Respons
Irak: Sikkerheten i Bagdad per september 2010
Problemstilling/spørsmål:
Kort oversikt over sikkerhetssituasjonen i Bagdad med fokus på:
•
•
•
•

Intensiteten i angrepene
Type angrep
Målgrupper
Aktivitetsnivå blant væpnede grupper

Intensiteten i angrepene

Antallet voldelige angrep i Bagdad lå i juli på rundt 30, som var det samme som nivået i
januar. Dette ifølge nettstedet Iraq Business News (2010a), som bringer forretnings-,
investerings- og sikkerhetsrelaterte nyheter og analyser og har kontorer i bl.a. Bagdad, Basra
og Erbil.
I løpet av august steg antallet voldelige angrep til 50, mens det falt til 35 ved inngangen til
september, og vekslet mellom vel 30 og 50 i midten av september. Topptallet i 2010 så langt
var til sammenlikning 90 voldelige angrep i dagene rundt valget i mars. Gjennomsnittskurven
for året har vært slakt fallende fra 50 ved årets begynnelse til ca. 37 angrep medio september.
Man har sett en økning i selvmordsangrep i Bagdad. Et potensielt stort selvmordsangrep ble
forhindret av irakiske sikkerhetsstyrker med ”bare” sju drepte, mot et forventet mye høyere
tall dersom angrepet var blitt gjennomført som planlagt.
Iraq Body Count (2010a) har rapportert 30 bombeangrep i juli, og i tillegg til dette et mindre
antall skyteepisoder.
Iraq Business News (2010b) ser det som sannsynlig at væpnede grupper vil fortsette å
konsentrere seg om politi, militære og myndighetspersoner fremover. Masseangrep på sivile
har grovt sett funnet sted hver fjortende dag og, ifølge Iraq Business News (2010b) må en må
forvente flere masseangrep fremover.
Dette påpekes også av det britiske nyhetstidsskriftet The Economist (2010), som oppgir at
myndighetsrepresentanter og politifolk på landsbasis blir drept daglig.
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Figuren nedenfor viser variasjonene i angrepsintensiteten fra februar til medio september
2010.

Kilde: Iraq Business News 2010b.

Type angrep

Iraq Body Count’s (IBC 2010b) listeføring av voldelige angrep for perioden 1. august – 16.
september viser at det forekommer mange ulike typer angrep. I hyppighet dominerer angrep
med skytevåpen og angrep, til dels flere samordnede, med bomber/hjemmelagde
bomber/håndgranater. Høyest antall ofre prer angrep forårsakes av selvmordsbombere og
bilbomber.
Årsaken til dette er trolig at selvmordsbombere og bilbomber fraktes frem til målet og settes
av umiddelbart, ofte der mange mennesker ferdes. De stasjonære og de hjemmelagde
bombene blir lagt ut på forhånd, gjerne på mindre befolkede eller øde steder der de er ment å
ramme bestemte forbipasserende kjøretøyer eller bestemte faste installasjoner.
Uke Skyting IED/bombe/ Rakett/bombe- AED Bilbombe Selvmords- Diverse
håndgranat kaster
angrep
uspesifiserte
angrep
4
2
2
37
1
4
1
7
13
36
1
1
3
35
10
5
3
22
34
1
33
7
17
1
58
32
9
18
1
31
IED = Improvised explosive device (hjemmelagd bombe)
Kilde: IBC
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Iraq Business News (2010c) nevner at i den aktuelle perioden er selvmordsangrep blitt rettet
mot ISF og shiamuslimske sivile, mens hjemmelagde bomber er blitt lagt ut langs veiene der
de amerikanske troppene har trukket seg ut.
Målgrupper

Både de gjennomførte og de avvergede selvmordsangrepene ser ifølge Iraq Business News
(2010c) ut til å ha hatt som mål å rette masseanslag mot irakiske sikkerhetsstyrker og Bagdads
shiamuslimske befolkning. Et større angrep mot potensielle rekrutter til hæren ble
gjennomført 17. august.
Hjemmelagde bomber var også i september den vanligste angrepsmåten, i henhold til Iraq
Business News (2010b). Disse angrepene retter seg særlig mot politiet, soldater,
myndighetspersoner og politikere og mot resterende amerikanske militære. Bruken av
eksplosiver festet på undersiden av kjøretøyer har gått ned i det siste.
IBC (2010c og d) oppgir for august og første halvdel av september en rekke forskjellige ofre:
Et medlem av et lokalt politisk myndighetsorgan, et Sahwa-medlem, en valgmedarbeider,
journalister, en dommer, hær-rekrutter, en departementsansatt, en sykehusdirektør, soldater,
politimenn, en fengselsbetjent, en ansatt i Iraqi Airways, en sikkerhetsvakt i en offentlig
bygning og sjefen for Innenriksdepartementets avdeling for myndighetspersoners og
diplomaters sikkerhet.

Aktivitetsnivå blant væpnede grupper

Iraq Business News (2010c) mener at aktiviteten i og rundt Bagdad de siste par månedene
tyder på at AQI og tilsluttede grupper står for mye av den seneste økningen i volden. I tillegg,
og antakelig i samvirke med slike grupper, kommer ulike sunnimuslimske opprørere som ikke
blir identifisert nærmere.
Også The Economist (2010) viser til at grupper knyttet til AQI har kommet på banen igjen i
månedene frem til august, og antakelig vil kunne holde aktiviteten oppe i månedene fremover.
Ifølge Qassim Abdul-Zahra (2010) har den AQI-tilknyttede gruppen Islamic State of Iraq
påtatt seg ansvaret for to bombeangrep i Bagdad 19. september som krevde 31 liv.
Sjefsanalytiker for Irak Michael Knights1 i det internasjonale sikkerhetsfirmaet Olive Group
(2010), deler også oppfatningen om at AQI har sin del av ansvaret for volden i Bagdad de
seneste månedene. Han mener samtidig å se tegn til at grupper knyttet til Baath-partiet og
Saddam Husseins etterretnings- og sikkerhetsapparat er i ferd med å styrke seg i landets
sunnimuslimske arabiske deler. Dette kommer som en følge av bl.a. at landet ennå syv

1

Michael Knights er forsker med en bred produksjon om sikkerhetsrelaterte spørsmål. Han underviser ved britiske og
amerikanske militære institusjoner. Han er også konsulent for det amerikanske forsvarsdepartementet og har gjort omfattende
forskning om erfaringene fra amerikanske militære operasjoner i Irak siden 1990.
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måneder etter valget ikke har fått en regjering, og at sikkerhetsstyrkene, som har en
sjiamuslimsk ledelse, dårlig behersker de sunnimuslimske områdene nord for Bagdad.
Disse områdene er logistiske knutepunkter for operasjoner i Bagdad. På grunn av forhold som
dette mener Knights at lokalbefolkningen igjen kan tenkes å ville skifte lojalitet, denne
gangen over mot irakiske sunnimuslimske opprørermiljøer som oppleves å gi dem sikkerhet
på kort sikt.
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet,
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse
sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av
ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men
skal gi svar på de konkrete spørsmålene som er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av
bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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