
 

 

Respons 

Irak: Irakiske regjeringstyrker i Kurdistanregionen 

 

Problemstilling/spørsmål: 

 I hvor stort omfang er styrker fra den irakiske hæren utplassert i Kurdistandregionen i 
Irak?  

 Hvilke oppgaver har de og hvor er de utplassert?  

 Hvordan rekrutteres de? Vi har sett at enkelte styrker er opprettet med rekruttering fra 
tidligere Peshmerga-soldater, men slik vi forstår det er det også enkelte helt "vanlige" 
irakiske styrker? Er de eventuelt rekruttert direkte fra Kurdistandregionen til den 
irakiske hæren, uten Peshmerga-erfaring? 

 
 

Innledning 

Hvordan man regner omfanget av irakiske hærstyrker utplassert i Kurdistanregionen kommer 
an på hvordan man definerer ”hæren”. Vanligvis omtales de irakiske væpnede styrkene som 
Iraqi Security Forces (ISF). ISF inkluderer både regulære militære styrker i Iraqi Army, 
militære spesialstyrker, og paramilitært politi, underlagt sine respektive ministerier (forsvar 
og innenriks). Med denne definisjonen lagt til grunn vil den følgende omtalen inkludere både 
rene hærstyrker og politi og grensestyrker som alle har oppgaver av militær art. 

Bakgrunn 

I januar 2010 ble Peshmerga-styrkene under KDP og PUK slått sammen til én kommando og 
underlagt de kurdiske selvstyremyndighetenes Peshmerga-ministerium. Styrkene ble omdøpt 
til Regional Guard Brigades (RGB), og skal telle ca. 90 000 mann totalt.  

Den 16. april 2010 ble RGB formelt integrert i den irakiske hæren (ISF) i brev fra 
statsminister Maliki til de kurdiske selvstyremyndighetene. Den praktiske integreringen 
gjennomføres av de gjenværende amerikanske styrkene i Irak (USF-I). RGB er i henhold til 
en separat avtale av 28. april 2010 indirekte underlagt det irakiske forsvarsministeriet via 
selvstyremyndighetenes Peshmerga-ministerium (U.S. Department of Defense 2010, s. 51). 
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For øvrig består de irakiske styrkene som er utplassert i Kurdistanregionen av følgende 
elementer: 

 Paramilitært politi (Zerevani) – satt sammen av to divisjoner fra Federal Police samt to 
brigader fra Emergency Reaction Forces (ERF) – ca. 30 000 mann. 

 15. og 16. divisjon i regjeringshærens Mountain Brigades – ca. 30 000 mann. 

 Grensestyrkene – 10-12 000 mann (Elliott 2010a).  

I hvor stort omfang er styrker fra den irakiske hæren utplassert i Kurdistanregionen i 
Irak?  

Ifølge D. J. Elliott, forhenværende analytiker i den amerikanske militære etterretningen, skal 
den tidligere RGB-styrken (fra april 2010 innlemmet i ISF) ha blitt fordelt på 21 brigader med 
til sammen mellom 50 000 og 70 000 mann (Elliott 2010a). Det amerikanske 
forsvarsdepartementet (U.S. Department of Defense 2010) anslår den samme styrken til ca. 
90 000 mann. Vi tolker ulikheten mellom disse tallene slik at av totalt 90 000 er 50-70 000 
blitt fordelt på 21 irakiske hærbrigader. Det ser ut for oss som om disse brigadene blir 
utplassert i varierende antall i Kurdistanregionen og de omstridte områder.  

Zerevani-styrken skal til sammen bestå av ca. 30 000 mann (Elliott 2010a; U.S. Department 
of Defense 2010). International Crisis Group (2010) anslår imidlertid bemanningen til 35 000. 
Kildene spriker vesentlig mer vedrørende hvilken myndighet Zerevani-styrken er underlagt. 
International Crisis Group (2010 s. 4) mener styrken ligger under de kurdiske 
selvstyremyndighetenes innenriksministerium, mens Elliott (2010a) mener den er blitt 
overført til Innenriksministeriet i Bagdad. Til støtte for sitt syn fremholder Elliott at deler av 
Zerevani er blitt trent av italienske Carabinieri (under et NATO-program for opplæring, forf. 
anm.) sammen med det irakiske Federal Police (FP). Som en ytterligere indikasjon på at 
Zerevani skal bli del av FP fremholder han at FP etter fullført trening igjen vil trene sine egne 
bataljoner. FP er underlagt det irakiske innenriksministeriet (Elliott 2010a.). Journalisten 
Wladimir van Wilgenburg (2011) hevder at Zerevani er underlagt det kurdiske 
regjeringspartiet KDP.  

Muligens kan de sprikende opplysningene skyldes at Zerevani-styrken er planlagt overført til 
sentrale myndigheter i Bagdad, men at dette pr. august 2011 ennå ikke hadde funnet sted. 
Landinfo har ikke funnet noen ytterligere opplysninger å gå ut fra. 

15. og 16. divisjon skal ifølge Elliott (2010a) bestå av ca. 30 000 kurdiske Peshmerga-soldater 
som overføres til den irakiske hæren. 

Grensestyrkene skal ha til sammen mellom 10 000 og 12 000 mann utplassert i 
Kurdsitanregionen og være bemannet med kurdisk Peshmerga (Elliott 2010a). 

Ifølge Elliott (2010a) utgjør dette til sammen ca. 140 000 mann i Kurdistanregionen. Av 
Elliotts oversikt fremgår det dessuten at samtlige av disse er rekruttert fra kurdiske 
Peshmerga-styrker, selv om de altså er formelt underlagt den irakiske regjeringen. For oss ser 
det ut som at 140 000 er det maksimale antallet mann som er disponibelt. 
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Hvilke oppgaver har de og hvor er de?  

Zerevani 

Ifølge International Crisis Group (2010, s. 4 fotnote 21) har Zerevani som eneste oppgave å 
opprettholde sikkerheten ved de vitale sentrene i Kurdistanregionen, så som flyplasser, 
regjeringsbygninger og hovedveier. På et kart over utplasseringen av irakiske 
sikkerhetsstyrker (Elliott, 2010c) finner vi dem i Erbil provins.  

Hærens 15. og 16. divisjoner (hentet fra Mountain Brigades) og det tidligere RGB 

International Crisis Group (2010, s. 18) opplyser at hærens 15. og 16. divisjoner kun består av 
kurdere og at de opererer nesten utelukkende innenfor den irakiske Kurdistanregionens 
grenser. Hvor de er utplassert varierer imidlertid over tid. På et kart over styrkeutplasseringen 
fra februar/mars 2010 (Elliott 2010a), er Mountain Brigades markert i de tre 
selvstyreprovinsene samt i deler av Tamim og Nineva provinser. På et kart fra april 2010 
(Elliott 2010b), er de trukket ut av Nineva, mens en del av 16. divisjon er utplassert i Diyala.  

På et tilsvarende kart fra november samme år (Elliott 2010c) er Mountain Brigades ikke 
markert, mens kurdiske Peshmerga-styrker (trolig underlagt de kurdiske 
selvstyremyndighetene) er utplassert i noenlunde tilsvarende posisjoner i de tre 
selvstyreprovinsene samt i deler av Tamim og Diyala (ikke i Nineva). Disse variasjonene 
tyder for oss på at forskjellige kurdiske styrker til enhver tid blir utplassert i forskjellige 
posisjoner i Kurdistanregionen og deler av de omstridte områdene, enten dette er kurdiske 
Peshmerga-enheter eller kurdisk bemannede irakiske hærenheter. 

Enhetene fra det tidligere RGB har ifølge U.S. Army Central (2010) i oppgave å beskytte 
sivilbefolkningen, sikre grensen mellom den irakiske Kurdistanregionen og Iran og å 
bekjempe al-Qaida i Khanaqin by i Diyala provins (som ligger utenfor Kurdistanregionen). 
Nettstedet Free Republic (2010) oppgir i tillegg at oppgavene omfatter sikring av veier og 
påvisning av miner. For øvrig er bevoktningen av de internasjonale grensene i henhold til alle 
de tre kartene ivaretatt av enheter underlagt det irakiske Department of Border Enforcement 
(DBE). DBE sorterer under Innenriksministeriet (Perito 2008). 

Grensestyrkene (grenseovergangene) 

Som en særordning administreres imidlertid grenseovergangene mellom 
Irak/Kurdistanregionen og Tyrkia og Iran1 i fellesskap av DBE og de kurdiske 
selvstyremyndighetenes innenriksministerium. 

I tillegg til DBE har et organ under det irakiske innenriksministeriet, Port of Entry Directorate 
(PoE), til oppgave å kontrollere grenseovergangene. Kontrollen av den irakiske 
Kurdistanregionens internasjonale grenser2 omfatter oppgavene gjengitt nedenfor (U.S. 
Department of Defense 2010, s. 62). 

DBEs oppgaver: 

 Overvåkning fra faste installasjoner 

 
1 Det er ingen offisiell grenseovergang mellom Den irakiske Kurdistanregionen og Syria. 
2 Kurdistanregionens grense mot det øvrige Irak blir kontrollert av Peshmerga og sikkerhetsstyrker underlagt 
kurdiske myndigheter. 
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 Kontroll av personer, varer og utstyr 

 Anholdelse og saksbehandling av utenlandske krigere og krigskontrabande. 

DBE er delt inn i fem regioner på landsbasis. Den totale styrken er på mellom 40 000 og  
45 000 mann. Den irakiske Kurdistanregionen ligger innenfor region 1 og er tildelt  
10 000-12 000 mann. 

PoEs oppgaver: 

 Sikre grenseovergangene mot indre og ytre trusler 
 Samordne det irakiske Innenriksministeriets støttefunksjoner for grenseovergangene. 

Hvordan rekrutteres styrkene? 

Zerevani 

Vi har ingen konkrete opplysninger om hvordan personellet til Zerevani blir rekruttert. 
Imidlertid har politiet i den irakiske Kurdistanregionen tidligere praktisert åpne utlysninger til 
polititjeneste, noe om bl.a. har ført til angrep på køer av søkere (The Blade 2005). Hvorvidt 
Zerevani også har blitt rekruttert på denne måten vet vi imidlertid ikke. Derimot vet vi at 
Zerevani er, eller inntil nylig har vært, underlagt de kurdiske selvstyremyndighetene. En skal 
da kanskje ikke se bort fra muligheten for at Peshmerga-personell kan ha blitt overført dit. 
Elliott (2011) omtaler Zerevani som ”Peshmerga ”Zerevani””. 

Mountain Brigades 

Mountain Brigades er i formen regulære hærenheter. Ifølge Elliott (2011) er disse enhetene 
bygget opp gjennom overføring av personell fra kurdiske Peshmerga-enheter. 

Grensestyrkene 

Vi finner ingen spesifikk informasjon om hvordan DBE rekrutterer sitt personell. Ulike kilder, 
for eksempel forskeren Robert M. Perito (2008) ved U.S. Institute of Peace, viser til at 
grensestyrkene har hatt et effektivitetsproblem som kan skyldes de raske og åpne 
rekrutteringsprosessene i de tidligere fasene av ISFs oppbygging Den amerikanske 
militæranalytikeren Bill Roggio (2006) nevner lokalkunnskap som et rekrutteringskriterium, 
noe som ivaretas gjennom rekruttering lokalt.  

Informasjon av nyere dato om rekruttering til DBE har vi ikke funnet. Forøvrig er det som 
nevnt vedtatt å overføre de kurdiske Regional Border Guards til den irakiske hæren. 

Oppsummering 

De regulære irakiske hærstyrkene disponible for utplassering i Kurdistanregionen teller ca. 
120 000 mann. I tillegg kommer paramilitært politi og grensestyrker. Maksimalt blir det totale 
antallet rundt 140 000 mann.  

Alle disse styrkene er eller er på vei til å bli underlagt sentrale myndigheter i Bagdad. 
Samtlige er bemannet med kurdisk personell.  De er utplassert både i Kurdistanregionen og i 
deler av de omstridte områdene. Oppgavene er fordelt mellom militær bredskap og eventuelle 
kampoppdrag, grensebevoktning, antiterrorvirksomhet og indre vakthold.  
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Det meste av personellet synes å være rekruttert gjennom overføring av kurdisk Peshmerga-
personell. 

 

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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