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Útdráttur 
Í þessari ritgerð verður rýnt í samband fjölmiðla og hryðjuverka. Hryðjuverkahópurinn 

ISIS, sem hefur notað fjölmiðla óspart í sínar árásir og nýliðun undanfarin ár, verður tekinn 

sérstaklega fyrir. Höfundur varpar ljósi á samspil hryðjuverka og fjölmiðla og hversu 

ómissandi þáttur báðir eru hvor fyrir annan. Hryðjuverk hafa með tímanum þróast út frá 

því að vera innan landamæra ákveðins lands yfir í alþjóðlega ógn. Hryðjuverk nú til dags 

eru framin vegna trúarlegra gilda, sem leiða einstaklinga til árása ásamt því að búa yfir 

miklum tæknilegum hæfileikum. Nýliðun ISIS hefur vakið mikla athygli á undanförnum 

árum og hafa margir einstaklingar frá ólíkum löndum viljað leggja samtökunum lið. 

Samtökin notfæra sér nýja fjölmiðla eins og Twitter og Youtube. Með aukinni þekkingu á 

slíkum miðlum gerir það auðveldara fyrir ISIS að koma upplýsingum til fólks og safna 

saman einstaklingum sem tilbúnir eru að ganga til liðs við samtökin. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA-prófs við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands þar 

sem fjölmiðlafræði var með sem aukagrein. Ritgerðin er 12 ECTS einingar af 180 eininga 

námi og var skrifuð vorið 2020. Leiðbeinandi minn var Brynja Huld Óskarsdóttir og vil ég 

þakka henni fyrir góða leiðsögn og gagnlegar athugasemdir. Hún hefur verið frábær 

leiðbeinandi í gegnum ritgerðarskrifin og er ég henni mjög þakklát. Ég vil einnig koma á 

framfæri þakklæti til foreldra minna og Bessa Gauts Friðþjófssonar, sem hafa hvatt mig 

áfram við ritgerðarskrifin. 
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1 Inngangur 

Í gegnum tíðina hafa fjölmiðlar og hryðjuverk átt í nánu sambandi og spila gríðarlega 

mikilvægt hlutverk hjá báðum aðilum. Það má því segja að þegar uppi er staðið geta þau 

ekki lifað án hvors annars. Á undanförnum árum hafa nýir fjölmiðlar, samfélagsmiðlar, 

litið dagsins ljós. Þeir gera einstaklingum kleift að eiga samskipti hvaðanæva úr heiminum, 

og hlaða upp myndum og myndskeiðum. Með tilkomu samfélagsmiðla hafa 

hryðjuverkasamtök náð að bindast aðdáendum sínum enn sterkari böndum, og nota 

miðlana til að koma upplýsingum til þeirra. Sá hópur sem hefur verið að vinna hvað mest 

með slíka aðferð eru hryðjuverkasamtökin ISIS (The Islamic State of Iraq and Syria).  

Stríð hefur geisað í Mið-Austurlöndum í nokkurn tíma og hafa hryðjuverkasamtökin 

náð að festa þar rætur, þá sérstaklega í Sýrlandi og Írak. ISIS-samtökin hafa notað mikið 

samfélagsmiðla til að koma upplýsingum á framfæri, og eru gjarnan dugleg að hlaða inn 

myndskeiðum af ógeðfelldum drápum. Samtökin hafa verið fordæmd út um allan heim 

og hefur stöðug vinna einkennst af því að reyna að uppræta samtökin. 

Í þessari ritgerð mun höfundur varpa ljósi á hversu mikilvægu hlutverki fjölmiðlar og 

hryðjuverk gegna fyrir báða aðila. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fræðilegi hlutinn, sem 

höfundur styðst við. Þar verður sagt frá þeirri þróun sem hryðjuverk hafa gengið í gegnum. 

Einnig verður komið inn á öfgahugsun hryðjuverkamanna og sýnt fram á hvernig ólík 

stjórnskipan getur haft áhrif á fjölmiðlaumfjöllun. Í seinni hluta ritgerðar varpar höfundur 

ljósi á fjölmiðla og hvernig hryðjuverkasamtök nota þá. Einblínt verður á ISIS og 

hugmyndafræði þeirra út frá tækninni nú til dags. Meðal annars verður farið yfir áróður 

og nýliðun þeirra en ISIS hefur náð gríðarlega miklum árangri í nýliðun í gegnum 

samfélagsmiðla á undanförnum árum. 
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2 Hryðjuverk 

Á hverju ári fremja hryðjuverkahópar hundruð ofbeldisverka. Margar skýringar á orðinu 

hryðjuverk hafa litið dagsins ljós, en ljóst er að engin ein alþjóðleg skýring hefur verið 

tekin í notkun, þar sem að minnsta kosti 212 skilgreiningar eru notaðar um heim allan 

(Simon 1994, 29). Margar ríkisstofnanir kjósa að treysta á sínar eigin skilgreiningar, sem 

henta markmiðum þeirra hverju sinni, og í ljósi þess sitjum við uppi með mismunandi 

túlkun á hvað hryðjuverk eru (Cottam o.fl., 2016, 356). 

Bruce Hoffman, prófessor í hryðjuverkafræðum, skilgreinir hryðjuverk sem fyrirbæri 

sem skapar og vekur vísvitandi ótta með því að nota ofbeldi til þess að ná fram pólitísku 

markmiði og/eða breyta hegðun fólks (Hoffman 2006, 2). Merking og notkun orðsins 

hefur breyst mikið með tímanum til þess að koma til móts við pólitísk viðmið hverju sinni. 

Með því verða til ólíkar túlkanir og skoðanir á hvað hryðjuverkastarfsemi og 

hryðjuverkamaður er, og er ekki. Það sem átt er við með hryðjuverkastarfsemi er þegar 

skipulagt ofbeldi er framið vísvitandi af einstaklingum eða hópi til þess að vekja ótta hjá 

sem flestum (Cottam o.fl., 2010, 264). Hryðjuverk eru hönnuð til þess að skapa völd og 

nota ofbeldi til þess að innleiða hræðslu meðal stjórnvalda og almennra borgara (Hoffman 

2006, 41). Hryðjuverk nota á þann hátt ofbeldi til þess að koma sér á framfæri á marga 

vegu (Siegel 2016, 384). Þau eru í eðli sínu pólitísk og snúast um völd þar sem eitt helsta 

markmið þeirra er oftast það sama – að fanga athygli almennings – sem hryðjuverkamenn 

sækjast eftir með því að nýta sér óttann við hryðjuverk og ofbeldi. Þau eru ein tegund 

pólitískra glæpa þar sem lögð er áhersla á ofbeldi til þess að stuðla að breytingum í þágu 

hópsins. Hryðjuverkamenn leita í ofbeldi til þess að vekja athygli á málstað sínum en 

hryðjuverk hafa oft verið skilgreind sem leið fyrir veikari andstæðinginn til að ná sínu fram 

(Lake 2002, 20). 

Stærsti hluti fórnarlamba hryðjuverka eru almennir borgarar, sem gangast ekki undir 

sömu öfgahugmyndafræði og skilur verknaður hryðjuverka oftar en ekki ótta eftir sig. Í 

grófum dráttum má því segja að hryðjuverk miði að því að nota ofbeldi til þess að vekja 

athygli á málstað eða koma pólitískum skoðunum hóps á framfæri. 

Hryðjuverkastarfsemi varð útbreidd undir lok miðalda þegar stjórnmálaleiðtogar voru 

myrtir af óvinum sínum. Fyrsta hryðjuverkastarfsemin varð til þegar trúarhópur, sem var 
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í minnihluta, notaði ofbeldi til að öðlast rétt sinn til að iðka sína eigin trú. Hópurinn notaði 

ofbeldi til þess að ná fram markmiðum og til að uppfylla kröfur blóðþyrstra guða, sem þeir 

dýrkuðu og dáðu (Siegel 2016, 386). 

Orðið hryðjuverk var fyrst notað í frönsku byltingunni. Öfugt við notkun þess nú til 

dags var hryðjuverkastarfsemi litin jákvæðum augum. Hryðjuverk í dag hafa hins vegar 

tekið á sig breytta mynd í kjölfar tæknivæddari heims og með aukinni tæknivæðingu hafa 

þau notað Internetið óspart á undanförnum árum (Siegel 2016, 386). 

2.1 Bylgjur hryðjuverka 

David C. Rapoport, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann í Los Angeles, setti fram 

kenningu um fjórar bylgjur hryðjuverka, þar sem þau eru í grófum dráttum flokkuð í 

tímabil. Bylting var allsráðandi markmið í hverri bylgju fyrir sig en skilningurinn á henni 

var túlkaður á mismunandi vegu eftir tímabilum (Rapoport 2002, 2).  

Fyrsta bylgjan hófst á 19. öld þar sem anarkismi var ríkjandi og mikið var um launmorð 

og sjálfsmorðsárásir. Helstu skotmörk voru ríkisstjórnir og þjóðarleiðtogar þar sem 

hryðjuverkamenn fóru á milli landa til að taka helstu leiðtoga af lífi. Slíkar aðgerðir gerðu 

það að verkum að ríki og stjórnvöld þurftu að vinna saman til þess að vernda landamæri 

sín. Það gekk þó ekki upp þar sem stefna hvers og eins ríkis var mismunandi (Rapoport 

2002, 12). 

Önnur bylgja einkenndist af hryðjuverkum sem einkenndust af andúð gegn yfirráðum 

nýlenda á árunum 1910-1960 og af mikilli þjóðernishyggju og skæruliðahernaði. Dæmi 

um hryðjuverk eða stríð á tímum þessarar bylgju hryðjuverka voru til dæmis barátta 

Múslimska bræðralagsins gegn yfirráðum Breta í Egyptalandi og Front National Liberal 

gegn Frökkum meðan á Alsírstríðinu stóð (Rapoport 2002, 6). Fljótlega upp úr 1960 mátti 

sjá þriðju bylgjuna spretta upp þar sem byltingarkennd hryðjuverk urðu til. Dæmi um slíkt 

var árás Breiviks í Útey árið 2011. Markmið hans var að þvinga fram viðbrögð stjórnvalda 

þegar hann sprengdi tvær sprengjur í miðborg Osló, og myrti 69 ungmenni í eyjunni Útey. 

Með komu byltingarkenndra hryðjuverka urðu mannrán, aftökur og sprengjuárásir 

algengasta form ofbeldis. Aðferðirnar voru notaðar til að þvinga fram viðbrögð 

stjórnvalda þar sem slíkt ofbeldi fékk yfirleitt mikla umfjöllun í fjölmiðlum (Siegel 2016, 
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389). Almennir borgarar voru aðalskotmörkin, gíslatökur urðu algengar og flugrán litu 

dagsins ljós (Rapoport 2002, 8). 

Miklar breytingar áttu sér stað eftir þriðju bylgjuna og hryðjuverk tóku á sig allt aðra 

mynd. Fjórða bylgja trúarlegra hryðjuverka hófst árið 1979, og stendur enn þann dag í 

dag. Með tilkomu hennar urðu árásirnar færri en fórnarlömbin fleiri. Stórir hópar urðu 

skotmörkin og voru árásirnar gerðar í trúarlegum tilgangi. Fá hryðjuverkasamtök tengdu 

sig við trú fyrir 1980 en með tilkomu fjórðu bylgjunnar færðust slík samtök í aukana 

(Rapoport 2002, 18). Mikilvægasta og útbreiddasta trú hryðjuverka er Islam (og er enn) 

en þó hafa hryðjuverkasamtök einnig orðið til út frá fjölda annarra trúarbragða. Ein 

frægustu hryðjuverkasamtök heims, Al-Qaeda, urðu til upp úr fjórðu bylgjunni. Þeirra 

helsta markmið var að losa sig við herafla Bandaríkjanna frá Mið-Austurlöndum þar sem 

Múhameðstrú var ríkjandi. Samtökin voru einstök að því leyti að þau vildu byggja sitt eigið 

ríki þar sem sharia-lög voru ráðandi, og án allra vestrænna áhrifa (Rapoport 2002, 11). 

2.2 Gömul og ný hryðjuverk 

Rannsóknir hafa sýnt gríðarlega fjölgun á hryðjuverkasamtökum, sem tengja sig við trú. 

Sú fjölgun hefur átt sér stað jafnt og þétt frá lokum kalda stríðsins. Samkvæmt opinberum 

flokkunum tengdu engin hryðjuverkasamtök hugmyndafræði sína við trú eða trúarbrögð 

árið 1968 en árið 1980 varð breyting þar á þegar tvenn samtök tengdu markmið sín eða 

hugmyndafræði við trú. Árið 1995 var talan komin upp í 26 hryðjuverkasamtök (Hofman 

2006, 86). 

Walter Laqueur, sérfræðingur í hryðjuverkum, taldi að róttæk umbreyting, ef ekki 

bylting hefði átt sér stað í eðli hryðjuverka. Hann bar saman gamlar og nýjar aðferðir 

hryðjuverka við eldri aðferðir þar sem markmið þeirra voru mun skýrari heldur en nú til 

dags. Lítið var um hryðjuverk á alþjóðavettvangi heldur voru þau frekar framin innan 

ákveðins landssvæðis. Í dag einblína hryðjuverkasamtök á alþjóðavettvang og vilja að 

fjölmiðlar veiti árásum þeirra athygli og greini frá þeim. Eldri starfsemi þeirra var 

skipulagðari, að því leyti að markmið þeirra var að ná fram breytingum á ákveðnu 

landssvæði. Í dag einkennast markmiðin að því að valda gríðarlegu mannfalli. Annar 

meginþáttur er að hryðjuverkamenn í dag eru mun reiðubúnari að beita öfgafyllra ofbeldi 

en áður og eru óhræddir að ganga eins langt og mögulega þarf (Matusitz 2013, 11). 
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Að mati Laqueur vantar ákveðin markmið varðandi hryðjuverk nú til dags, þá eru 

árásirnar oft af ólíkum toga. Þær miða ekki við að koma skýrum pólitískum skilaboðum á 

framfæri heldur snúast þær um að valda eyðileggingu samfélaga. Markmið 

hryðjuverkahópa nú til dags er að valda eins miklu mannfalli og mögulegt er (Matusitz 

2013, 11). 

Hryðjuverkasamtök hafa notast við mörg vopn yfir tíðina meðal annars kraftmiklar 

efnablöndur. Á fyrri tímum var mjög algengt að hryðjuverkasamtök beittu efnavopnum 

eða notuðu líffræðilegar blöndur, þar sem eitrað var fyrir hópum eða einstaklingum. Sem 

dæmi mengaði tyrkneski hryðjuverkahópurinn, PKK (Kurdish Worker’s Party), vatnsgeymi 

tyrkneska flughersins í Istanbúl með því að nota blásýru í banvænum skömmtum árið 

1992. Laqueur telur að slík taktík hafi verið vinsæl á fyrri árum en sjáist ekki í dag (Nazala 

2019, 115). 

Matthew J. Morgan setti fram greinargóða líkingu hvað varðar muninn á aðferðum er 

varða eldri og nýrri hryðjuverk. Hryðjuverkamaður sem sat við borð hér áður fyrr hefði 

viljað beina árásinni að öllum sem sátu við borðið. Í dag er þróunin sú að árásinni er ekki 

beint eingöngu að þeim sem sitja við borðið heldur einnig að öllum sem í kring eru. 

Laqueur tók undir þetta sjónarmið og taldi hryðjuverk nú til dags vera ólík og 

óútreiknanleg en miða þó alltaf að því að sem mest mannfall yrði (Morgan 2004, 31).  

Fræðimenn sem aðhyllast kenningum um svokallaða nýja hryðjuverkastarfsemi halda 

því fram að núverandi hryðjuverkamenn noti trúarlegan innblástur fyrir árásir sínar, og 

eru þær mun banvænni heldur en áður fyrr. Tæknileg þróun undanfarinna ára gerir 

hryðjuverkamönnum kleift að mynda auðveldari samskiptaleiðir, sem gerir þeim 

auðveldari fyrir að skipuleggja árásir. Hvort sem það er í fréttum eða á samfélagsmiðlum, 

þá eru flestar árásir framdar á alþjóðavettvangi fyrir framan fjölmiðla til að samtökin fái 

þá umfjöllun sem þeir sækjast eftir. Margir sérfræðingar neita því einnig að ný alda 

hryðjuverka eigi sér stað og halda því fram að aðeins sé um samfellu í hryðjuverkum að 

ræða (Nazala 2019, 113). 

Að mati Bruce Hoffman eru hryðjuverk undanfarinna ára mismunandi og banvænni 

ógn heldur en þau eldri, og þar með hafi nýjar leiðir litið dagsins ljós. Hann fullyrðir að 

trúarleg ástæða sé nauðsynleg fyrir hryðjuverkasamtök og sé mikilvægasta einkenni 

hryðjuverkastarfsemi nú til dags (Hoffman 2006, 173). Þrátt fyrir þennan mun á 
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hryðjuverkum eiga öll hryðjuverkasamtök það eitt sameiginlegt, þau fremja árásir sínar 

ekki af handahófi og leitast eftir hámarksumfjöllun um árásir sínar (Hoffman 2006, 173). 

2.3 Öfgastefna hryðjuverka (e. Extremism terrorism) 

Á undanförnum árum hefur opnari umræða skapast um öfgastefnu hryðjuverka (e. 

Extremism terrorism) (Richard 2015, 347). Þegar talað er um öfga-hryðjuverkamann er 

um að ræða einstakling sem hefur uppi ofstækislegar skoðanir og gengur eins langt og 

viðkomandi getur í þeim málefnum. Það er talið vera hálfgerð lokaniðurstaða í ferli sem 

einkennist af róttækni (Richard 2015, 347). 

Öfgastefna hryðjuverka vakti fyrst almenna athygli í árásunum á Tvíburaturnana í 

New York. Þar lýstu Al-Qaeda hryðjuverkasamtökin árásinni á hendur sér, og er þáverandi 

leiðtogi flokksins, Osama Bin Laden, gott dæmi um öfga-hryðjuverkamann. Markmið 

slíkra hryðjuverkasamtaka er að færa valdajafnvægið í þágu þeirra, og með tímanum trúa 

þeir að slík hugmyndafræði náist hjá þeim (Lake 2002, 19). Osama Bin Laden vildi hindra 

að Vesturlöndin menguðu íslamska menningu og neyða Bandaríkin til að draga herafla 

sinn frá Mið-Austurlöndum. Eftir árásina á Tvíburaturnana tók Bandaríkjaforseti 

þveröfuga stefnu og lýsti George Bush þáverandi forseti, yfir stríði á hendur Írak og 

Afganistan í framhaldi af árásunum (Lake 2002, 19). 

Hryðjuverkastarfsemi hefur á undanförnum árum valdið miklum ótta þar sem 

róttækar breytingar í aðferðum hryðjuverka hafa átt sér stað (Richard 2015, 371). Frá 

árásunum á Tvíburaturnana hefur verið unnið markvisst að því að skilja hegðun öfga-

hryðjuverkamanna betur. Áður en öfgastefna í hryðjuverkum spratt upp var róttæk 

hryðjuverkastarfsemi mikil, og var hún viðurkennd í kringum árið 2000, sem áhersla í 

viðbrögðum gegn hryðjuverkum í Bretland. Á meðan hugtakið var í þróun vísaði það fyrst 

og fremst til íslamskra öfgasinna og hryðjuverkastarfsemi þeirra (Richard 2015, 374).  

Róttækni er stig ferlis þar sem um hóp eða einstakling með róttækar hugmyndafræði 

er að ræða. Slík hugmyndafræði getur leitt til aukins vilja til að kúga eða beita ofbeldi til 

þess að ná fram pólitísku markmiði. Róttækur hugsunarháttur leiðir oft á tíðum til 

hryðjuverka þar sem markmiðin eru oft öfgafull þegar búið er að innræta ákveðinn 

öfgahugsunarhátt hjá einstaklingum (Mandel 2009, 101). 
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Silber og Bhatt, leynilögreglumenn hjá leyniþjónustu New York borgar, tala um fjögur 

stig sem einstaklingar fara í gegnum á leið sinni að róttækni. Það er forróttækni (e. pre-

radicalization), sjálfssamsömun (e. self-identification), innræting (e. indoctrination) og 

jihadization (Mandel 2009, 101). Á stigi forróttækni lifir einstaklingur venjulegu lífi og 

hefur ekki enn samþykkt eða viðurkennt róttækilega hugmyndafræði, sem síðar meir 

veitir honum hvatningu í að gerast hryðjuverkamaður. Á stigi tvö byrjar einstaklingur að 

kanna þá hugmyndafræði, sem liggur að baki, og skoðar hana með opnum huga. Þá hefst 

einhver grunntenging eða samsömun við hugmyndafræðina. Á innrætingarstigi er tenging 

við róttæka heimsmynd efld á meðan einstaklingurinn leitar eftir stuðningi frá hópum 

sem aðhyllast sömu hugmyndafræði. Að lokum kemst einstaklingur á síðasta stigið eða 

jihadization. Á því stigi hefur einstaklingur tekið sínum skyldum sem ætlast er til, út frá 

eigin vilja og skuldbundið sig köllun sinni og skyldum, sem gætu gert kröfu á hann að 

fremja hryðjuverk (Mandel 2009, 101-102). 

Sviðslíkön, líkt þeim sem Silber og Bhatt tala um, sýna lykilstig frá eðlilegu lífi 

einstaklings til beinnar þátttöku í hryðjuverkastarfsemi. Samkvæmt skýrslu Global Futures 

Forum (GFF) er talað um ákveðið ferli í róttækni, sem einstaklingur gengur í gegnum og 

að slíkt ferli leiði ekki endilega til ofbeldis. Í niðurstöðum skýrslunnar er bent á að flestir 

róttæklingar séu ekki hryðjuverkamenn inn við beinið, og að ekki virðist sem svo að 

róttækni sé nauðsynlegt skilyrði fyrir hryðjuverkum (Mandel 2009, 103). 

David A. Lake talar um tvo eiginleika sem öfga-hryðjuverkamenn búa yfir. Í fyrsta lagi 

er um að ræða pólitískar skoðanir, sem er grunnurinn að baki árásum. Í öðru lagi skortir 

öfgamenn leiðir og markmið til þess að ná fram því sem þeir vilja. Markmið þeirra er ekki 

að lifa eðlilegu lífi heldur horfa fram í tímann, og sjá hvað er ásættanlegt á morgun (Lake 

2002, 18). 

Öfgamenn búa yfir tveimur eiginleikum þegar kemur að árásum þeirra. Í fyrsta lagi 

nota þeir styrkleika skotmarks gegn sjálfum sér. Árásin á Tvíburaturnana er gott dæmi um 

háþróað lýðræðis- og iðnaðarsamfélag, sem var nýtt gegn sjálfu sér. Árásin hafði verið 

skipulögð í þaula þar sem flugvélar voru notaðar sem vopn og háhýsi New York borgar 

voru skotmark (Lake 2002, 19). Í öðru lagi vilja öfga-hryðjuverkamenn ginna skotmark sitt 

til að beita hefndaraðgerðum til að fá skotmörk sín ómeðvitað í átt að sömu aðgerð. Ef 

slíkt tekst þá stækka hryðjuverkasamtök fylgjendahóp sinn, og auka almennt vald sitt 
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(Lake 2002, 20). Eftir því sem árásir þeirra verða umfangsmeiri þeim mun líklegra er að 

skotmarkið muni bregðast við. Þegar þessi stefna virkar aukast áhrif hryðjuverkasamtaka 

og með því geta þau samið um þær leiðir sem upphaflega voru ósamningsfærar. Sem 

dæmi um slíka hugmyndafræði má nefna stríðið í Bosníu árið 1992. Í því dæmi sýndi hópur 

öfgafullra manna frá Serbíu gröfum einstaklinga í landinu vanvirðingu. Serbar töldu að 

Króatar væru að verki og trúðu ekki að nokkur Serbi myndi vanhelga slíkt leiði í heimalandi 

sínu. Króatar viðurkenndu ekki að hafa verið að verki sem leiddi til stríðs. Með því móti 

tókst öfgahópi Serba að breyta skoðunum allra Bosníu-Serba í átt til öfga og uppskeran 

var mun öflugri herafli (Lake 2002, 20). 

Öfgahryðjuverkasamtök eiga erfitt uppdráttar að koma fram með trúverðugar 

hótanir og neyðast þau til að sýna á opinberum vettvangi hversu langt þau eru tilbúin að 

ganga til að ná tilætluðu markmiði (Lake 2002, 21). Hryðjuverkahópurinn velur sér 

fórnarlömb, sem tryggja þeim mikla umfjöllun í fjölmiðlum vegna þess að hann er 

örvæntingarfullur að sýna fram á að hann geti gert hvað sem er (Siegel 2016, 291). 

2.4 Gagnkvæm hryðjuverk (e. Retributive terrorism) 

Gagnkvæmir hryðjuverkahópar telja sig ekki vera þjóðernissinna né að þeir aðhyllist 

stjórnmálalegar skoðanir. Hóparnir vilja ekki setjast að í eigin heimalandi eða steypa 

ríkisstjórn af stóli heldur vilja þeir setja félagslegar og trúarlegar siðareglur. Eitt helsta og 

hvað þekktasta dæmið er Boko Haram hópurinn í Nígeríu (Siegel 2016, 291). Hann komst 

í alþjóðafréttir þegar hryðjuverkahópurinn rændi 200 skólastelpum þann 14. apríl 2014, 

sem gengu í vestrænan skóla í landinu. Þeim var rænt af heimavist og sagði leiðtogi 

samtakanna að ætlunarverk hópsins væri að selja þær í þrælahald og kynlífsánauð (Sunna 

Karen Sigþórsdóttir 2015). Hann sagði að konur ættu ekki að stunda nám heldur ættu þær 

að ganga í hjónaband (Brynjólfur Þór Guðmundsson 2015). Hópurinn kenndi sig við Islam 

þar sem múslimum var bannað að taka þátt í stjórnmála- og félagslegu starfi, sem tengdist 

vestrænni menningu (Siegel 2016, 291). 

2.5 Hryðjuverk undir ólíkri stjórnaskipan 

Saga hryðjuverka hefur sýnt að stjórnarfar ríkja er mikilvægur þáttur varðandi hryðjuverk 

og hefur áhrif á ákvarðanatöku hvaða ríki verða fyrir valinu. Rannsóknir síðustu 15 ára 
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hafa sýnt að hryðjuverkasamtök eiga mun auðveldara með að athafna sig og skipuleggja 

árásir í lýðræðisríkjum heldur en í einræðisríkjum (Blomberg and Rosendorff 2009, 5). 

Lýðræðisríki eru mun líklegri til að ala af sér hryðjuverkasamtök þar sem meira frelsi er í 

landinu og erfitt að hafa yfirsýn yfir þá hópa sem spretta upp í landinu. Þá sýna rannsóknir 

einnig að lýðræðisríki eru umburðarlyndari gagnvart mismunandi pólitískum skoðunum 

þar sem þær finna sér farveg í pólitík (Wilson og Piazza 2013, 941). Það má segja að 

hryðjuverk séu sérstök áskorun fyrir ríki til að takast á við, að því leyti að þau eru ólík öðru 

ofbeldi. 

Erfitt er að bera kennsl á hryðjuverkamenn þar sem þeir hafa ekki fasta staðsetningu 

og fara leynt með árásir sínar. Hryðjuverkasamtök tefla fram fáum einstaklingum, sem 

fórna sér fyrir málstað hverju sinni og láta til skara skríða. Ólíkt uppreisnarhópum í 

borgarastyrjöld eru hryðjuverkasamtök ekki að einbeita sér að ná yfirráðum yfir ákveðnu 

svæði heldur hafa þau flest yfirlýst pólitískt markmið. Það væri varla möguleiki fyrir 

hryðjuverkasamtök þar sem þau hafa litla getu til að manna slíkt stríð (Wilson og Piazza 

2013, 942). 

Matthew C. Wilson og James A. Piazza halda því meðal annars fram að fylgni væri á 

milli lýðræðisríkja og hryðjuverkahreyfinga. Þar væri frjálsum fjölmiðlum stýrt af 

stofnunum landsins. Hins vegar stjórnuðu einræðisríki mestallri umfjöllun í landinu og 

jafnvel einokun ríkti meðal ríkisfjölmiðla. Allar stofnanir væru reknar á vegum ríkisins í 

einræðisríkjum og því væri mun ólíklegra að stórar árásir kæmust í fjölmiðla þar sem ríkið 

dregur úr allri umfjöllun (Wilson og Piazza 2013, 932-953). Walsh og Piazza komust að 

þeirri niðurstöðu að ríki sem misnotuðu réttindi borgara væru líklegri til að verða fyrir 

árásum hryðjuverkamanna (Wilson og Piazza 2013, 932-953). 
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3  Hryðjuverk og fjölmiðlar 

Hryðjuverkastarfsemi á sér langa sögu og hefur hún alltaf náð að lifa af og viðhaldið sinni 

hugmyndafræði hverju sinni. Á fyrstu áratugum 20. aldarinnar var um að ræða útbreitt 

fyrirbæri í mörgum af löndum heims. Engin hryðjuverkastarfsemi var án samskipta og má 

segja að árangur þeirra hafi náðst samfara aukinni tækni í heiminum. Fjölgun nýrra 

fjölmiðla, aðallega þeirra fjölmörgu samfélagsmiðla sem hafa orðið til, sýna hvernig nýtt 

mynstur í hryðjuverkaheiminum hefur litið dagsins ljós (Seib og Janbek 2011, i). 

Frá síðustu aldamótum hafa stórar hryðjuverkaárásir verið gerðar á Vesturlöndum og 

má þar nefna árásina á Tvíburaturnana, lestarárásina í Madrid 2004 og árásina á Frakkland 

2015. Þessar árásir hafa alið á miklum ótta hjá almenningi. Þegar fjölmiðlar fjalla um 

hryðjuverk er skilningur almennings á eðli hryðjuverka mikilvægur í þessu sambandi. 

Margir einstaklingar glíma við ótta við að ferðast í flugvél eða með lest þar sem þessir 

staðir hafa verið algeng skotmörk hryðjuverkaárása. Það má segja að margar ákvarðanir 

almennings séu háðar upplýsingum fjölmiðla og sýnir hversu mikilvægir fjölmiðlar eru 

varðandi hryðjuverkaárásir. Fjölmiðlar gera hins vegar hryðjuverkahópum kleift að vera 

sýnilegir og stækka áhorfendahóp sinn. Nú til dags er hægt að nálgast allar upplýsingar á 

netinu, hvort sem um er að ræða hryðjuverkahópa eða eitthvað annað. 

Hryðjuverkasamtök nota fjölmiðla sem efnivið fyrir komandi árásir og eru skipulagðar 

þannig að samtökin komi sínum málstað á framfæri í gegnum fjölmiðlana (Seib og Janbek 

2011, ix). 

Að mati Brian Jenkins eru hryðjuverk leikhús. Hann segir að árásirnar séu oft gerðar í 

þeim tilgangi að vekja athygli fjölmiðla, bæði í gegnum netið eða í blöðum. Fjölmiðlar eru 

gjarnir á að svara eftirspurn hryðjuverkasamtaka með því að birta umfjöllum um árásir 

sem samtökin fremja. Gott dæmi um þetta, sem staðfestir fullyrðingu Brian Jenkins, er frá 

14. júní 1985 en þá höfðu líbanskir hryðjuverkamenn tekið yfir flugvél á flugvellinum í 

Aþenu, í Grikklandi, og átti sú flugvél að fljúga til Rómar á Ítalíu. Hryðjuverkamennirnir 

heimtuðu að 776 sjía-múslimum frá Líbanon yrði sleppt úr fangelsi í Ísrael. Þeir höfðu 

skipað flugmanninum að fljúga til Beirút í Líbanon þar sem þeir hleyptu konum, börnum 

og körlum frá borði, en aðeins þeim körlum sem voru ekki bandarískir. Næst var stefnan 

sett á Alsír og síðan aftur til Beirút. Þegar flugvélin lenti í Beirút í annað skipti voru 39 

karlmenn af bandarískum uppruna eftir í vélinni. Þeim var dreift víða um borg í Beirút til 
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að koma í veg fyrir að allar björgunaraðgerðir bandaríska hersins tækjust (Hoffman 2006, 

174). Atburðurinn stóð yfir í 17 daga og meðan á honum stóð voru 500 fréttir sendar út 

af þremur helstu sjónvarpsstöðvum Bandaríkjanna, ABC, NBC og CBS. Alls voru 28.8 fréttir 

að meðaltali á dag yfir tímabilið og í tveimur þriðju kvöldfrétta var fjallað um atburðinn á 

hverjum degi (Matusitz 2013, 62). Regluleg dagskrá fréttastöðvanna var rofin að minnsta 

kosti áttatíu sinnum á dag meðan á tilræðinu stóð með sérstökum fréttaskýringum um 

málið (Hoffman 2006, 174). Sjónvarpsstöðvarnar tóku viðtöl, héldu blaðamannafundi og 

völdu þær upplýsingar sem ætti að útvarpa (Matusitz 2013, 62). Það má því segja að slík 

umfjöllun hjálpi hryðjuverkamönnum að ná fram því sem þeir ætla sér. Enginn vissi hverju 

hryðjuverkamennirnir voru að sækjast eftir nema þegar greint var frá því í fréttum. Með 

því var sett pressa á stjórnvöld að færa þeim það sem þeir vildu til að gíslarnir lifðu ferðina 

af. 

Ólympíuleikarnir í München árið 1972 eru kennslubókardæmi um góðan árangur í því 

að tryggja athygli fjölmiðla. Palentínski hryðjuverkahópurinn Black September rændi og 

drap ellefu ísraelska keppendur, sem áttu að keppa á leikunum, og voru áhorfendurnir 

sem fylgdust með 900 milljónir. Þeir tóku gíslana með því markmiði að skipta 

keppendunum út fyrir fimm hryðjuverkamenn, sem voru í haldi í Þýskalandi og 236 

palentínska fanga, sem voru í ísraelsku fangelsi. Þeir náðu ekki til stjórnmálamanna og 

ákváðu því að taka einstaklinga sem ísraelska þjóðin liti upp til, og þótti vænt um, til þess 

að ná athygli allrar þjóðarinnar. Á endanum varð ekkert úr skiptunum og allir ellefu 

keppendurnir voru myrtir (Hoffman 2006, 67-70). Leiðtogi hópsins sagði að þeir gerðu sér 

grein fyrir að íþróttir væru nútímatrúarbrögð hins vestræna heims og íþróttaviðburðir 

væru gríðarlega mikilvægir á vestrænum mælikvarða. Þeir ákváðu að nýta sér það til að 

láta heiminn taka eftir sér með því að ræna og drepa fólk fyrir framan margar milljónir 

áhorfenda, og skapa á þann hátt umræðu um þá sjálfa. Markmið skilaboðanna voru 

víðtæk og náðu til fjarlægra áhorfenda, til dæmis stjórnvalda og stuðningsmanna þeirra, 

sem hryðjuverkamennirnir voru að mótmæla (Matusitz 2013, 60-61). 

Fjölmiðlaumfjöllunin um atburðinn var gríðarleg og sýndi það að hryðjuverkamenn standa 

við hótanir ef þeir fá ekki sínu fram. Árásir þeirra myndu því alltaf heppnast þótt þeir 

fengju ekki kröfur sínar uppfylltar (Hoffman 2006, 69-70). 
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Algerískur hryðjuverkamaður tjáði sig eitt sinn um að hann væri frekar til í að drepa 

einn einstakling í aðstæðum þar sem myndefni næðist af honum, og fjölmiðlar fjölluðu 

um málið, í stað þess að drepa hundrað einstaklinga í eyðimörk þar sem enginn sæi til 

hans (Matusitz 2013, 60). Fjölmiðlar eru gríðarlega mikilvægir en á sama tíma geta þeir 

verið mjög hættulegir. Þeir fjalla oft um atburði sem valda ótta hjá almenningi og hræðir 

hann. Í því skyni hjálpa fjölmiðlar hryðjuverkamönnum að ná fleiri áhorfendum þar sem 

aðeins lítill hluti þeirra er á svæðinu þar sem hryðjuverkin eru framin (Matusitz 2013, 57). 

Samband hryðjuverka og fjölmiðla hefur breyst gríðarlega á síðustu árum í takt við 

tæknivæðinguna. Nú til dags eru fjölmiðlar tæki sem þeir nýta sér til að breiða út boðskap 

sinn á eins fjarlægan hátt og kostur er. Þegar Al-Qaeda, hryðjuverkasamtökin, gerðu árás 

á Tvíburaturnana var mikil umfjöllun í fréttum um allan heim. Staðsetningin vakti mikla 

athygli og var útpæld þar sem hún veitti fjölmiðlum auðveldan aðgang að myndefni. Þrátt 

fyrir að Osama Bin Laden hefði verið hataðasti maður heims eftir árásirnar, má segja að 

hann hafi einnig orðið einn sá frægasti. Osama Bin Laden varð sá einstaklingur sem mest 

var talað um, og nafn hans var á margra vörum. Eftir árásina fóru fjölmiðlar á flug og var 

hann á forsíðu flestra tölublaða í Bandaríkjunum. Í fyrstu tíu tölublöðum Newsweek var 

hann á forsíðunni þrisvar sinnum, einu sinni oftar en þáverandi forseti Bandaríkjanna, 

George Bush. Frá 11. september 2001 og þar til Bandaríkin réðust inn í Afganistan, 7. 

október sama ár, einkenndist umfjöllunin hjá bandarískum sjónvarpsstöðvum af fréttum 

af Osama Bin Laden frekar en George Bush. Sú staðreynd var að mörgu leyti sláandi í ljósi 

þess að George Bush hafði komið fram með 54 yfirlýsingar á þessu tímabili (Matusitz 

2013, 60). 

Hryðjuverkum er oft líkt við táknrænt tungumál eins og merki eða skilaboð. Sem 

dæmi má nefna er myndskeiðið af seinni flugvélinni að fljúga inn í annan Tvíburaturninn 

föst í minningu flestra sem það hafa séð (Matusitz 2013, 67). Helsta afrek Al-Qaeda í 

árásinni á Tvíburaturnana var ekki mannfallið heldur að hræða milljónir til viðbótar og 

breyta hugsunarhætti fólks víða um heim (Seib og Janbek 2011, 1). Þegar árásin á turnana 

var framkvæmd voru myndir af atburðinum svo sterkar í undirmeðvitundinni að þær réðu 

alfarið skynjun fólks á atburðinum (Seib og Janbek 2011, 7). Alþjóðleg dreifing frétta 

hjálpaði til við hræðsluáróður þar sem samskiptaferlið milli fjölmiðla og hryðjuverka var 

mikilvægur hlekkur fyrir hryðjuverkasamtökin (Seib og Janbek 2011, 1). Fjölmiðlar, og þá 
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sérstaklega fréttamiðlar, gegna meginhlutverki þegar kemur að því að skilgreina 

hryðjuverkamann og glæpamann. Hryðjuverkasamtök eins og Al-Qaeda vita hvernig slíkt 

ferli virkar og skipuleggja árásir sínar í samræmi við það (Seib og Janbek 2011, 7). 

3.1 Mögnunaráhrif fjölmiðla (e. Framing effect) 

Stjórnmálafræðingurinn Abraham Miller hefur fært rök fyrir því að hryðjuverk og 

fjölmiðlar fléttist saman í nánast ófrávíkjanlegt samband (Matusitz 2013, 54). 

Hryðjuverkasamtök eru stjúpbarn fjölmiðla, þau neyði athygli fjölmiðla í átt að sér. Miller 

líkir hryðjuverkasamtökum við illa uppalið barn og segir fjölmiðla ekki getað horft fram 

hjá né neitað umfjöllun um hryðjuverk (Matusitz 2013, 54). 

Þegar fjallað er um hryðjuverk í fjölmiðlum eykst áhorfið gríðarlega. Hlutverk 

fjölmiðla er að upplýsa fólk um þá atburði sem eru að gerast í heiminum. Með því móti 

verða fleiri varir við atburðinn heldur en aðeins þeir sem voru vitni að honum (Matusitz 

2013, 57). Slíkt atferli kallast mögnunaráhrif fjölmiðla og eru áhrifin sem 

hryðjuverkamenn leitast eftir og græða á. Helstu fræðimenn, sem eru þekktastir fyrir að 

hafa fjallað um mögnunaráhrif fjölmiðla, eru Alex P.Schmid og Janny de Graaf. Þeir segja 

að mesta áhættan í að fjalla um hryðjuverk í fjölmiðlum sé að einstaklingur sem sé að 

hugleiða að fremja slíkt athæfi eignist þá fyrirmynd, sem ýtir enn frekar undir slíkar 

hugsanir (Matusitz 2013, 57). 

Douglass og Zulaika segja að hryðjuverk séu fyrst og fremst umræða. Ef 

hryðjuverkaárás fengi enga umfjöllun, þá hefði hún ekki átt sér stað. Hryðjuverk og 

fjölmiðlar vinna því saman að því að skapa umræðuna (Matusitz 2013, 57).  

Mögnunaráhrif eru oft studd af fréttum sem birtast í sjónvarpi. Fréttir eru þekktar 

fyrir að vera sjónræn upplifun, öfugt við þau áhrif sem munnlegar eða skriflegar fréttir 

hafa (Matusitz 2013, 57-58). Sýnt hefur verið fram á að áhorf frétta eykst ef myndefni um 

atburðinn fylgir fréttinni. Myndmiðlun hefur því mikil áhrif og er afgerandi þáttur þegar 

valið stendur um hvaða fréttir eru settar inn í fréttaröðina og hverjar ekki. Þessi einkenni 

fjölmiðla hafa mikil áhrif á skipulag hugsanlegra hryðjuverkaárása. Hryðjuverkamenn 

miða árásir sínar við þær staðsetningar sem munu vekja athygli fjölmiðla strax. Slíkar 

staðsetningar gera fréttamönnum kleift að ná nægilega góðu myndefni fyrir sjónvarp, 

sem tryggir nærveru einstaklings við fréttina (Matusitz 2013, 58). 
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Gott dæmi um mögnunaráhrif, sem hafa átt sér stað, var í Oklahoma-fylki árið 1995. 

Þrátt fyrir að grunur hafi í fyrstu beinst að hryðjuverkahópum í Mið-Austurlöndum, þá 

beindist athyglin fljótt að tveimur hvítum karlmönnum, sem báðir bjuggu í 

Bandaríkjunum. Þeir kynntust í Persaflóastríðinu, og voru saman í hernum. Áður fyrr 

höfðu þeir lýst yfir ósætti við alríkislögregluna eftir mál sem upp kom í kringum 1992, sem 

má segja að sé ástæðan fyrir sprengingunni. Þeir voru ósáttir við ríkisstjórnina og 

vonuðust til að geta hvatt aðra til að mótmæla henni harkalega með sama hætti og þeir 

gerðu. Þeir stóðu báðir að árásinni en aðeins annar þeirra framdi verknaðinn. Að morgni 

19. apríl 1995 lagði annar þeirra vörubíl, sem sprengju hafði verið komið fyrir í, fyrir utan 

innganginn að Alfred. P. Murrah byggingunni í miðbæ Oklahoma. Sprengingin heyrðist í 

25 mínútna fjarlægð frá byggingunni og talið er að tjónið hafi hljóðað upp á 652 milljónir 

Bandaríkjadala. Alls 169 manns létu lífið og yfir 680 særðust, en árásin var sú 

mannskæðasta sem framin hefur verið í Bandaríkjunum fram að árásunum á 

Tvíburaturnana (Ward og Pilat 2016, 1). Hryðjuverkamennirnir sprengdu upp bygginguna 

vegna staðsetningar hennar en þeir völdu hana af þeirri ástæðu að hún var opin og 

auðvelt var að ná myndefni fyrir fjölmiðla (Matusitz 2013, 57-58). Sprengingin er gott 

dæmi um fjölmiðlamiðaða hryðjuverkastarfsemi, sem hefur það að markmiði að vekja 

athygli fjölmiðla og almennings. Með því einblína hryðjuverkamenn á staðsetningar þar 

sem fjölmiðlafólk getur haft beinan aðgang að atburðinum. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að sjónræn sýn á ofbeldi og grimmd í fjölmiðlum vekur meiri ótta hjá áhorfendum sem 

hafa ekki upplifað slíkt áður. Hryðjuverkamenn leitast eftir slíkum ótta hjá almenningi og 

verða fjölmiðlar að þeirra óskum með slíkri umfjöllun ( Matusitz 2013, 57-58). 

Bruce Hoffman, prófessor í hryðjuverkafræðum, heldur því fram að með hjálp 

fjölmiðla nái hryðjuverkamenn þeim áhorfendum sem þeir leitast eftir. Slíkar aðferðir eru 

grunnhugmyndir hryðjuverkamanna, sem stangast á við sömu forgangsröðun fjölmiðla 

(Matusitz 2013, 54). Paul Wilkinson tekur í sama streng og Hoffman og segir að hryðjuverk 

þurfi á fjölmiðlum að halda, annars væri orsök flestra hryðjuverkasamtaka lítið sem ekkert 

þekkt. Hann útskýrir að þegar einstaklingur tali um hryðjuverk í lýðræðissamfélagi, þá 

helst slíkt samtal í hendur við fjölmiðla. Hann segir að hryðjuverk séu í eðli sínu 

sálfræðilegt vopn, sem er notað í þeim tilgangi að vera ógn fyrir dreifðari hóp en þeim 

sem verður fyrir árásinni (Matusitz 2013, 54-55). 
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3.2 Samfélagsmiðlar 

Miklar breytingar hafa orðið síðasta áratug með tilkomu Internetsins og þeirrar 

tækniþróunar, sem fylgt hefur í kjölfarið (Eva Halapi, Hjördís Sigursteinsdóttir, Kjartan 

Ólafsson 2014, 1). Miklar nýjungar hafa orðið til eins og tölvur, snjalltæki og símar, sem 

eru ómissandi hlutir nú til dags. Flest þessara tækja, ef ekki öll, geta tengst netinu, hvar 

og hvenær sem er, og getur fólk því aflað sér upplýsinga um nýjustu fréttir frá degi til dags 

(Eva Halapi, Hjördís Sigursteinsdóttir, Kjartan Ólafsson 2014, 1). 

Samfélagsmiðlar hafa orðið til samhliða tækninýjungum en þeir eru nettengdir miðlar 

þar sem samskipti milli notenda fara að mestu leyti fram. Þeir gera okkur kleift að deila 

persónulegum upplýsingum um okkur sjálf og hefur miðillinn orðið vinsæll vettvangur 

fyrir félagsleg samskipti. Þessi þróun hefur orðið mjög vinsæl, sérstaklega hjá ungu fólki, 

sem elst upp við slíka þróun á samskiptamiðlum (Ryan o.fl., 2017, 1). 

Samfélagsmiðlar eru tiltölulega nýr miðill og eru notaðir í þeim tilgangi að styrkja 

sambönd við einstaklinga í samfélaginu. Notkun þeirra er orðin gríðarlega útbreidd og 

hafa margir nýtt sér slíka miðla til að dreifa upplýsingum til fólks, meðal annars 

hryðjuverkasamtök (O’Reilly o.fl., 2018, 602). Dæmi um árás þar sem samfélagsmiðlar 

voru nýttir í þeim tilgangi átti sér stað þann 15. mars 2019 á Nýja-Sjálandi og fékk sú árás 

gríðarlega mikla dreifingu. Árásin átti sér stað í bænum Christchurch og var ein 

mannskæðasta hryðjuverkaárás sem hefur verið gerð í landinu, en 51 lét lífið í árásinni. 

Maður að nafni Brenton Tarrant gekk inn í tvær moskur í bænum og hleypti skotum af á 

gesti sem höfðu mætt til kirkju til að vera viðstaddir fjölskyldubænir (Sunna Kristín 

Hilmarsdóttir 2019). Árásarmaðurinn var yfirlýstur fasisti, að hans eigin sögn, og 

ætlunarverk hans var í trúarlegum tilgangi (Margrét Helga Erlingsdóttir 2019). Áður en 

hann lét til skara skríða sendi hann forsætisráðherra landsins, Jacindu Ardern, tölvupóst, 

sem innihélt 74 blaðsíðna hatursáróður í garð innflytjenda og múslima. Rétt áður en hann 

framdi ódæðið setti hann svo skjalið inn á netið fyrir almenning. Árásarmaðurinn hafði 

myndavél á höfði sér og streymdi beint frá árásinni á samfélagsmiðlinum Facebook 

(Kjartan Kjartansson 2019). Árásin er dæmi um hversu auðvelt er að nota miðlana fyrir 

allt það sem einstaklingi lystir. Miðlarnir eru opnir öllum, auðveldir í notkun og hægt er 

að vera í beinni útsendingu eins og árásin á Nýja-sjálandi sýnir. Hægt er að horfa á 

myndskeiðið aftur þegar einstaklingur vill ef hann hefur misst af beinni útsendingu.  
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Á undanförnum árum hafa hryðjuverkamenn og samtök notað miðlana umtalsvert til að 

afla sér áhorfenda og til að vekja athygli. Ekki eyðileggur það fyrir þeim að gríðarleg 

aðsókn er á miðlana þar sem yfir milljarður notar þá daglega (Awan 2017, 139). 

3.3 Samfélagsmiðlar sem vopn 

Áhorfendur og neytendahópur samfélagsmiðla er breiður, þar má helst nefna Youtube 

sem var með tvo billjarða skráða notendur í janúar 2020. Að sama skapi notuðu 330 

milljónir Twitter á fyrsta fjórðungi ársins 2019 (The Statistics Portal 2020, Most Popular 

social networks worldwide as of January 2020, ranked by number of active users). 

Facebook var þó langstærsti samfélagsmiðillinn en þar voru rúmlega 2,5 billjónir virkra 

notenda skráðir í janúar 2020 (The Statistics Portal 2020, Number of monthly active 

Facebook users worldwide as of 4th quarter 2019). 

Hryðjuverkasamtökin ISIS hafa verið dugleg að nota samfélagsmiðla til að sýna fram 

á hvað þeir standa fyrir, og til að ala á ótta hjá almenningi. Fjölmiðlar eru duglegir að skrifa 

um ódæði samtakanna og með því veita fjölmiðlar samtökunum ákveðið sigrúm til að 

koma sínum skoðunum á framfæri. Til dæmis fengu samtökin mikla athygli þegar þau 

sendu út myndskeið þar sem múslimar voru hvattir til að ganga til liðs við samtökin. 

Myndskeiðið fékk gríðarlega mikla athygli og dreifingu, og var því einnig hljóðvarpað í 

gegnum útvarp. Myndskeiðið var sýnt á nokkrum tungumálum og var kallað sérstaklega 

eftir ungum mönnum, sem vildu berjast fyrir samtökin (Irshaid 2014).  

Flest hryðjuverkasamtök notast við samfélagsmiðla til að dreifa áróðri og 

upplýsingum til aðdáenda sinna og hafa höfuðstöðvar samfélagsmiðla barist á móti 

slíkum uppfærslum hjá mörgum þeirra. Miðlarnir reyna að koma í veg fyrir að myndskeið 

og upplýsingar, sem samtök setja inn á miðlana nái áhorfi. Miðlarnir hafa reynt á 

undanförnum árum að taka myndskeið eins fljótt og hægt er út af miðlunum en það hefur 

oft á tíðum reynst mjög erfitt (Waskiewicz 2012, 1044). 

Flestir hafa heyrt af eða séð þegar fyrrverandi forseti Íraks, Saddam Hussain, var 

hengdur árið 2006. Íraska ríkisstjórnin sendi frá sér opinbert myndskeið af aftöku hans en 

þar var sýnt þegar hann var leiddur í gálgann þar sem hann var tekinn af lífi. Aftakan var 

harðlega gagnrýnd, þá sérstaklega af þjóðum sem andvígar voru dauðarefsingum. 

Myndskeiðið var tekið upp á farsíma, sem þótti tiltölulega ný leið til að deila 
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myndskeiðum á netinu á þeim tíma, en annað er uppi á teningnum í dag. Slíkar aftökur 

eru daglegt brauð hjá hryðjuverkasamtökum í dag, en ISIS og Boko Haram eru án efa þau 

samtök sem eru þekktust fyrir að leggja mikið upp úr áróðursmyndskeiðum á netinu, 

meðal annars aftökum (Blinderman 2006, 157). 

Stuttu eftir að Arabíska vorið hófst árið 2010 bundust samfélagsmiðlar og 

hryðjuverkasamtök nánum böndum. Með tilkomu samfélagsmiðla skapast leið fyrir 

almenning að sanka að sér upplýsingum að eigin vali (Wolfsfeld, Segev og Sheafer 2013, 

118). Samfélagsmiðlar bjóða upp á þann möguleika að birta eða rannsaka upplýsingar 

undir nafnleynd undir litlu sem engu eftirliti stjórnvalda, og hægt er að birta upplýsingar 

nánast hvar og hvenær sem er. Hryðjuverkasamtök eru ein af þeim sem nýta sér 

samfélagsmiðla mikið í aðgerðum sínum og upplifa verulegan ávinning með tilkomu 

þeirra. Þessi nútímatækni hjálpar þeim að dreifa áróðri og hugmyndafræði sinni til 

almennings um allan heim (Awan 2017, 138). 

Hryðjuverkasamtök eru ekki lengur bundin við landssvæði út frá landfræðilegum 

mörkum eins og tíðkaðist fyrir tíma Internetsins. Nú til dags eru þau tengd í gegnum 

samfélagsmiðla, sem gefur þeim þann kost að nálgast einstaklinga hvar sem er í 

heiminum. Tsfati og Wimann segja að hryðjuverkasamtök noti samfélagsmiðla til að lokka 

til sín viðkvæma einstaklinga. Samtök ná þannig að réttlæta ofbeldi gegn saklausum 

borgurum, sem hefnd fyrir innrásum og glæpum, sem eru framin gegn múslimum um 

heim allan (Verton 2003). 

Hryðjuverkasamtök búa yfir mikilli tækniþekkingu og eyða mörgum klukkutímum á 

dag í að varpa fram nýjum upplýsingum á samfélagsmiðla þeirra. Í rannsókn Klausen á 

samfélagsmiðlum komst hann að því að Twitter-aðgangur ISIS væri notaður til að villa um 

fyrir þeim einstaklingum sem skoðuðu samtökin á Twitter. Þar litu samtökin út fyrir að 

vera mun öflugri heldur en raun ber vitni. Meðlimir samtakanna voru lykilleikmenn þar 

sem þeir líkuðu við hverja færslu, endurtístuðu (e.reetweet) og voru duglegir að tísta 

(e.tweet) um samtökin. Þetta var gert til að ná fleiri aðdáendum til að sýna stuðning eða 

ganga til liðs við samtökin (Klausen 2015, 6-7). 

Hryðjuverkasamtök kjósa að hafa nákvæma stjórn á skilaboðunum og hafa oft á tíðum 

reitt sig á að neyða fjölmiðla til að koma sínum skilaboðum á framfæri. Með tilkomu 

samfélagsmiðla hefur skapast mun auðveldari vettvangur fyrir samtök að ná tökum á slíkri 



23 

 

stjórn, sem hefur orðið eitt af grundvallaratriðum samtaka víða um heim. Það hefur 

útrýmt óvissu hryðjuverkasamtaka og gefið þeim meira rými til að koma áróðri sínum á 

framfæri (Klausen 2015, 4). 

Twitter er einn mest notaði samfélagsmiðillinn hjá hryðjuverkasamtökum til að ná til 

einstaklinga, sem líklegir væru að ganga til liðs við samtökin. Í 70% tilfella endurtísta 

vestrænir bardagamenn, sem eru virkir á Twitter, um efni frá öðrum bardagamönnum í 

stað þess að birta frumsamið efni. Það er til þess að sýna stuðning og koma öðrum á 

framfæri, sem eru með fleiri fylgjendur. Þeir nota sitt eigið móðurmál þegar þeir tísta á 

aðgangi sínum til að einstaklingar, frá sama landi, nái að lesa og skilja færsluna (Klausen 

2015, 6-7). 

Mörg dæmi eru um hvernig hryðjuverkasamtök nota Internetið og með tilkomu 

samfélagsmiðla hefur sá listi orðið enn lengri. Hryðjuverkasamtökin Al-Qaeda beittu sér 

fyrir því að búa til lokanir á Internetinu hjá sér. Tilgangurinn með því var að loka fyrir að 

vestrænar hugmyndir næðu að spilla íslamska stofninum og hugmyndum þeirra. Með því 

móti notuðu þeir tæknina til að sía frá efni óæskilegra aðila. Hryðjuverkasamtök nota 

netið sem slíkt eins og fyrirtæki sem auglýsa vörur sínar. Þau skapa sitt eigið vörumerki 

og markaðssetja sig. Með netinu ná þeir að grípa þá sem eru viðkvæmir og nýta sér það 

inn í samtökin (Lachow og Richardson 2007, 100-101). 

Internetið hefur fimm einkenni sem gerir það kjörið sem tækifæri fyrir 

hryðjuverkasamtök að vinna með. Í fyrsta lagi gerir það þeim kleift að koma á skjótum 

samböndum. Fólk innan samtakanna getur talað saman, hvaðanæva úr heiminum. Í öðru 

lagi er Internetið ekki kostnaðarsöm leið til að eiga í samskiptum. Í þriðja lagi geta 

hryðjuverkasamtök haft alþjóðleg áhrif og þau geta fylgst með öðrum á netinu. Samtök 

geta búið til vefsíður sem eru skoðaðar af milljónum manna, hvort sem það eru 

stuðningsmenn eða fjölmiðlar, sem vantar upplýsingar vegna frétta. Í fjórða lagi er 

auðveldara að dreifa boðskap eða kenna öðrum í gegnum netið. Dæmi um það gerðist í 

desember 2004 þegar vígamaður íslamska ríkisins setti upp spjallrás um hvernig ætti að 

setja saman sprengjuvesti ásamt því að sýna hvað gerðist þegar slík sprengja springi í 

strætó fullum af fólki (Lachow og Richardson 2007, 100).  

Þó svo að samskiptatæknin á netinu hafi færst í aukana, þá skortir samskipti á 

samfélagsmiðlum þá eiginleika að viðkomandi geti horft í augun á öðrum. Allar athafnir 
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eins og líkamstjáning og nærvera einstaklings vantar. Samfélagsmiðlar eru því fullkomnir 

til þess að gera fólki kleift að fara huldu höfði (Ozeren o.fl., 2018, 1). 
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4 ISIS

Hryðjuverkasamtök, sem aðhyllast Íslamska ríkinu, eru þau samtök sem hafa verið hvað 

háværust á undanförnum árum. Vestrænn almenningur heyrði fyrst af ódæðum hins nýja 

hryðjuverkahóps árið 2013 en samtökin voru stofnuð árið 2006 og spruttu upp í Mið-

Austurlöndum. Í fyrstu héldu margir að Al-Qaeda hefði breytt um nafn en svo var ekki. 

Þessi nýju hryðjuverkasamtök áttu eftir að valda miklum hryllingi í Mið-Austurlöndum og 

færa sig nær vestrænum löndum með tímanum (Bunzel 2015, 4). Samtökin voru stofnuð 

í þjóðfélögum þar sem ríkti mikil óreiða, og fengu samtökin mörg tækifæri til að þróast. 

Ungir og öfgafullir jihadistar, sem höfðu verið meðlimir Al-Qaeda, voru upphafið að 

samtökunum þar sem þeir vildu ná stjórn á svæðum í Írak og Sýrlandi. Markmið þeirra var 

að stofna kalífadæmi þar sem þeir gætu stækkað yfirráðasvæði sín í von um að öll 

múslimaríki myndu tilheyra því. Stefna þeirra var að einangra hinn vestræna heim og eiga 

þannig möguleika að berjast gegn vestrænu ríkjunum frá höfuðstöðvum sínum. Með því 

móti koma þeir hugmyndafræði sinni áfram inn í hin vestrænu ríki, og skapa henni meðbyr 

til að ná fótfestu þar (Ozeren o.fl., 2018, 10-11). 

Samtökin hafa staðið fyrir skæðum árásum víðsvegar um heiminn og hefur ógnin 

margfaldast frá árinu 2013. Frá upphafi hafa samtökin sérstaklega einbeitt sér að 

landtöku í Sýrlandi og Írak þar sem mikið hefur verið um átök á þessum svæðum, sem eru 

frjór jarðvegur fyrir nýliðun. Þó svo að samtökin hafi verið stofnuð árið 2006 þá eiga þau 

sér mun lengri sögu (Stern og Berger 2015, 13). 

Í september 2003 þegar Bandaríkjamenn réðust inn í Írak má segja að ákveðin 

öfgahugmyndafræði hafi leitt til þreifinga í landinu. Á þessum tíma var Írak viðkvæmt 

samfélag sem hafði lengi þjáðst vegna harðræði í stjórnarfari og viðskiptaþvingana gegn 

landinu. Hernám Bandaríkjanna gerði ástandið því ekki betra fyrir almenna borgara og 

átti það eftir að valda frekara uppnámi. Stuttu síðar leystu Bandaríkin margar stofnanir í 

Írak upp og margir opinberir starfsmenn misstu vinnuna. Um hundrað þúsund súnní-

múslimar urðu atvinnulausir og reiðir út í Bandaríkin, sem gerði það að verkum að margir 

þessara einstaklinga gengu til liðs við hryðjuverkasamtök eins og Al-Qaeda. Stuttu síðar 

var ISIS stofnað og margir af þeim  færðu sig yfir til þeirra. Samtökin voru á hraðri uppleið 

og margir ungir karlmenn heilluðust af hugmyndafræði samtakanna (Stern og Berger 

2015, 38). 
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Arabíska vorið átti stóran þátt í að ISIS náði að festa sig í sessi. Um er að ræða ein 

mestu átök í Mið-Austurlöndum frá lokum seinni heimsstyrjaldar, sem mun að öllum 

líkindum standa yfir enn lengur en nú er orðið. Árið 2011 má marka upphaf Arabíska 

vorsins, sem einkenndist af miklum mótmælum og átökum í Mið-Austurlöndum. 

Upphafið átti sér stað í Túnis þegar ungur einstaklingur kveikti í sér til að mótmæla 

stjórnvöldum. Mörg Mið-Austurlönd hafa þurft að sitja af sér einræðistilburði og spillingu 

í gegnum árin og kröfðust almennir borgarar að stjórnarfar og mannréttindi í landinu yrðu 

bætt til hins betra. Eftir að mótmælin brutust út í Túnis urðu einnig mótmæli í 

nágrannalöndunum, en þó með misjöfnum árangri. Í Sýrlandi var ekki aðeins uppreisn í 

gangi, samhliða henni hófst einnig borgarastyrjöld. Á þessum tíma voru öfgasamtök 

byrjuð að þreifa fyrir sér á yfirborðinu, og má segja að Arabíska vorið og borgarastyrjöldin 

hafi hjálpað til við að hylma yfir slíkum samtökum. Samtök nýttu sér tækifærið og uxu í 

takt við mótmæli og stríð, sem hefur geisað samfleytt í Sýrlandi í rúm níu ár. Mikil ólga 

einkenndi stjórnarfar Sýrlands á þessum tíma og nýttu hryðjuverkasamtök eins og ISIS slík 

átök til að koma undir sig fótunum og efla sín samtök (Zisser 2015, 331-336). Það má því 

segja að Arabíska vorið og borgarastyrjöldin í Sýrlandi hafi verið ákveðið tækifæri fyrir 

hryðjuverkasamtök til að efla sína hugmyndafræði og leita eftir mannskap á ólgutímum 

Sýrlands. 

Abu Musab al-Zarqawi var einn helsti upphafsmaður ISIS og átti hann meðal annars 

mikinn þátt í að koma AQI (Al-Qaeda Iraq) samtökunum á framfæri. Hann er þekktastur 

fyrir að hafa mótað meðal annars hugmyndafræði AQI, og vinna með taktík þeirra. Mikil 

spenna var á milli hans og Osama bin Laden, þáverandi leiðtoga Al-Qaeda, en al-Zarqawi 

lýsti yfir hollustu sinni við Al-Qaeda árið 2004 þrátt fyrir streituna á milli þeirra tveggja. 

Al-Zarqawi notaði Internetið til að auglýsa samtökin með hrottalegum myndböndum, sem 

hann hlóð upp á netið. Myndskeiðin fengu mikla athygli frá erlendum vígamönnum og 

flykktust þeir til Íraks og gengu til liðs við samtökin. Þá er notkun Al-Zarqawi á Internetinu 

talinn vera stór þáttur í því hversu margir einstaklingar ákváðu að ganga til liðs við 

samtökin, sem sýnir hversu ómissandi þáttur tæknin hefur verið hjá 

hryðjuverkasamtökum (Stern og Berger 2015, 21-22). 

Árið 2010 tók Abu Bakr al-Baghdadi við sem nýr leiðtogi ISI (The Islamic state of Iraq). 

Áður hafði hann dvalið í Camp Bucca fangelsinu í Írak, sem Bandaríkjamenn ráku, en al-
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Baghdadi hafði verið handtekinn í innrás bandaríska hersins árið 2003 (Stern og Berger 

2015, 34-36). Á meðan hann sat í fangelsi þróaði hann með sér öfgahugmyndafræði og 

náði föngum sem sátu inni með honum á sitt band (Stern og Berger 2015, 34-36). Þegar 

hann tók við sem leiðtogi ISI endurskipulagði hann samtökin og hafði aðeins trausta 

einstaklinga sér við hlið, meðal annars marga sem höfðu setið með honum í fangelsinu 

(Stern og Berger 2015, 37). Hann gætti þess að sýna andlit sitt aldrei opinberlega, og segir 

það vera fyrstu mistökin sem fyrrum leiðtogar samtakanna höfðu gert. Eitt af loforðum 

hans var að frelsa fanga sem höfðu setið í fangelsum í Írak, og árið 2012 réðust samtök 

hans til atlögu. Þau réðust á átta fangelsi í Írak og frelsuðu hundruð fanga sem höfðu setið 

þar inni, grunaðir um að hafa framið ódæði í nafni samtakanna. Eftir það gengu flestir af 

fyrrum föngunum til liðs við samtökin. Stuttu eftir það gaf ISI út tilkynningu þess efnis að 

samtökin ætluðu að stækka yfirráðasvæði sitt lengra inn í Sýrland. Með þeirri breytingu 

hétu samtökin ekki lengur ISI heldur ISIS (The Islamic State in Iraq and Syria) (Stern og 

Berger 2015, 38-39).

4.1 ISIS og samfélagsmiðlar 

Fá hryðjuverkasamtök hafa náð álíka fótfestu á samfélagsmiðlum og ISIS á undanförnum 

árum. Samfélagsmiðlar hafa átt stóran þátt í að koma þeim á kortið og má segja að 

samtökin séu vel á veg komin þegar kemur að tækninni nú til dags. Mikið af áróðri þeirra 

er miðlað á netinu og nýta samtökin samfélagmiðla óspart og eru myndir og myndskeið 

það helsta sem hryðjuverkasamtökin hlaða inn á miðlana. ISIS er með sér fjölmiðladeild, 

sem ber nafnið Al Hayat, en þar fer fram framleiðsla á myndböndum, sem ritstýrt er af 

mikilli fagmennsku og innihalda oft á tíðum gróft ofbeldi (Awan 2017, 139). Fjöldi þessara 

myndbanda sýnir bardagamenn ISIS einnig gera góðverk eins og að vernda almenna 

borgara. Þá sýna sum myndböndin meðlimi ISIS heimsækja slasaða bardagamenn á 

sjúkrahús og bjóða krökkum sælgæti. Slíkt myndefni er framleitt með öflugum 

myndavélum, sem meðal annars eru fjármagnaðar í gegnum hljóðvarp, sem breskur ISIS-

bardagamaður heldur uppi (Awan 2017, 139). Bardagamenn ISIS eru oft sýndir sem 

glæsimenni og góðar fyrirmyndir, sem veita oft á tíðum ungmennum innblástur. Dregin 

er upp sú mynd af þeim að um sé að ræða eftirsótta einstaklinga, sem allir vilja líkjast. 

Einnig hefur ISIS sett upp ókeypis símaforrit þar sem þeir ná til sín einstaklingum, sem eru 
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forvitnir um stöðu samtakanna, inn í upplýsingahringinn, og veita þeim allar upplýsingar 

á einum stað. Hægt var að ná í forritið á Google Android áður en það uppgötvaðist, og var 

því lokað af yfirvöldum. Forritið gerði aðdáendum kleift að fylgjast með samtökunum á 

einum stað, í stað margra miðla og birtust allar upplýsingar af öllum samfélagsmiðlum ISIS 

þar inn á (Awan 2017, 140). Það má því segja að samfélagsmiðlar séu ákveðinn 

sýndarveruleiki fyrir hryðjuverkasamtök þar sem hægt er að fela raunveruleikann á bak 

við myndavélina. 

4.2 Áróður og nýliðun ISIS 

Netið gegnir meginhlutverki í birtingarmynd Íslams og múslima á 21. öldinni. ISIS hefur 

sýnt fram á ótrúlega getu til þess að fá fólk hvaðan að úr heiminum til þess að ganga til 

liðs við sig, þar á meðan mikinn fjölda fólks frá Vesturlöndum. Samtökin eru vonlaus án 

meðlima sinna og er því mikilvægt fyrir hópinn að ná sem flestum á sitt band. ISIS hefur á 

áhrifaríkan hátt notað Internetið til þess að sýna fram á sín pólitísku markmið og til að 

varpa fram mikilvægum spurningum hvað hlutverk Islams varðar. Hefðbundin 

Internetssamskiptatækni hefur auðveldað öfgasamtökunum að koma skilaboðum sínum 

á heimsvísu á áður óþekktan hátt (Mahood og Rane 2017, 15). 

Um það bil 30.000 þúsund einstaklingar, frá að minnsta kosti 85 löndum, gengu til liðs 

við ISIS frá desember 2015 til apríl 2016. Þótt langflestir hafi verið frá Mið-Austurlöndum 

og Arabalöndum var töluvert um einstaklinga frá Evrópu, og þá sérstaklega löndum sem 

voru aðilar að Evrópusambandinu, Bandaríkjunum og Nýja-Sjálandi. Nýliðun erlendra 

bardagamanna er gríðarlega mikilvæg fyrir samtökin og eru þau orðin alþjóðlegt fyrirbæri. 

Mikil hætta stafar þó af slíkum ráðningum og sérstaklega á þeim slóðum þar sem lítið er 

um hryðjuverkastarfsemi. Margir einstaklingar kjósa að fara og berjast fyrir Íslamska ríkið 

og koma svo aftur inn í heimaland sitt. Oft á tíðum er erfitt að fylgjast með slíkum 

einstaklingum ef ekkert í bakgrunni þeirra eða opinber skráning gefur til kynna slæma 

hegðun (Benmelech og Klor 2018, 1-2). Gott dæmi eru árásirnar í París í nóvember 2015. 

Leiðtogi árásarinnar, Abdelhamid Abaaoud, hafði áður farið til Sýrlands og verið þar í 

nokkurn tíma. Hann sneri síðan aftur til Frakklands með það sem hann hafði lært í Sýrlandi 

og stýrði árásinni (Bucks og Halliday 2015). 
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Flest myndskeið, sem sett eru á samfélagsmiðla ISIS, varpa því ljósi að um 

fyrirmyndarríki sé að ræða. Samtökin skapa þannig brenglaða mynd, sem er að mörgu 

leyti ekki sönn og laða til sín ungmenni, sem oftast eru einangruð í samfélaginu. Flestir 

þessara einstaklinga, sem ganga til liðs við Íslamska ríkið, hafa lítinn sem engan tilgang 

heima og vita lítið um framtíð sína. Þetta eru oft á tíðum einstaklingar sem vita ekki hvað 

þeir vilja í lífinu og eru að leita eftir tilgangi lífsins (Benmelech og Klor 2018, 2). 

Alheimsáhrif ISIS og geta samtakanna til að ráða erlenda bardagamenn hefur vaxið á 

undanförnum árum. Í rannsókn Efraim Benmelech og Esteban F. Klor könnuðu þeir 

ástæðuna sem lá að baki af hverju fólk gengi til liðs við ISIS. Í rannsókninni kom í ljós að 

léleg efnahagsleg skilyrði að heiman ýttu ekki undir þátttöku við samtökin því margir 

erlendir bardagamenn kæmu frá löndum þar sem efnahagskerfið væri gott. Tækifæri 

einstaklinga voru þó mismunandi og jöfnuður, sem leiðir frekar til róttækni í hugsun. 

Margir hópar verða undir í samfélaginu, sem gerir það að verkum að þeir bindast því ekki 

eins og aðrir hópar. Eftir því sem það verður erfiðara fyrir einstaklinga að aðlagast 

samfélaginu því auðveldara verður að taka upp róttæka öfgastefnu og fara frá landinu 

(Benmelech og Klor 2018, 2). 

ISIS-samtökin nota netið á sálrænan hátt. Þar varpa þeir fram kynningum, áróðri, 

fjáröflun, ráðningum og miðla upplýsingum til fólks. Með því leita þeir að viðkvæmu fólki 

sem er tilbúið að veita þeim stuðning eða ganga til liðs við samtökin (Lachow og 

Richardson 2007, 100). ISIS hefur gríðarlega stóra fjölmiðlaeiningu, sem nærir meðlimi 

sína og andstæðinga með miklu magni af sjónrænum upplýsingum, sem skiptast í þrjú 

stig. Fyrsta stigið er miðlæg fjölmiðlaeining, sem flytur helstu tilkynningar til svæða þar 

sem ISIS hefur aðsetur. Fjölmiðlarás ISIS, Al-Hayat Media, er sérstaklega miðlað til 

markhóps sem ekki er arabísku mælandi og dreifir efni á nokkrum tungumálum til að ná 

til sem flestra. Annað stig eru upplýsingaskrifstofur sem hafa það verkefni að upplýsa 

einstaklinga um síðustu og næstu viðburði. Þriðja stigið er í höndum félagsmanna og 

stuðningsmanna samtakanna og er það þeirra verkefni að dreifa opinberu efni í gegnum 

samfélagsmiðla (Ozeren o.fl., 2018, 107).  

Fjöldi erlendra bardagamanna, sem hefur gengið til liðs við ISIS á undanförnum árum, 

hefur sýnt og sannað að fjölmiðlaherferð þeirra virki. ISIS leggur mikið upp úr að 

einstaklingar, sem íhuga að ganga til liðs við þá, finni traust frá samtökunum til að 
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auðveldara sé að sannfæra þá. ISIS lofar einstaklingum stöðugleika, öryggi og trausti, sem 

margir hverjir halda að þeir muni fá þegar komið er til þeirra (Ingram 2015). Það er því 

auðveldara að koma fram upplýsingum á samfélagsmiðlum sem einstaklingar vilja heyra 

heldur en að gefa upp þær upplýsingar hvernig ástandið er í raun og veru. Einstaklingar 

sem ganga til liðs við samtökin brenna sig fljótt á því, og margir reyna að flýja þegar 

raunveruleikinn skín í gegn. 
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5 Umræður 

Nú til dags heyrum við meira af hryðjuverkum en áður. Tæknin gerir fjölmiðlum kleift að 

flytja fréttir hvaðanæva úr heiminum, og flytja nýjustu tíðindi hverju sinni. 

Upplýsingaflæðið hefur aukist í gegnum tíðina, sem gerir það að verkum að við fáum 

fréttirnar oft á tíðum jafnvel þegar atburður á sér enn stað. Slík þróun spilar mikilvægt 

hlutverk í nálgun hryðjuverkasamtaka nú til dags. Með tilkomu Internetsins hafa 

hryðjuverkasamtök nýtt sér þá þróun eins og aðrir. Hryðjuverk hafa aukist í takt við 

tækniþróunina og má segja að Internetið hafi hjálpað hryðjuverkasamtökum hvaðanæva 

úr heiminum við að fremja sínar árásir. 

Margar ólíkar skoðanir hafa litið dagsins ljós hvað varðar fréttaflutning á 

hryðjuverkum og telja margir að hann ýti undir frekari árásir. Fjölmiðlaumfjöllun um 

hryðjuverkaárásir geta verið djarfar, sérstaklega þegar hópur eða árásarmaður er 

nafngreindur frekar en að minnast fórnarlamba. Hryðjuverkasamtök velja oftast staði sem 

þau vita að muni fá glæsta fjölmiðlaumfjöllun og skiptir staðsetning því gríðarlega miklu 

máli. Í ljósi þess að hryðjuverk skapa mikla umfjöllun í fjölmiðlum verður að mörgu leyti 

erfitt að horfa fram hjá þeim. Samband fjölmiðla og hryðjuverka er á þann veg að báðir 

aðilar fá jákvæðan ábóta af umfjölluninni. Þó svo að fjölmiðlar veiti hryðjuverkasamtökum 

það sem þeir vilja – sem er umfjöllun – þá er mikilvægt fyrir þá að vera fyrstir með 

fréttirnar. Hryðjuverkasamtök nærast á athygli fjölmiðla en aftur á móti tapar fjölmiðill 

áhorfi ef hann segir ekki frá atburðinum, það má því segja að um hálfgert tvíeggja sverð 

sé að ræða. 

Í gegnum tíðina hafa margar hryðjuverkaárásir spannað yfir fjölda daga í umfjöllun 

fjölmiðla. Á þann hátt hafa hryðjuverkasamtök sýnt fram á getu sína til að halda 

fjölmiðlum uppteknum allan tímann. Þau ná því að mjólka hverja einustu frétt út úr 

fjölmiðlinum, sem gerir það að verkum að hann fer að kynna heiminn fyrir samtökunum. 

Það hefst með því þegar hann byrjar að kynna sér samtökin og segja frá þeim í fréttum, 

sem gerir það að verkum að fleiri fá vitneskju um hver þau eru. Með því stigmagnast 

umfjöllunin og áður en árásin endar vita allir hverjir eiga í hlut. Samband hryðjuverka og 

fjölmiðla virkar nefnilega ekki ef annar aðilinn neitar þátttöku. Því má segja að hryðjuverk 

sem enga umfjöllun fær hafi mistekist. Því má velta fyrir sér hvort hryðjuverkaárásum 

myndu fækka verulega ef fjölmiðlar hættu að skrifa um þær. 
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Fjölmiðlar hafa þó ekki eins mikið málfrelsi alls staðar í heiminum. Stjórnarfar lands 

segir mikið til um hvernig fjölmiðlar haga sér, og hafa rannsóknir sýnt fram á að mun fleiri 

hryðjuverkaárásir eiga sér stað í lýðræðisríkjum frekar en einræðisríkjum (Blomberg and 

Rosendorff 2009, 5). Fjölmiðlaumfjöllun er að mörgu leyti mun takmarkaðri í 

einræðisríkjum og hafa fjölmiðlar þar ekki frelsi til að skrifa um allt. Fjölmiðlar sem eru í 

eigu ríkisins þurfa í mörgum tilfellum að lúta þeirra reglum. Einræðisríki telja árásir 

ófréttnæmar og þagga frekar niður slíkar árásir til að koma í veg fyrir að þær fái umfjöllun. 

Þannig þarf ríkið ekki að svara fyrir hryðjuverkin, sem væri það sem hryðjuverkasamtökin 

vildu að ríkið gerði. Með því að hunsa aðalmarkmið hryðjuverka hafa þau engan tilgang í 

að fremja slíkar árásir í landinu. Þau loka á fréttflutning um hryðjuverk og hugmyndin um 

hryðjuverk, eða andstöðu við ríkið, verður ekki til í höfði almennings. Það hefur þó sýnt 

sig að frjálsir fjölmiðlar grípa fréttir um slíkar árásir og reyna eftir fremsta megni að varpa 

sem flestum fréttum fram. Það er oft ekki spurning um hversu mikið má skrifa eða fjalla 

um þegar kemur að frjálsum fjölmiðlum heldur hversu mikið nægir til þess að tryggja þeim 

gott áhorf. Því meiri upplýsingar um atburðinn því fleiri fylgja miðlinum eftir. Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að vegna fjölmiðlafrelsis í lýðræðisríkjum verða slík ríki frekar fyrir 

hreyfingum eða árásum hryðjuverka (Blomberg and Rosendorff 2009, 5). Einræðisríki 

hafa þann kost og ókost að geta fylgst með fleiri einstaklingum þar sem þeir lúta allir sömu 

reglum. Það má því segja að það sé tilgangslaust fyrir einstakling að plana árás, sem að 

öllu líkindum myndi ekki rata í fjölmiðla. Í lýðræðisríkjum er mikið flæði inn og út úr 

landinu, sem gerir það erfitt að fylgjast með hverjum og einum einstaklingi. Það sýndi sig 

og sannaði, sérstaklega á árunum 2013-2016, þegar fjölmargar hryðjuverkaárásir voru 

gerðar í Evrópu. Flest þessara ríkja voru lýðræðisríki með frjálsa fjölmiðla en á 

undanförnum árum hafa sí fleiri lönd hert fjölmiðlaumfjöllunina gagnvart 

hryðjuverkaárásum. 

Forsætisráðherra Nýja-Sjálands sýndi ákveðið fordæmi fyrir u.þ.b. ári síðan þegar 

hryðjuverk áttu sér stað í tveimur moskum í landinu. Hann bað einstaklinga um að horfa 

fram hjá myndbandinu sem hryðjuverkamaðurinn hafði dreift um netið og sagðist aldrei 

ætla að nefna manninn á nafn, og biðlaði til fjölmiðla um að gera slíkt hið sama. Fjölmiðlar 

gefa hryðjuverkasamtökum ekki einungis umfjöllunina, sem flest samtök leitast eftir, 



33 

 

heldur auðvelda þeir þeim leiðina að markmiðum sínum. Um leið og hryðjuverkasamtök 

fremur árás stigmagnast sú árás, og áhrifin af henni, um leið og fjölmiðlar taka þátt. 

Hægt er að fullyrða að engin hryðjuverkasamtök hafa náð álíka vinsældum hjá 

fjölmiðlum eins og ISIS upp úr síðustu aldamótum. Með tilkomu samfélagsmiðla hafa 

samtökin náð að stækka tengslanet sitt til muna. Á þann hátt ná samtökin að miðla þeim 

upplýsingum sem þau vilja hverju sinni. Samtökin nota samfélagsmiðla, einkum Youtube 

og Twitter, til að koma efni frá sér á sem skemmstum tíma. Þau nota ákveðna markaðs- 

og upplýsingaherferð á Twitter þar sem þeirra helsta markmið er að vera eins sýnileg og 

hægt er. Þeirra mikilvægasta tól eru stuðningsmenn sem deila efni frá samtökunum 

áfram. Án aðdáenda sinna og meðlima væru samtökin varla þekkt í dag. Samtökin nærast 

á þeirri athygli sem þau fá, og hefur það verið þeirra markmið í langan tíma. 

Undanfarin ár hefur ISIS notast við nýjar aðferðir hryðjuverka. Dreifing áróðurs og 

nýliðun hefur verið lykilatriði samtakanna í mörg ár og með skipulögðum hætti hafa þau 

náð góðum árangri. Samtökin nota fjölmiðlateymi til að miðla upplýsingum og 

hugmyndafræði þeirra til fólks í heiminum. Með því ná þau að afla sér aðdáenda, sem 

oftar en ekki ganga til liðs við samtökin. Helstu breytingar síðustu ára hafa gert það að 

verkum að mun auðveldara er að leita einstaklinga til að ganga til liðs við samtökin og 

gerir þeim kleift að framkvæma árásir hvar sem er í heiminum. ISIS hefur sýnt fram á sína 

styrkleika á undanförnum árum og vaxið samhliða stríði í Mið-Austurlöndunum. Samtökin 

voru stofnuð á svæði þar sem mikil óreiða ríkti og meðan á því stóð komu þeir sér á 

framfæri. Þegar Arabíska vorið hófst fékk ISIS aukið svigrúm til að vaxa og dafna, og má 

segja að það sé undirrót velgengni þeirra.  

ISIS hefur verið tengt aðdáendum sínum frá upphafi. Samtökin hafa veitt innsýn inn í 

hversdags líf sitt með það í huga að laða að nýliða. Um er að ræða sérstök samtök að því 

leyti að þau hafa stuðning hvaðanæva úr heiminum og hafa náð í vígamenn frá fjölda ríkja. 

Þau eru gríðarlega skipulögð og sést það á árangri þeirra á undanförnum árum.  

ISIS hefur nýtt sér stöðuga þróun tækninnar og eru að vissu leyti brautryðjendur í því 

á sínu sviði. Samtökin eru meðal annars dugleg að birta myndskeið af sér þar sem einhver 

innan samtakanna sést drepa og afhöfða einstaklinga og jafnvel halda á höfði sem nýlega 

hafði verið tekið á myndband. Slík myndskeið nota þeir á samfélagsmiðlum þar sem 

margir einstaklingar heillast og verða forvitnir um stöðu samtakanna. Margir einstaklingar 
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fara til Sýrlands og upplifa hvernig raunveruleiki samtakanna er. Því næst fara þeir til baka 

í heimaland sitt og eru dæmi um að slíkir einstaklingar fremji árásir þar, eftir veru sína í 

Sýrlandi. Stuðningur þeirra á árunum 2013-2016 fór sífellt vaxandi sem gerði það að 

verkum að erfitt var að fylgjast með einstaklingum sem fóru til liðs við samtökin. 

Einstaklingar fundu sífellt fleiri leiðir til að koma sér fram hjá þeim öryggisleiðum sem voru 

í þeirra landi. Nýliðun ISIS óx samhliða árásum samtakanna innan vestrænna ríkja á 

síðustu árum. Umfjöllunin um samtökin í vestrænum fjölmiðlum varð sömuleiðis meiri, 

og má því draga þá ályktun að fjölmiðlar hafi spilað stórt hlutverk í nýliðun hjá 

samtökunum. Í fjölmiðlum var meðal annars skrifað mikið um þá einstaklinga sem lögðu 

leið sína til Sýrlands til að ganga til liðs við samtökin. Gott dæmi um það voru þrjár ungar 

stúlkur frá Englandi sem gengu til liðs við ISIS árið 2015. Ákvörðun þeirra vakti 

heimsathygli enda var elsta stúlkan aðeins 16 ára gömul (BBC 2015). Að mörgu leyti var 

brottför stúlknanna dæmi um hversu auðvelt var fyrir hryðjuverkasamtök að ná til 

einstaklinga. Með tilkomu samfélagsmiðla, sem er helsti vettvangur hryðjuverkasamtaka 

varðandi nýliðun, verða til auðveldari samskiptaleiðir. Nú til dags eru samfélagsmiðlar án 

efa mikilvægasta tól hryðjuverkasamtaka. Það er því mjög auðvelt fyrir samtök eins og 

ISIS að blekkja einstaklinga hinum megin við skjáinn. Í kjölfar brottför stúlknanna fóru 

fjölmiðlar í kapphlaup að grafa upp fortíð stúlknanna, og varpa ljósi á hvað ISIS stóð fyrir. 

Með því fékk ISIS mikla umfjöllun, sem er þeim dýrmæt í nýliðun. Fjölmiðlar einbeittu sér 

að því að gefa áhorfendum sínum eins miklar upplýsingar og þeir höfðu á milli handanna. 

Á meðan margir urðu gáttaðir á ákvarðanatöku stúlknanna jókst eflaust forvitni annarra. 

Fjölmiðlar sögðu ekki aðeins frá brottför þeirra heldur kynntu þeir samtökin fyrir nýjum 

einstaklingum. Þeir urðu eflaust forvitnir og hófu að leita upplýsinga um samtökin á 

netinu. Þannig gefa fjölmiðlar hryðjuverkasamtökum frægðina og athyglina sem þeir vilja. 

Talið er að hryðjuverkasamtökin hefðu náð athygli stúlknanna í gegnum 

samfélagsmiðla og samtökin lofað þeim öllu fögru. Stelpurnar þrjár eru gott dæmi um 

hversu samfélagsmiðlar eru góðir í að blekkja um raunverulegt ástand, sem gerir 

auðveldara fyrir ISIS að fegra ástandið. Samtökin hafa verið harðlega gagnrýnd á 

alþjóðlegum vettvangi fyrir ógeðfellda hegðun á borgurum sínum, sem búa á þeirra 

landssvæði. Milljónir manna hafa flúið heimili sín vegna samtakanna á meðan margir 

flykkjast til að ganga til liðs við þau. 
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Fjölmiðlar og hryðjuverk hafa sama markmið, að fanga athygli almennings, þó ekki á 

sömu forsendum. Þessir tveir þættir hafa skarast í alþjóðlegu samhengi um langan tíma. 

Fjölmiðlar senda frá sér fríar auglýsingar um hryðjuverkasamtök, sem þau treysta 

auðveldlega á. Hryðjuverkasamtök hafa oft litið á fjölmiðla sem einhvers konar tuskudýr, 

sem hægt er að ráðskast með. Þau treysta á að fjölmiðlar miðli þeim upplýsingum sem 

þeir vilja framan í umheiminn og þrífast á umfjöllun þeirra. Stórar og dramatískar fréttir 

fá gríðarlega mikla umfjöllun í fjölmiðlum og oftar en ekki er gert meira úr þeim heldur en 

þörf er á. Það sést oft á umfjöllun fjölmiðla um árásir þar sem oftar en ekki eru grafnar 

upp allar þær upplýsingar sem hægt er að finna um einstaklinga eða hópinn sem framdi 

hryðjuverkaárásina. 

Fjölmiðlar geta oft á tíðum ýtt undir óttann, sem eftirfylgni hryðjuverkanna hefur og 

gefið bjagaða mynd af ástandinu. Í gegnum tíðina hafa fjölmiðlar fengið á sig mikla 

gagnrýni hvað hryðjuverkaárásir varðar vegna fréttaflutnings um árásirnar. Margir vilja 

draga upp þá mynd að með auknum fjölmiðlaflutningi um slíkar árásir hvetji aðra til að 

fremja árásir, sökum þess hversu mikið er einblínt á gerandann af ódæðinu í stað 

fórnarlambanna. Það má því segja að sigurvegarar hryðjuverkaárása séu alltaf gerendur 

ef árásin birtist í fjölmiðlum. Með því að loka á slíkar umfjallanir ná hryðjuverkamenn ekki 

að vinna baráttuna. Aftur á móti eru margir sem telja það vera rétt almennings að fá að 

fylgjast með fréttum hvaðanæva úr heiminum, og er því samband hryðjuverka og 

fjölmiðla á hálum ís.  

Hryðjuverkasamtök hafa litið á fjölmiðla sem besta vin sinn án þess að fjölmiðlar taka 

eftir því. Fjölmiðlar taka meðvitaða ákvörðun um að fjalla um hryðjuverk án þess að hugsa 

út í afleiðingarnar. Með tilkomu samfélagsmiðla hafa hryðjuverkasamtök fundið 

auðveldari leið til að miðla upplýsingum þeirra. Þó svo að fréttir myndu hætta að berast 

af umfjöllun um hryðjuverkaárásir myndu samfélagsmiðlar fylla í það skarð. Út frá því má 

segja að það væri óraunhæft að stoppa fjölmiðlaumfjöllun um hryðjuverk, þrátt fyrir að 

stórar fréttasíður og blöð hættu að skrifa um þau. Hryðjuverkasamtök deila árásum sínum 

á samfélagsmiðlum, sem dreifist um netið, og fá áfram athygli. 

Þeir þættir sem hafa komið hér fram í ritgerðinni sýna að erfitt er að stöðva samband 

hryðjuverka og fjölmiðla. Stanslaus samkeppni einkennir fjölmiðlamarkaðinn sem gerir 

það að verkum að fjölmiðlar þurfa að koma með nýjustu fréttir strax. Það má samt draga 
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þá ályktun að í stað þess að fjalla ítarlega um hryðjuverkaárásir, þá mætti takmarka 

fréttaflutning á þeim og fara varlega í fjölmiðlaumfjöllun slíkra atburða, sérstaklega í ljósi 

þess að samfélagsmiðlar urðu til. Með tilkomu þeirra hafa hryðjuverkasamtök mun 

breiðara aðgengi að einstaklingum, sem hafa á undanförnum árum skilað þeim gríðarlega 

mörgum bardagamönnum. Hvað varðar almenning þá mun hann, og hefur alltaf, veitt 

hryðjuverkaárásum athygli. Það má því fullyrða að hryðjuverk og fjölmiðlar séu bestu vinir 

en á sama tíma verstu óvinir. 
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