskjöldun 

á tengslaneti ISIS.117  

Nú á síðari árum, þá sérstaklega frá árinu 2016 hefur yfirráðasvæði ISIS minnkað 

umtalsvert vegna harðra hernaðaraðgerða Bandaríkjanna og bandamanna.118 Þá hefur 

Íraksher, bardagasveitir Kúrda og sýrlenski stjórnarherinn ásamt fleiri stríðsaðilum í 

Sýrlandi einnig verið í harðri sókn gegn ISIS með góðum árangri.119 Samtökin hafa misst 

yfirráð sín yfir borgunum Raqqa og Mosul og hafa einungis fá og tiltölulega lítil svæði 

undir sínum yfirráðum.120 Ósigur þeirra og tap á yfirráðasvæðum hefur skilið Íslamska 

ríkið eftir örkumla og samtökin hvetja stuðningsmenn sína og nýliða nú fremur til þess að 

fremja eins manns árásir heimavið gegn óvinum ISIS í stað þess að flykkjast til Íraks og 

Sýrlands, þar sem hið efnislega Íslamska ríki er í andarslitrunum.121 Þetta hefur kallað á 

ákveðna breytingu á taktík og þá sér í lagi breytingu á því efni sem ISIS hefur deilt á 

samfélagsmiðlum, til að mynda heildarboðskap samtakanna, áróðri og nýliðunartækni. 

Samtökin reiða sig meira á þá meðlimi sem starfa í dimmum afkimum internetsins og 

hvetja þar og aðstoða stuðningsmenn ISIS við að fremja hryðjuverkaárásir.  

Nú þegar hafa verið framdar árásir sem raktar hafa verið til þessara einstaklinga. Í 

grein frá árinu 2016 eru rakin dæmi af einum af þeim mest áberandi, Rachid Kassim. 

Kassim er franskur ríkisborgari sem gekk til liðs við ISIS sumarið 2015.122 Hann er talinn 

hafa átt þátt í að hvetja og skipuleggja allnokkrar árásir í Frakklandi sem í fyrstu litu út 

fyrir að vera eins manns árásir sem framdar voru í nafni ISIS án þess þó að ISIS kæmi að 
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skipulagningu þeirra, annað kom þó á daginn. Hann birti fjölda leiðbeininga fyrir 

stuðningsmenn ISIS þar sem hann mælir sérstaklega með skotmörkum og gefur ráð og 

leiðbeiningar um það hvernig fremja megi árásina með sem mestri velgengni.123 Meðal 

þess sem hann er talinn hafa skipulagt eru árásir Adel Kermiche og Abdel Malik Nabil 

Petitjean sem drápu prest í St. -Étienne-du-Rouvray kirkjunni í júlí 2016, en samtöl milli 

þeirra benda til þess að hann hafi hvatt til árásarinnar og haldið um stjórnartaumanna. Þá 

er líklegt að Larossi Abballa sem í júní 2016 drap lögreglustjóra og félaga hans hafi fengið 

upplýsingar og ráð hjá Kassim. Franska lögreglan handtók svo einnig hóp kvenna sem 

ætlaði að sprengja bílasprengju við Notre Dame kirkjuna í París en meðmæli við slíkum 

árásum var einnig að finna í leiðbeiningum Kassims. Hlutverk Kassims í að hvetja til og 

leiðbeina stuðningsmönnum ISIS að fremja hryðjuverkaárásir heimafyrir, er ekkert 

einsdæmi innan ISIS og líklegt er að margir aðrir gegni sömu hlutverkum.124 Líklega mun 

þeim fjölga nú þegar hið efnislega Íslamska ríki er í dauðateygjunum.125 ISIS hefur einnig 

í vaxandi mæli notast við sjálfsmorðssprengjuárásir og hraðaárásir (e. hit-and-run) til þess 

að valda sem mestum skaða án mikillar fyrirhafnar, það er að segja án mikillar 

skipulagningu eða mannskaps. Þetta hefur meðal annars verið raunin í Kabúl í Afganistan 

þar sem framdar hafa verið allnokkrar sjálfsmorðssprengjuárásir í nafni ISIS.126 Í 

Egyptalandi þann 25. nóvember árið 2107 sprengdi lítill hópur hryðjuverkamanna öfluga 

sprengju í Sufi moskunni á Sínaískaga sem varð yfir 300 manns að bana í svokallaðri 

hraðaárás.127 128  

Abu Bakr al-Baghdadi leiðtogi ISIS hefur enn fremur hvatt stuðningsmenn sína til þess 

að berjast áfram, þrátt fyrir tap á yfirráðasvæðum.129 Sérfræðingar spá fyrir um að árásir á 

Vesturlöndum muni aukast, þrátt fyrir að hafa verið í algjöru lágmarki síðustu mánuði. Þá 
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muni þær einnig verða betur skipulagðari, tæknilegri og mannskæðari með tilkomu 

erlendra vígamanna sem snúið hafa heim með þjálfun og vitneskju í fararteskinu.130  

4.2  Erlendir vígamenn  

Erlendir vígamenn gegna mikilvægum hlutverkum innan ISIS, þeir gefa samtökunum fyrst 

og fremst alþjóðlegan stimpil sem eykur enn á aðdráttarafl ISIS gagnvart öðrum róttækum 

aðilum hvaðanæva úr heiminum. Þetta vissi fjölmiðlateymi ISIS og við afhöfðanir 

fréttamannsins, James Foley, og annarra vestrænna fanga voru myndskeiðin sérstaklega 

látin fanga andlit böðlanna til þess að draga enn meiri athygli á aftökunum. Böðlarnir voru 

auðsjáanlega hvítir á hörund og auðvelt var að bera kennsl á þá en þeir voru meðal annars 

ríkisborgarar Frakklands, Þýskalands, Bretlands, Danmerkur og Ástralíu. Fjölmiðlateymi 

ISIS notaði myndskeiðin svo til þess að vekja athygli á erlendum vígamönnum innan sinna 

banda og vekja áhuga meðal annarra.131 Erlendir vígamenn hjálpa einnig til við að safna 

fjármagni og sumir eru virkir á samfélagsmiðlum til þess að safna fleiri liðsmönnum fyrir 

samtökin.132 Þá eru erlendir vígmenn að meðaltali mun viljugri til þess að taka þátt í 

grimmdarverkum samtakanna en þeir aðhyllast jafnan mun róttækari hugmyndafræði, en 

hinn dæmigerði Sýrlenski uppreisnarmaður í samtökunum.133 Þá getur fylgt því ákveðinn 

kostur fyrir hryðjuverkasamtökin ef erlendur vígamaður snýr aftur til heimalands síns. 

Erfitt er til að mynda fyrir stjórvöld í viðkomandi ríki að spá fyrir um hvort hann muni taka 

þátt í hryðjuverkaárásum og þá hvort hann muni fremja hryðjuverkaárásir strax eða eftir 

einhver ár ef hann ákveður að gera það yfir höfuð. Það hefur þó sýnt sig að 

hryðjuverkaárásir sem skipulagðar eru af einstaklingum með reynslu af því að vera erlendir 

vígamenn eru jafnan mannskæðari en ella enda hlotið þjálfun og hefur reynslu. Þá er einnig 

hætta á að erlendir vígmenn geti beitt róttækni á mögulega fylgjendur frá heimabæjum 

sínum eða ríkjum bæði í gegnum samfélagsmiðla en þó líka í eigin persónu.134   
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4.3 Nýliðun kvenna  

Kvenpeningurinn er ekki undanskyldur áróðri ISIS. Sérstaklega hefur verið reynt að ná til 

ungra kvenna og stelpna á táningsaldri með það að markmiði að fá þær til að flytjast 

búferlum til Íslamska ríkisins. Talið er að allt af því 1 af hverjum 6 erlendum nýliðum séu 

konur, flestar á aldrinum 16-24 en þó eru dæmi um að ennþá yngri stelpur hafi verið beittar 

róttækni.135 136 Helsta ástæða þess að ISIS hóf að safna kvenkyns nýliðum er vegna þeirra 

mikilvægu hlutverka sem þeirra bíða í fyrirheitna landinu. Meðal hlutverka eru til dæmis 

að giftast og ala liðsmönnum börn til þess að fjölga íbúum Íslamska ríkisins. Starfa við 

hjúkrun, safna og deila upplýsingum, dreifa boðskap og hugmyndafræði ISIS og safna 

nýliðum bæði vígamönnum sem og öðrum konum.137 Innan vébanda ISIS er að finna 

allnokkrar konur sem eru vinsælar áróðursvélar á samfélagsmiðlum. Þeirra helsta hlutverk 

þar er meðal annars að dreifa áfram upplýsingum með því að endurtísta á Twitter. Einnig 

kappkosta þær við að láta öfgahugmyndafræði líta út fyrir að vera eðlilega en þó umfram 

allt eftirsóknarverða til dæmis með því að birta myndir af börnum í ISIS merktum fatnaði 

líkt og þegar foreldrar birta myndir af börnunum sínum í stuðningsmannatreyjum 

fótboltaliða.138 Einnig eru þær duglegar að birta myndir frá lífi sínu í Íslamska ríkinu til 

þess að fá vestrænar konur til þess að sameinast systrum sínum í fyrirmyndarríkinu. 139 En 

í áróðri ISIS er stöðugt minnt á ímyndina um hið íslamska fyrirmyndarríki eins og áður 

hefur komið fram.140  

Þá hefur það reynst mun áhrifaríkara að konur sjái um nýliðun annarra kvenna. Þær 

eru mjög virkar á samfélagsmiðlum, þær lýsa því hvernig lífi þeirra er háttað innan 

Íslamska ríkisins. Hvernig líf þeirra hefur öðlast ákveðinn tilgang með því að flytjast 

búferlum þangað. þá veita þær einnig upplýsingar um það hvernig aðrar konur geti gengið 

til liðs við ISIS til öðlast slíkt hið sama.141 Sem dæmi má nefna Umm Ubaydah, sem fluttist 

búferlum til Íslamska ríkisins frá Evrópu í byrjun árs árið 2014. Á bloggsíðu sinni hvatti 

hún ungar konur ítrekað til þess að flytjast til Íslamska ríkisins og deildi hún meðal annars 
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upplýsingum um hvað gott væri að hafa meðferðis. Hvaða fatnaði ætti að klæðast og taka 

með, hversu mikinn gjaldeyri ætti að hafa meðferðis og við hverju ætti að búast í daglegu 

lífi. Þá eru aðrar færslur tileinkaðar því hversu erfitt en jafnframt nauðsynlegt væri að skilja 

við fjölskyldu sína.142 Önnur þekkt kona sem sinnir nýliðun á samfélagsmiðlum fyrir ISIS 

er Aqsa Mahmood betur þekkt sem Umm Layth.143 Hún fluttist frá fjölskyldu sinni í 

Glasgow, Skotlandi, til Íslamska ríkisins í nóvember árið 2013. Hún er talinn hafa átt þátt 

í samfæra og aðstoða þrjár táningsstelpur Amira Abase, Kadiza Sultana og Shamima 

Begum, á aldrinum 15-16 ára frá London, til þess að gangast til liðs við ISIS og flytjast til 

Íslamska ríkisins.144  
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5 Nýliðun Boko Harams  

Segja má að Boko Haram hafi uppgötvað möguleika samfélagsmiðla heldur seint miðað 

við önnur hryðjuverkasamtök, líkt og ISIS, al-Shabaab og al-Qaeda. Notkun Boko Haram 

á samfélagsmiðlum þróaðist hratt eftir að samtökin lýstu yfir hollustu sinni við ISIS árið 

2015 og varð eitt af fylkjum Íslamska ríkisins. Í dag er þó notkun Boko Haram á pari við 

önnur hryðjuverkasamtök. Samtökin nota til að mynda samfélagsmiðla til þess að opna á 

umræður við fylgjendur og liðsmenn, auk þess að að dreifa boðskap sínum og 

hugmyndafræði til að útskýra málstað sinn fyrir fylgjendum, mögulegum nýliðum sem og 

öðrum.145 Í þessum kafla verður skoðað hvernig nýliðun og róttækni Boko Harams var 

háttað í upphafi samtakanna og áður en þeir uppgötvuðu mátt samfélagsmiðla. Þá verður 

einnig gerð grein fyrir því hvaða megin ástæður liggja að baki þess að ungt fólk í norður 

Nígeríu og nágrannaríkjum gengur til liðs við Boko Haram. Í lokinn verður fjallað um 

hvernig áróður, framleiðsla myndskeiða og notkun Boko Harams á samfélagsmiðlum 

umturnaðist eftir hollustu eið sinn við ISIS.    

5.1 Ástæður róttækni og nýliðunar  

Samtökin eru orðin nokkuð rótgróin en upphaf þeirra má rekja til ársins 2002. Í upphafi 

var nýliðun helst beitt í gegnum hinn vinsæla og hrífandi imam, Mohammed Yusuf.146 

Mikil stéttaskipting ríkir innan Nígeríu þá sérstaklega milli norður og suður Nígeríu. Í 

norðrinu er talið að allt að 72% íbúa lifi undir fátækramörkum en einungis 27% í suðrinu. 

Mikið atvinnuleysi ríkir einnig í norðrinu og margt ungt fólk býr við fá tækifæri á 

atvinnumarkaðnum.147 Þá er að jafnaði minna læsi í norðri og fólk ómenntaðra, jafnframt 

er fólk heilsuveilara en í suðrinu.148 Af því hefur skapast ákveðin gremja og reiði hjá 

múslimum í norðrinu. Mikil óánægja ríkir einnig meðal fólks með stjórnvöld ríkisins þar 

sem mikil spilling ríkir.149 Af þessum sökum er talið að ungt fólk sé sérstaklega í hættu á 

að vera beitt róttækni. Þeir sem eru sérstaklega viðkvæmir fyrir áróðri, róttækni og nýliðun 
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Boko Harams er óánægt ungt fólk, atvinnulausir stúdentar og háskólamenntað fólk,  sem 

og sárafátækt fólk og börn.150  

Fordæmi hefur verið fyrir því í Nígeríu að vinsælir imamar og prestar afli sér mikilla 

vinsælda og fólk tileinki sér skoðanir og hugmyndafræði viðkomandi. Jafnvel fara sumir 

að reiða sig frekar á imaminn eða prestinn frekar en kóraninn og biblíuna. Eins og gefur 

að skilja getur verið heldur vafasamt þegar kemur að róttækni, ef imaminn til að mynda 

aðhyllist róttækar skoðanir og predikar í samræmi við þær.151 Mohammad Yusuf 

upphafsmaður Boko Haram var mjög vinsæll og hrífandi en umfram allt róttækur imam 

sem á upphafsárum samtakanna átti mikinn þátt í að laða til sín nýliða. Upphaflega voru 

meðlimir í samtökum Yusuf að mestu leyti sárafátækir námsmenn úr trúarskólum og 

klerkar, hins vegar eftir því sem hann talaði meira gegn spilltum stjórnvöldum Nígeríu 

öðlaðist hann fljótt fleiri fylgjendur. Predikanir hans höfðu meðal annars mikinn 

hljómgrunn meðal yngra fólks í norður Nígeríu sérstaklega frá Yobe og Borno fylki en 

einnig í nágrannaríkjunum Kamerún, Tsjad og Níger.152 Heimildir sýna að meðalaldur 

meðlima eru 30 ár en fótgönguliðar samtakanna eru að mestu leyti ungt fólk sem er tilbúið 

að berjast og deyja fyrir málstaðinn.153 

Þá hafa sérlega harðar og ómannúðlegar aðgerðir stjórnarhersins og lögreglu í norður 

Nígeríu orðið til þess að margir ganga til liðs við samtökin í hefndarskyni auk þess að 

auðvelt er fyrir Boko Haram að nýta reiðina og gremjuna til þess að beita róttækni.154 Þá 

notaði Boko Haram einnig tækifærið, og útbjó áróður til þess að undirstrika harðar og 

ómannúðlegar aðgerðir Nígeríska hersins og lögregunnar til þess að fá almenning til þess 

að hræðast og ganga frekar til liðs við Boko Haram.155  

 Herinn hefur til að mynda brennt heilu þorpin og drepið íbúa vegna gruns um að 

stuðning við Boko Haram. Á árunum 2009-2015 stóðu herinn og lögreglan einnig fyrir yfir 

20.000 handahófskenndum handtökum meðal annars á börnum og ungmennum. Þá hafa 

manndráp og pyntingar án dóms og laga verið viðloðandi við bæði herinn og lögregluna 
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sem meðal annars á sinn þátt í að ýta aðstandendum, þeim sem sleppa og ungmennum í 

fang samtakanna í hefndarskyni og vegna vanþókknunar, reiði og gremju.156 Sem dæmi 

um harðar og ómannúðlega aðgerðir hersins má til dæmis nefna að 14. mars árið 2014 drap 

Nígeríski herinn 640 menn og drengi án dóms og laga í hefndarskyni fyrir árás Boko haram 

Giwa Barracks fangabúðirnar.157 

Fjárhagslegur ávinningur hefur einnig verið eitt af því sem Boko Haram notar til þess 

að laða til sín nýliða. Eins og fram hefur komið lifa margir undir fátækrar mörkum og 

mikið atvinnuleysi ríkir í norðurhluta Nígeríu, sem gerir það að verkum að áróður Boko 

Haram og loforð um laun og betra líf er einkar fýsilegur kostur.158 159 Margar fátækar konur 

og börn til að mynda hafa verið löðuð í samtökin með þessum loforðum. Sem dæmi má 

nefna Aishu sem sjálfviljug gekk til liðs við samtökin í leit að betra lífi. Meðlimir Boko 

Haram komu í þorpið þar sem hún bjó og buðu nokkrum af konunum þar mun betra líf, 

peninga og betri mat, ef þær giftust þeim. Aisha skildi við manninn sinn og gekk til liðs 

við samtökin sem einhleyp kona. Eftir 3 mánuði hafði hún valið sér nýjan eiginmann, 

Mohammed foringja Boko Haram sellunar í Walasah. Heimanmundinn fékk hún sjálf 

greiddan en Boko Haram hefur talað fyrir því að brúðir fá sjálfar greiddan heimanmundinn 

en ekki fjölskyldan eins og tíðkast víða annars staðar. Þá talar Aisha um að hafa fengið í 

kringum 5.000 nígerískar nærur á viku frá eiginmanni sínum en lang flestir á sama svæði 

lifa á undir 2800 nærum á viku.160 Aisha og aðrar konur hafa staðfest að vel var komið 

fram við þær konur sem gengu til liðs við samtökin og giftust meðlimum. Þær fengu auk 

þess ýmis fríðindi líkt og í dæmi Aishu, meðal annars peninga og betri mat. Þá hefur herinn 

og lögreglan gerst sek um að beita konur í norður Nígeríu, sérstaklega á Maiduguri svæðinu 

kynferðisofbeldi. Það eykur enn á  áróður Boko Haram um herinn og lögregluna og fær 

ýmsar konur til þess að gangast til liðs við Boko Haram í leit að öryggi og betra lífi.161 

5.2 Áróður og nýliðun á samfélagsmiðlum hefst  

Eftir að ISIS tilkynnti um stofnun Íslamska ríkisins árið 2104, tilkynnti Abubakar Shekau 

um stuðning sinn. Í júlí sama ár byrjaði Boko Haram að bæta fána Íslamska ríkisins við 
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myndskeið sín  og mánuði seinna tilkynnti Shekau svo að yfirráðasvæði Boko Haram væri 

nú fylki innan Íslamska ríkisins.162 Í mars árið 2015 birtist svo á veraldarvefnum hljóðskeið 

á arabísku þar sem Abubakar Shekau lýsti yfir hollustu sinni og Boko Haram við ISIS og 

viðurkenndi um leið Abu Bakr al-Badhdadi sem réttmætan leiðtoga.163  

Auðvelt er að sjá miklar breytingar á áróðri Boko Harams, eftir að samtökin lýstu fyrst 

yfir stuðningi og seinna hollustu sinni við ISIS. Áróðurinn varð þannig í mun meira mæli 

í takt við það sem þekktist meðal ISIS heldur en áður hafði verið.164 Fyrir árið 2015 reiddu 

samtökin sig einna helst á að senda myndskeið á fréttamenn hjá Agence France Presse 

(AFP) í von um að þeir birtu myndskeiðin fyrir sig. Fréttveitan hins vegar birti einungis 

nokkrar mínútur af myndskeiðunum, Boko Haram til mikillar mæði. Þá gátu meðlimir 

einnig hlaðið inn myndskeiðum á YouTube en það gat þó reynst þrautinni þyngri fyrir 

meðlimi að finna hraða og stöðuga nettengingu og oft þurftu þeir að ferðast langar leiðir 

til þess.165  

Tilgátur hafa verið uppi um að eftir hollustueið Boko Harams við ISIS, hafi ISIS sent 

meðlimi úr fjölmiðlateymi sínu til Boko Harams í Nígeríu eða að myndskeiðin hafi verið 

send til fjölmiðlateymisins í framleiðslu og klippingu. Myndskeið samtakanna tók 

gífurlegum framförum, mikil stakkaskipti urðu hvað varðar gæði, þá urðu þau einnig mun 

íburðarmeiri, innihéldu kvikmyndabrellur (e. special effects) og þýdd yfir á bæði ensku og 

frönsku.166 Myndskeiðin sem Boko Haram hafði áður sent frá sér voru í mjög lélegum 

gæðum og illa klippt ásamt því að dreifingin var mjög óskipulögð.167 Meira að segja varð 

framkoma og útlit leiðtogans, Abubakar Shekau, í myndskeiðunum mun settlegri en áður 

hafði verið, en hann hafði frekar verið þekktur fyrir háværan og órólegan reiðilestur. 168 

Myndskeiði var deilt á veraldarvefinn, þar sem mátti sjá Shekau inn í mosku, klæddan í 

hefðbundin klæði imams í umhverfi sem minnti all verulega á þegar Abu Bakr al-Baghdadi 

lýsti yfir stofnun Íslamska ríkisins.169 Fleiri myndskeið líktust einnig mikið þeim 
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myndskeiðum sem ISIS sendi reglulega frá sér.170 Meðal annars var myndskeið þar sem 

afhöfðanir voru í forgrunni og líktist mjög þeim myndskeiðum sem ISIS hefur gefið út 

hvað varðar gæði og kvikmyndabrellur til dæmis.171 

Í janúar árið 2015 stofnaði Boko Haram fyrsta Twitter aðgang sinn undir nafninu al-

Urwa al-Wuthqa, lauslega þýtt sem stöðug handfesta. Aðgangurinn gerði samtökunum 

kleift að senda frá sér efni mun reglulegra en áður. Auk þess að gaf hann samtökunum 

aðgang að tengslaneti Íslamska ríkisins á veraldarvefnum sem þá var orðið risastórt.172 

Twitter aðgangurinn bar þess líka merki að vera undir áhrifum frá ISIS. Boko Haram hefur 

notað Twitter líkt og ISIS til þess að dreifa áróðri, myndskeiðum og myndum af 

liðsmönnum og yfirráðasvæði sínu. Þá hefur það einnig notað vettvanginn til þess að deila 

stuttum yfirlýsingum meðal annars um starfsemi sína, aðgerðir og taka ábyrgð á árásum. 

Þá hefur notkun á nokkrum tungumálum líkt og ensku, arabísku, frönsku og hausa gefið til 

kynna að Boko Haram fái hjálp meðal fjölmiðlateymis ISIS.173 

Þróun Boko Haram á samfélagsmiðlum hélt áfram og Boko Haram er nú komið á par 

við önnur hryðjuverkasamtök hvað varðar notkun á samfélagmiðlum. Þeir nota 

samfélagmiðla einkum til þess að koma á framfæri árásum sínum, grófum refsingum við 

brot á sharia lögum. Einnig nota þeir samfélagsmiðla sem vettvang til þess að rökræða og 

deila við keppinauta.174 Meðlimir Boko Haram hafa mikið notað Facebook til þess að deila 

myndskeiðum og áróðri. Þá hafa þeir einnig notað samskiptaforritið Telegram í svipuðum 

tilgangi. 

Líklegt er að samband Boko Harams við ISIS hafi stuðlað að aukinni nýliðun, en 

fylgjendur ISIS í Norður-Afríku sem ekki höfðu kost á því að ferðast til Íslamska ríkisins 

voru hvattir til þess að ferðast á yfirráðasvæði Boko Haram í staðinn.175 Þrátt fyrir að 

áróðurinn hafi breyst eftir að Boko Haram lýsti yfir hollustu sinni við ISIS þá jókst ofbeldi 

ekki, enda voru samtökin þegar ofbeldisfyllri en ISIS. Árásir þeirra hafa þó orðið 

mannskæðari og betur skipulagðari en áður. Sprengjurnar hafa til að mynda orðið betri og 
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sömu sögu er að segja um sjálfsmorðssprengjuvestin. Þá hefur Boko Haram eitt fram yfir 

ISIS og það er sjálfsmorðssprengjuárásir kvenna. Boko Haram hefur tekist að virkja margt 

ungt fólk til þess að taka þátt í sjálfsmorðssprengjuárásum, þar með talið margar konur.176 

Sjálfsmorðssprengjuárásir eru þó tiltölulega nýtt fyrirbæri í Nígeríu en fyrsta árásin var 

framin 16. júní 2011 af meðlimi Boko Haram, Mohammad Manga.177 Hann keyrði þá bíll 

fullum af sprengjuefni á lögreglustöð í Abuja, sem sprakk og  sjö manns lágu í valnum.178 

Það var þó ekki fyrr en þremur árum seinna að Boko Haram byrjaði að nota konur í 

sjálfsmorðssprengjuárásir. Líklegt er talið að sú mikla athygli sem Boko Haram fékk eftir 

mannránin á Chibok stelpunum árið 2014 hafi átt þátt í því. Samtökin áttuðu sig á því að 

með því að nota konur í árásir og aðgerðir sína urðu viðbrögð samfélagsins í Nígeríu sem 

og í alþjóðasamfélaginu mun meiri en ella.179 Auk þess hefur reynst árangurríkara fyrir 

konur að fremja slíkar árásir þar sem þær vekja síður athygli öryggisvarða og auðvelt hefur 

reynst að fela sprengjuvestin undir híjabnum (e. hijab) og öðrum kvenkyns fatnaði.180  

Boko Haram státar nú af því að vera þau samtök sem notað hefur flestar konur í 

sjálfsmorðssprengjuárásum. Frá árinum 2011-2017 framdi Boko Haram 434 

sjálfsmorðssprengjuárásir, þar af voru 244 þar sem árásarmennirnir voru konur. Mjög 

stórar tölur miða við það að konur byrjuðu ekki að fremja slíkar árásir fyrr en 2014.181 

Tamil tígrarnir á Sri Lanka áttu áður metið en þeir notuðu þó einungis 44 konur á yfir tíu 

ár tímabili.182  
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6 Samanburður  

Hryðjuverkasamtökin ISIS og Boko Haram eiga ýmislegt sameiginlegt, hugmyndafræði 

beggja samtaka á til að mynda rætur sínar að rekja til salafisma. Salafismi er hreyfing innan 

súnní greinar íslams, nokkurs konar bókstafstrú.183 Bæði samtökin heillast af jihadi 

salafisma og nota hann til þess að réttlæta málstað sinn. Því er réttlætanlegt að nota jihad 

gegn trúleysingjum til þess að verja eða stækka áhrifasvæði íslams en einnig til þess að 

berjast gegn þeim sem þeir álíta trúníðinga.184 Bæði samtökin stofnuðu einnig Íslömsk ríki 

á yfirráðasvæðum sínum, en árið 2015 lýsti Abubakar Shekau, leiðtogi Boko Haram, yfir 

hollustu sinni og Boko Haram við ISIS og um leið varð yfirráðasvæði þeirra að fylki undir 

kalífaríkinu Íslamska ríkinu.185 Samtökin þykja bæði vera einstaklega hrottafengin og fara 

ekki leynt með notkun sína á grimmulegu ofbeldi en bæði samtökin eru talin með þeim 

banvænustu í heiminum.186  

Þó að samtökin séu lík að mörgu leyti eru þau þó staðsett á mismunandi stöðum, ISIS 

í Mið-Austurlöndum, á landssvæði Sýrlands og Íraks. Boko Haram er aftur á móti staðsett 

í Afríku, í norðurhluta Nígeríu en teygir anga sína einnig til nágrannaríkjanna Tsjad, Níger 

og Kamerún.187 

Þá eru einnig mismunandi ástæður og aðstæður á bakvið upphaf samtakanna. Hægt er 

að rekja upptök ISIS og Íslamska ríkisins til samspils nokkura þátta. Meðal annars varð 

ákveðið tómarúm til við innrás og hernám Bandaríkjanna í Írak sem óneitanlega gaf byr 

undir öfgahugmyndafræði og stofnun öfgasamtaka. Annað sem hafði áhrif á uppruna ISIS 

og þeirra velgengni að safna nýliðum varð vegna þeirra aðstæðna sem urðu til meðan að 

Nuri al-Maliki var forsætisráðherra Íraks og þá sérstaklega eftir brottför Bandaríska hersins 

árið 2011. Hann beitti jafnan hörðum aðgerðum gegn samfélagi sunní múslima í Írak og 

átt þannig stóran þátt í því að ýta hluta þeirra í arma ISIS. Áhrif arabíska vorsins í Sýrlandi 

átti einnig mikinn þátt í því að skapa það umhverfi sem varð til þess að ISIS náði mikilli 

landtöku í Sýrlandi á jafn stuttum tíma eins og raun varð. Blóðug borgarastyrjöld breiddist 

út í Sýrlandi þar sem allnokkrir uppreisnarhópar spruttu upp hver á sínu svæði til þess að 

berjast við stjórnarherinn, það óneitanlega gaf einnig byr undir landtöku ISIS í Sýrlandi. 
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Upptök Boko Harams hins vegar má í fyrsta lagi rekja til upphafsmanns samtakanna 

hinum vinsæla imam, Mohammed Yusuf. Í upphafi var hópurinn meira í ætt við einhvers 

konar afbrigði af sértrúarsöfnuði frekar en hryðjuverkasamtök. Ákveðin kaflaskipti urðu 

þó árið 2009 þegar Yusuf var drepinn án dóms og laga í haldi lögreglu. Í kjölfarið á 

dauðsfalli hans spruttu upp átök og er talið að allt að 800 manns hafi látist í átökunum.188 

Nýr leiðtogi tók við, Abubakar Shekau og urðu í kjölfarið ákveðin stakkaskipti á 

samtökunum sem urðu mun ofbeldisfyllri og öfgakenndari.189 Aðstæður í Nígeríu hafa 

einnig haft áhrif á upptök og stuðning við samtökin. Mikil skipting ríkir á milli norður og 

suður Nígeríu.190 Til dæmis er gríðarlegur munur á menntun, fjárhag og atvinnutækifærum 

milli norður og suður Nígeríu en talið er að allt að 72% íbúa búi undir fátækramörkum í 

norðrinu en einungis 27% í suðrinu.191 Í norðrinu aðhyllist einnig mikill meirihluti íslam 

en í suðrinu hins vegar eru flestir kristnir.192  

Jafnframt hefur róttækni, dreifing áróðurs og nýliðun beggja samtaka verið með 

mismunandi sniði. Fá hryðjuverkasamtök hafa náð að skapa sér jafn miklar vinsældir á 

samfélagsmiðlum  og ISIS. Mjög skipulögð áróðursvél er talin standa á bak við árangurinn 

auk þess sem ISIS hefur á að skipa mjög hæfu fjölmiðlateymi.193 ISIS notar marga 

mismunandi miðla svo sem Twitter, Facebook, Youtube, Tumblr, askFM og Instagram.194 

Twitter er hinsvegar sá samfélagsmiðill sem ISIS hefur notað hvað mest.195 Auðvelt er að 

koma miklu efni á framfæri við mikinn fjölda fólks á skömmum tíma með því að deila, 

tísta og endurtísta upphaflega efninu.196 Liðsmenn ISIS hafa verið mjög virkir á Twitter, 

til að mynda í samskiptum við fylgjendur sína, svara spurningum, gefa ráð og leiðbeiningar 

og útskýra boðskap og hugmyndafræði ISIS. Margir gefa einnig innsýn í hvernig lífi þeirra 

er háttað í Íslamska ríkinu til þess að laða að fleiri fylgjendur og nýliða.197 Boko Haram 

hins vegar var lengi að átta sig á möguleikum samfélagsmiðlanna og ná tökum á þeim. Það 

var ekki fyrr en árið 2015 að Abubakar Shekau, leiðtogi samtakanna, lýsti yfir hollustu 

sinni og Boko Harams við ISIS, að stakkaskipti urðu á notkun Boko Haram á 
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samfélagsmiðlum, en einnig varð ákveðin breyting á áróðri Boko Haram. Hægt er að færa 

rök fyrir því að það hafi verið fyrir tilstilli ISIS, en líklegt er að ISIS hafi sent meðlimi úr 

fjölmiðlateymi sínu til Nígeríu til að aðstoða Boko Haram. Auðvelt er að sjá miklar 

breytingar á áróðri Boko Harams, eftir að samtökin lýstu fyrst yfir stuðningi og seinna 

hollustu sinni við ISIS. Áróðurinn varð þannig í mun meira mæli í takt við það sem þekktist 

meðal ISIS heldur en áður hafði verið.198 Myndskeið samtakanna tók sömuleiðis 

gífurlegum framförum, myndskeiðin voru í betri gæðum, vel klippt, íburðarmeiri og 

innihéldu kvikmyndabrellur í stíl við þær sem sáust í myndskeiðum ISIS.199 Twitter 

aðgangurinn sem Boko Haram stofnaði árið 2015 bar þess einnig merki að vera undir 

áhrifum frá ISIS. Boko Haram hefur notað Twitter líkt og ISIS, til þess að dreifa áróðri, 

myndskeiðum og myndum af liðsmönnum og yfirráðasvæði sínu. Einnig deildu þeir 

stuttum yfirlýsingum um starfsemi sína, aðgerðir og árásir. Áður höfðu samtökin reitt sig 

á Agence France Presse (AFP) um að dreifa myndskeiðum sínum og boðskapi.200 

Helstu þemu í áróðri ISIS var annars vegar hugmyndin um fyrirmyndaríkið Íslamska 

ríkið þar sem múslimar lifðu í samræmi við íslömsk gildi og lög. Hins vegar sýndi 

áróðurinn hrottafengið ofbeldi, afhöfðanir og annan óhugnað.201 Áróðurinn var þannig 

notaður og settur upp sem tvíeggja sverð þar sem áhorfandi átti bæði að elska Íslamska 

ríkið og óttast það. Helstu þemu í áróðri Boko Haram hins vegar var áróður um spillingu 

stjórnvalda, sem og að notfæra sér skiptinguna á milli suður og norður Nígeríu. Þá notfærði 

Boko Haram sér  einnig í áróði sínum árásir og aðgerðir Nígeríska hersins og lögreglunar. 

Þær voru oft sérlega harðar og ómannúðlegar sem Boko Haram undirstrikaði í áróðri sínum 

og sannfærði þannig fólk um að hræðast frekar herinn og lögregluna og ganga til liðs við 

samtökin.202 Þá hefur áróður um fjárhagslegan ávinning einnig skilað nýliðum.203 

Meðlimir og nýliðar ISIS voru hvaðanæva að úr heiminum en mikið af erlendum 

vígamönnum streymdu til Íraks og Sýralands til þess að taka þátt í að byggja upp Íslamska 

ríkið.204 Meðlimir og nýliðar Boko Haram hins vegar voru að mestu leyti frá norður 
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Nígeríu og nágrannaríkjunum Kamerún, Tsjad og Níger þar sem yfirráðasvæði Boko 

Harams voru staðsett.205  

ISIS sóttist sérstaklega eftir að fá kvenfólk til liðs við ISIS og flytjast búferlum til 

Íslamska ríkisins. Ekki var búist við þátttöku kvenkyns íbúa Íslamska ríkisins á 

vígvellinum. Hins vegar voru þeim falin ýmis önnur hlutverk meðal annars að giftast og 

ala liðsmönnum ISIS börn, til þess að fjölga íbúum Íslamska ríkisins. Safna og deila 

upplýsingum, dreifa boðskap ISIS og safna nýliðum bæði vígamönnum sem og öðrum 

konum á samfélagsmiðlum. En allnokkrar konur eru vinsælar áróðursvélar á 

samfélagsmiðlum.206 Boko Haram hefur einnig sóst eftir því að fá kvenfólk til þess að 

ganga til liðs við samtökin, meðal annars til að giftast liðsmönnum og sjá um heimilin. 

Hins vegar  öfugt við ISIS hefur Boko Haram notað kvenfólk mikið í árásum sínum og þá 

sérstaklega í sjálfsmorðssprengjuárásum. Þátttaka kvenfólks hefur gefið árásunum meiri 

athygli og viðbrögð en ella auk þess sem þær hafa verið árangursríkari. Þær vekja síður 

athygli öryggisvarða og auðvelt að fela sprengjuvestin undir híjab. 207        
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7 Lokaorð  

Þó nokkrar hryðjuverkaárásir hafa orðið á síðustu árum sér í lagi í tengslum við ISIS. 

Samtökin hafa að nokkru leyti einokað fjölmiðlaumfjallanir síðustu ára. Boko Haram hefur 

þó einnig fengið smá hlut af fjölmiðlaumfjöllunum sérstaklega eftir mannránin á u.þ.b. 200 

Chibok stelpum árið 2014. Fá hryðjuverkasamtök hafa náð að nýta möguleika 

samfélagsmiðla jafn vel og ISIS. Samtökin náðu að laða að marga fylgjendur og gífurlegur 

fjöldi erlendra vígamanna streymdi til Íslamska ríkisins. Nýliðun hryðjuverkasamtaka er 

einn af mikilvægastu hlekkjum hryðjuverkasamtaka til þess að halda velli og vaxa, en án 

hennar er hætta á að samtökin þurkist út. 

Í þessari ritgerð var leitast við að varpa ljósi á það hvernig nýliðun á sér stað meðal 

ISIS og Boko Haram. Við samanburð kom í ljós að nær öll nýliðun ISIS fer fram á 

samfélagsmiðlum líkt og Twitter og má lýsa sem fimm skrefa ferli. Auk þess notar ISIS 

mikinn áróður sem byggt er á hugmyndinni um fyrirmyndaríkið til þess að laða að 

fylgjendur og nýliða. Fá hryðjuverkasamtök hafa náð jafn miklum vinsældum á 

samfélagsmiðlum og ISIS. Og er því ekki að undra að nýliðar ISIS koma hvaðanæva að úr 

heiminum. Samtökin nota samfélagsmiðla einnig mikið til þess að beita róttækni, dreifa 

áróðri og safna fylgjendum og fjármagni. Einnig spila þeir stórt hlutverk í að dreifa 

hræðsluáróðri meðal almennings og andstæðinga samtakanna sem og hvetja fylgjendur til 

árása heimafyrir með svokölluðum eins manns árásum. Nýliðun Boko Harams er hins 

vegar staðbundnari, þar sem nýliðar koma helst frá norður Nígeríu og nágrannaríkjunum 

Kamerún, Tsjad og Níger. Þá er róttækni sérstaklega beitt gegn ungu fólki. Mikil gremja 

og reiði ríkir vegna spillingar stjórnvalda sem og vegna mikillar stéttaskiptingar á norður 

og suður Nígeríu þar sem íbúar í norður Nígeríu eru jafnan ómenntaðri, fátækari, 

heilsuveilli og jafnframt er mun minna um atvinnutækifæri. Boko Haram notar þessa 

gremju í áróður sinn, til að beita róttækni og safna nýliðum. Boko Haram beitir einnig 

öðrum áróðri til þess að laða að sér nýliða, þá hefur fjárhagslegur ávinningur freistað 

margra en Boko Haram lofar launum og betra lífi fyrir þá sem ganga til liðs við samtökin, 

hvort heldur sem er fyrir karla og konur. Það er í sjálfu sér mjög áhugavert að Boko Haram 

hafi lýst yfir hollustu sinni við ISIS þar sem Boko Haram er hryðjuverkahópur sem höfðar 

til fólks vegna spillingu stjórnvalda, fátæktar o.s.fr. orðræða ISIS hefur hins vegar lagt 

höfuðáherslu á trúmál.   

 Eftir að Boko Haram lýsti yfir stuðningi sínum og seinna hollustu sinni við ISIS er 

auðséð að ISIS hafði mikil áhrif á samtökin, þar með talið áróður og nýliðun. Auk þess hóf 
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Boko Haram notkun á samfélagsmiðlum og stofnaði meðal annars Twitter aðgang sem var 

í beinum tengslum við ISIS. Líklegt er að Boko Haram hafi fengið meðlimi úr 

fjölmiðlateymi ISIS lánaða þar sem myndskeið þeirra tók gríðarlegum framförum hvað 

varðar gæði, klippingu. Einnig skörtuðu myndskeiðin allt í einu kvikmynda- og 

hljóðbrellum auk þess sem myndkeiðin voru þýdd á nokkur tungumál líkt og þekktist hjá 

ISIS. Áhugavert væri að skoða nánar áhrif ISIS á Boko Haram og hvort áhrifin gæta á 

öðrum sviðum en áróðurs og nýliðunar. 

 Róttækni, nýliðun og hlutverk kvenna meðal samtakana tveggja var áhugavert að 

velta fyrir sér og gæti vel orðið efni í nýja ritgerð. Bæði samtökin litu á það sem hlutverk 

kvenfólks innan samtakana að giftast liðsmönnum, ala þeim börn og sjá um heimilið. Ekki 

var búist við þátttöku kvenfólks á vígvellinum, frekar sáu konurnar um að safna 

upplýsingum, dreifa áróðri og safna fylgjendum og nýliðum. Boko Haram hefur hins vegar 

notað kvenfólk mikið í sjálfsmorðssprengjuárásum sínum og státar nú af því að vera þau 

samtök sem notað hefur flestar konur í sjálfsmorðssprengjuárásum. 

Eins og nefnt var hér í inngangi þessarar ritgerðar er mikilvægt að skilja hvernig 

hryðjuverkasamtök hátta nýliðun sinni til þess að hægt sé að sporna við því að einstaklingar 

gangi til liðs við hryðjuverkasamtök. Eins og lýst hefur verið í þessari ritgerð fer nýliðun 

ISIS að mestu leyti fram á samfélagsmiðlum, með þá innsýn í fararteskinu er hægt að 

bregðast við. Áhugavert gæti verið að skoða betur með hvaða hætti hægt væri að bregðast 

við, en gríðarlega flókið lagaumhverfi ríkir í heimi samfélagsmiðla. Það gæti einnig reynst 

flókið að bregðast við þar sem ISIS hefur á að skipa gríðarlegu hæfu fjölmiðlateymi. Það 

kemur berlega í ljós miðað við þá hjálp sem Boko Haram var veitt. Innsýn í nýliðun Boko 

Harams getur einnig veitt stjórnvöldum og öðrum sem berjast gegn samtökunum dýrmætar 

upplýsingar um hvernig hægt sé að takmarka nýliðun þeirra.   
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