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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig 
uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold og 
menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 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. 

Opplysningene som blir lagt fram i rapportene og temanotatene, kan ikke tas til 
inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens 
behandling av søknader. Landinfos rapporter og temanotater er heller ikke uttrykk 
for norske myndigheters syn på de forhold og land som rapportene omhandler. 
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SUMMARY 

Diyala has since the fall of the Ba’ath regime been one of the most violent provinces 
of Iraq. Al-Qaeda-in-Iraq (AQI) fortified its presence in Diyala after having been 
severely weakened in Anbar and Baghdad. In spite of AQI’s weakened position in 
Iraq overall, the network is still operative in Diyala.  

The ethnic and sectarian composition of Diyala has fuelled to the level of conflict.  

During 2009 the security situation in Diyala improved on par with the rest of the 
country due to both the efforts of the local Sons of Iraq (SoI) and the government’s 
military offensive against insurgents. However, the security situation in the province, 
Baquba in particular, remains somewhat unstable. 

 

 

SAMMENDRAG 

Diyala har etter Ba’ath-regimets fall i 2003 vært en av de mest voldelige provinsene i 
Irak. Al-Qaida-i-Irak (AQI) søkte tilhold i Diyala etter at de ble sterkt svekket i 
Anbar og Bagdad. Selv om AQI generelt er svekket over hele Irak, er nettverket 
fortsatt operativt i Diyala. Provinsens etniske og sekteriske sammensetning har 
bidratt til det relativt høye konfliktnivået. I løpet av 2009 har situasjonen i Diyala 
bedret seg i takt med resten av landet som følge av innsatsen til lokale 
borgerverngrupper og som følge av offensive aksjoner rettet mot militante grupper 
fra myndighetenes side. På tross av dette, er situasjonen fortsatt noe ustabil, spesielt i 
Baquba. 
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1. INNLEDNING 

Diyala er en provins med blandet befolkning der majoriteten er sunnimuslimske 
arabere (om lag 55 %) (Russo 2009). I de nordlige og nordøstlige områdene er det 
primært kurdiske bosettinger, selv om distriktene også innehar en betydelig arabisk 
befolkning. Kurderne utgjør om lag 15 % av Diyalas befolkning (Russo 2009). I det 
nordvestlige området av Diyala er det en turkmensk enklave, mens sunnimuslimske 
arabere dominerer i den sentrale delen av provinsen. I den sørlige og sørvestlige 
delen av provinsen er det en blandet bosetting av sunni- og shiamuslimske arabere. 
Det antas at ca. 30 % av befolkningen er shiamuslimske arabere (Russo 2009). 
Diyala-provinsen har totalt om lag 1,5 millioner innbyggere (COSIT 2007). 

Dette notatet gir en oversikt over maktfordelingen og en oppdatering på 
sikkerhetssituasjonen i Diyala provins, med et litt tyngre fokus på byen Baquba med 
omegn.  

2. MAKTFORDELING 

Maktforholdet i provinsstyret endret seg etter valget i januar 2009. Fra å ha vært styrt 
av den shiadominerte blokken United Arab Alliance, er dagens provinsråd ledet av 
Iraqi Accordance Front i samarbeid med Kurdish Alliance og Diyala Coalition. Iraqi 
Accordance Front er en sammenslutning ledet av Iraqi Islamic Party, Iraks største 
sunnidominerte parti, som for øvrig Visepresident Hashimi er medlem av. Diyala-
koalisjonen utgår fra Høyesterådet (Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI)), mens 
Kurdish Alliance består av KDP og PUK. 

Guvernøren er fra Iraqi Accordance Front og heter Abdulnasir al-Muntasirbillah. 

Viseguvernøren er fra Diyala Coalition og heter Furat Muhammed. 

Formannen i provinsrådet heter Taleb Mohammed Hassan og er fra den Kurdiske 
Alliansen KDP-PUK 

Det er 29 seter i provinsrådet og partifordelingen er som følger: 

Iraqi Accordance Front (Hashimi): 9 seter 

Iraqi National Project (al-Mutlaq): 6 seter 

Kurdish Alliance (KDP-PUK): 6 seter 

Iraqi National List (Allawi): 3 seter 

State of Law (Maliki): 2 seter 

Diyala Coalition (SIIC): 2 seter 

National Reform Party (eks-statsminister Jaafari): 1 sete 

På grunn av Diyalas blandede befolkning og skjeve maktfordeling før det siste valget 
i 2009, har provinsen vært åsted for en militær og politisk maktkamp både mellom 
kurdere og arabere og mellom sunni- og shiamuslimer. Dette notatet vil fokusere på 
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den sistnevnte da vi her fortrinnsvis konsentrerer oss om Baquba og omegn. 
Provinsen ble etter valget i 2005 styrt av en shialedet allianse, hvilket medførte 
omfattende angrep anført av sunnimuslimske militante med tilknytning til al-Qaida-i-
Irak (AQI). Etableringen av lokale borgerverngrupper, Sons of Iraq (SoI), etter 
mønster fra Anbar Awakening bidro til å svekke AQI betraktelig. SoIs militære 
suksess fikk etter hvert politisk tyngde og bidro til å styrke det sunnidominerte 
partiet Iraqi Islamic Party. De borgerverngruppene som ble knyttet til Iraqi Islamic 
Party var først og fremst dominerende i urbane strøk i Baquba og Muqdadiyah og 
kalte seg selv Popular Committees (Russo 2009). 

Den irakiske sentralmakten oppfattet de lokale borgervernene som en trussel mot 
deres egne strategiske interesser, og Maliki opprettet derfor sommeren 2007 Diyala 
Support Council (Russo 2009). Rådet var ikke knyttet til provinsrådet eller 
sikkerhetsstyrkene, men jobbet for å styrke regjeringen. Rådet fikk makt fra sentralt 
hold til å rekruttere nye sikkerhetsstyrker lokalt. På denne måten kunne Maliki ha 
kontroll med rekruttering av regjeringsvennlige styrker i Diyala.  

I tillegg til Diyala Support Council, etablerte Maliki en rekke Tribal support councils 
i hele Irak og i Diyala i januar 2008. Målet med begge disse rådene har vært å få 
medlemmene fra SoI/Popular Committees over til sikkerhetsstyrkene, splitte 
sunniene og å svekke Iraqi Islamic Party (Russo 2009). 

Flere av de SoI-/Popular Commmittees-styrkene og Islamic party-medlemmene som 
ikke knyttet seg til de nye rådene og ble med i de nye sikkerhetsstyrkene, ble anholdt 
i Malikis militære offensiv Omens of Prosperity i juli 2008 (Russo 2009). I løpet av 
offensiven ble fem SoI-ledere som ville stille til valg arrestert, og alle SoI-
sjekkpunktene og -lokalkontorene (bortsett fra ett) ble stengt innen august. Maliki 
arresterte også de SoI-medlemmene/-lederne som ville stille til valg. Ingen arresterte 
har lov til å stille til valg. Påskuddet for å arrestere disse på tross av at de bidro i 
kampen om å bekjempe AQI, var at de tidligere, før 2007, hadde vært medlemmer av 
sunnimilitante grupper som 1920’s Revolutionary Brigades, Hamas al-Iraq og Salah 
ad Din-brigaden.  

På denne måten prøvde Maliki å presse alle i SoI til å gå over til Tribal support 
council eller Diyala Support Council – som et ledd i å integrere SoI i politiet eller i 
administrasjonen. De som nektet ble utsatt for arrestasjoner. 

Maktkampen mellom lokalpolitikere i Diyala og sentralregjeringen gjør seg fortsatt 
gjeldende i 2010. En ledende opposisjonspolitiker til Malikis State of Law-koalisjon 
ble arrestert i februar av spesialstyrker fra Bagdad. Dette skjedde angivelig bare noen 
dager etter at han hadde deltatt i en offentlig debatt der han hadde kritisert 
sikkerhetsstyrkene (Lee Myers og Shadid 2010). Arrestordre skal også ha blitt 
utstedt for fem andre lokalpolitikere.  

Beslutningen om å utestenge om lag 400 politikere med angivelige bånd til det 
forhenværende Ba’ath-regimet fra det kommende parlamentsvalget i mars i år, bidrar 
til å spisse frontene mellom ledende politiske krefter i Diyala og statsministeren 
ytterligere. 
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3. SIKKERHET 

Antall drepte sivile i Irak ble halvert fra 2008 til 2009. Iraq Body Count registrerte 
4645 drepte, det laveste tallet siden krigen startet i 2003.   Om lag en fjerdedel av de 
drepte var polititjenestemenn (IBC 2009). 
Figur 1. Antall registrerte sivile drap i Irak i 2008 og 2009 og i Diyala 2009 per måned. 
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Kilde: Iraq Body Count (2009) og Aswat al-Iraq for Diyala (2009). 

 

Sikkerhetssituasjonen i Diyala har bedret seg i takt med resten av landet i løpet av 
2009 men fremstår fortsatt som relativt ustabil. Mellom 300 og 400 sivile liv ble 
registrert tapt i konfliktrelaterte situasjoner i denne provinsen i 2009 (Aswat al-Iraq 
2009a og IBC 2009). SoI/Popular Committees får, på tross av samarbeidsproblemene 
med sentralregjeringen, mye av æren for de bedrede forholdene. I tillegg har 
myndighetenes offensiv mot militante grupper vært effektiv. 

1. mai 2009 lanserte irakiske myndigheter en ny militæroffensiv mot ikke-statlige 
militante grupper (Bashaer al-Kheir (Promise of Good) II). Målet med aksjonen har 
vært å anholde medlemmer av AQI og andre militante grupper samt å avdekke og 
konfiskere ulovlige våpenarsenaler.  

I løpet av arrestasjonskampanjen ble, foruten militante opprørere, 425 SoI-soldater, 
inkludert 25 ledere, arrestert (Aswat al Iraq 2010a). I protest mot disse 
arrestasjonene, ble 13 000 SoI-soldater, den 23. januar 2010, beordret av egne ledere 
til å legge ned sitt arbeid og forlate kontrollpostene de bemannet (Aswat al Iraq 
2010a). 

I kjølvannet av denne beslutningen ble iranske pilgrimmer rammet av et 
selvmordsangrep i det nordlige Bagdad 1. februar. Etter dette angrepet ble 20 000 
politimenn beordret inn i Diyala for å beskytte shiamuslimske pilgrimmer på vei til 
Karbala (Aswat al-Iraq 2010b). 
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3.1 MILITANT AKTIVITET 

3.1.1 Aktive militante grupper 

Al-Qaida-Iraq (AQI) har i flere år vært militært aktive i Diyala-provinsen. AQI har et 
oppegående nettverk i al-Hashimiyat, der de har hatt tilhold i flere år (Aswat al-Iraq 
2009b).  

Islamic State of Iraq (ISI) er en paraplyorganisasjon tilknyttet AQI som rommer en 
rekke sunnimilitante grupper. Gruppens arabiske navn er Dawlat al-'Iraq al-
Islamiyya. ISI er den største opprørsgruppen i Irak. ISI og AQI har som mål å 
etablere et kalifat i de sunnidominerte områdene av Irak med Baquba som hovedstad. 
Det er mye som tyder på at ISIs operasjoner styres fra Diyala. 

Al-Naqshabandiya, er en militant gruppe som oppsto i kjølvannet av Ba’athregimets 
fall i 2003. Gruppen er lojal til Ibrahim al-Dori, Iraks visepresident under Saddam 
Hussein, og består av soldater og offiserer fra den forhenværende irakiske hæren. Al-
Naqshabandiya er fortrinnsvis aktive i Kirkuk, men utførte så sent som i februar i år 
angrep i Baquba (Aswat al-Iraq 2010c). 

Diyala har som nevnt innledningsvis også en betydelig shiamuslimsk befolkning, og 
for å beskytte shiaene fra AQI, etablerte også shiamuslimske militser seg i det 
sørvestlige området av Diyala og langs grenseområdet til Iran (Russo 2009). Dette 
området skal angivelig fungere som en transittrute for våpen og andre ressurser fra 
Iran (Russo 2009). Det er lite tilgjengelig informasjon om hvor aktive disse militsene 
er i dag. 

3.2 REGISTRERTE DRAP PER DISTRIKT 
Baquba peker seg ut som det mest voldelige området i Diyala. I løpet av 2009 er det 
registrert om lag 100 drepte sivile og 200 sårede der. Om lag to tredjedeler av de 
drepte var offer for bombeangrep mens resten ble skutt. 

Selv om angrepene later til å være spesielt rettet mot politi, myndighetspersoner og 
SoI-styrker, er det likevel sivilbefolkningen som rammes i størst grad. 

De distriktene med flest sivile konflitrelaterte tap var Baquba, Khanaqin og Jalawla. 
Tapstallene for disse områdene, samt for Saadiya og Muqdadiya, vises i tabellform 
nedenfor. De distriktene med færrest tap var Balad Ruz og Mandali med henholdsvis 
tre og fem drepte, mens elleve personer ble drept i al-Khalis-distriktet (Aswat al-Iraq 
2009a). 

I tillegg til registrerte angrep klarerer sikkerhetsstyrkene daglig udetonerte 
improviserte eksplosiver i provinsen. 

3.2.1 Baquba 

Som tabellen nedenfor viser var angrepene i Baquba relativt jevnt fordelt gjennom 
hele året, og de fleste ofrene ble rammet av ulike typer bombeangrep – fortrinnsvis 
veibomber og andre mindre eksplosiver (IED). Baquba ble rammet av to 
selvmordsbomber i løpet av året; én i september der fem sivile mistet livet, og én i 
oktober der seks personer døde. 
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Tabell 1. Antall registrerte sårede og drepte i Baquba i 2009 og i januar 2010. 

  Baaquba 
  Såret Drept 
  Bombe Skutt Bombe Skutt 
 2009 s o m p s o m p s o m p s o m p 
jan  11   6 2         3   2   2 1     
feb 11   6 14         2     5   1 5   
mars  16   3           6   6   1       
apr 8           3   8     4 3       
mai                                 
juni     5           6   1   9       
juli 16 10 4   1       1 4 1   7       
aug 2   2 9 3   4   1 1     3   1   
sept 34   2 3         8               
okt 11 1 1   2       8               
nov 5                       3   2   
des 10               6               
jan 2010 4                               
Total 128 11 29 28 6   7   49 5 10 9 28 2 8   

Kilde: Aswat al-Iraq 2009a1. 

s = sivil, o = offentlig person, m = irakisk militær, p = politi 

3.2.2 Khanaqin 

Khanaqin ligger i det omstridte området og administreres av kurdiske partier styrt fra 
KRG. Khanaqin ble rammet av to selvmordsangrep i henholdsvis februar og april 
2009. I det første mistet 15 personer livet mens 13 ble såret.  Det andre 
selvmordsangrepet var rettet mot iranske pilgrimmer som oppholdt seg på en 
restaurant sør i Khanaqin-distriktet. Femtiseks personer ble drept og 39 såret. To 
andre bombeangrep rammet sivile i august måned der tre personer ble drept og 17 
såret. 

Det alvorligste angrepet så langt i år fant sted 7. januar da en TNT-bombe ble 
sprengt i sentrum av byen. En politimann døde i angrepet og 21 sivilpersoner ble 
såret (Aswat al-Iraq 2010d). 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tabellen er utarbeidet utfra en gjennomgang av alle nyhetsmeldinger i Aswat al-Iraq i løpet av 2009 og januar 
2010. 



Tabell 2. Antall registrerte sårede og drepte i 2009 og i januar 2010 i Khanaqin 

 Khanaqin 
  Såret Drept 
  Bombe Skutt Bombe Skutt 
  s o m p s o m p s o m p s o m p 
jan                          1       
feb 13   10           15   3           
mars                                  
apr 39       2       56       1       
mai                                 
juni     6                           
juli 4       2       1       2       
aug 17               3       4       
sept                                 
okt         2                       
nov 6                               
des                         2       
jan.10 21                     1         
Total 100   16   6       75   3 1 10       

Kilde: Aswat al-Iraq 2009a. 

s = sivil, o = offentlig person, m = irakisk militær, p = politi 

3.2.3 Jalawla. 

Jalawla ligger i de omstridte områdene innenfor Khanaqin distrikt, og området 
omfatter, foruten byen Jalawla, 36 landsbyer hvorav 27 er arabiske og ni kurdiske. 
Anslagsvis innbyggertall er 77 000 inkludert 51 000 i Jalawla by (AKnews 2009; 
Muhammed 2010). Ved folketellingen i 1977 utgjorde kurderne en majoritet i 
Jalawla, men som følge av Saddam Hussins arabiseringsprosess er andelen kurdere i 
dag kun 35 % i henhold til kurdiske myndigheter (Muhammed 2010). KRG 
administrerte og kontrollerte byen inntil august 2008 da den irakiske hæren kom og 
jaget ut kurdiske styrker. Etter dette har anslagsvis 400 kurdiske familier flyttet ut av 
byen og til tryggere områder under KRG-kontroll eller til Bagdad (Muhammed 
2010). 

I dag er det irakiske soldater og lokalt politi som patruljerer og kontrollerer 
sikkerheten i byen (Muhammed 2010). 

Jalawla ble rammet av et selvmordsangrep i mars 2009 der 27 personer ble drept og 
30 såret. I april 2009 ble én politimann drept og 20 politimenn såret i et 
bilbombeangrep. 
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Tabell 2. Antall registrerte sårede og drepte i 2009 og januar 2010 i Jalawla 

  Jalawlaa 
  Såret Drept 
  Bombe Skutt Bombe Skutt 
 2009 s o m p s o m p s o m p s o m p 
jan      3               6           
feb                                 
mars  30               27             1 
apr       20               1 2       
mai                                 
juni 2       3               3       
juli 4   3           2   2         1 
aug 5               1       5     1 
sept                                 
okt       2                         
nov 3               2       2       
des                                 
jan 2010                                 
Total 44   6 22 3       32   8 1 12     3 

Kilde: Aswat al-Iraq 2009a. 

s = sivil, o = offentlig person, m = irakisk militær, p = politi 

3.2.4 Saadiya 

Saadiya ligger ca. 30 kilometer sørvest for Khanaqin by og helt sør i Khanaqin-
distriktet. Også dette området er omstridt, og som i Jalawla, måtte kurdiske 
peshmergastyrker forlate Saadiya i august 2008. Byen har om lag 45 000 innbyggere 
(AKnews 2009).   
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Tabell 4. Antall registrerte sårede og drepte i 2009 og januar 2010 i Saadiya 

 al-Saadiya 
  Såret Drept 
  Bombe Skutt Bombe Skutt 
 2009 s o m p s o m p s o m p s o m p 
jan  1               1       1     1 
feb                         5       
mars  4                       1       
apr                         2       
mai 5                               
juni                                 
juli 8 1                     2       
aug                                 
sept 5 3 3           1   1           
okt       3               2         
nov 4   2   2           1   1       
des 3   3                   1       
jan.10 3   2 4         1     4         
Total 33 4 10 7 2       2   2 6 13     1 

Kilde: Aswat al-Iraq 2009a. 

s = sivil, o = offentlig person, m = irakisk militær, p = politi 

3.2.5 Muqdadiya 

Det har blitt registrert relativt få angrep med dødelig utfall i Muqdadiya i løpet av 
2009, og ingen så langt i 2010. Det mest omfattende angrepet fant sted i juli 2009 der 
én person ble drept og 37 såret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temanotat Irak: Sikkerhetssituasjonen i Diyala, 2010 

 LANDINFO – 18. FEBRUAR 2010 12 



Tabell 2. Antall registrerte sårede og drepte i 2009 og januar 2010 i Muqdadiya 

 Muqdadiya 
  Såret Drept 
  Bombe Skutt Bombe Skutt 
 2009 s o m p s o m p s o m p s o m p 
jan                                  
feb       9                         
mars                                  
apr                              
mai                                 
juni                                 
juli 37   1           5       1       
aug                                 
sept 2               2               
okt                                 
nov 2                               
des       3                         
jan 2010                                 
Total 41   1 12         7       1       

Kilde: Aswat al-Iraq 2009a. 

s = sivil, o = offentlig person, m = irakisk militær, p = politi 

4. KONKLUSJON 

Sikkerhetssituasjonen har bedret seg i Diyala i løpet av 2009 på linje med resten av 
landet. Likevel er situasjonen anspent i denne provinsen ikke minst pga. den 
blandede befolkningssammensetningen og den strategiske nærheten til Bagdad. 
Sentralmakten har i lengre tid forsøkt å utøve kontroll over provinsstyret, det lokale 
borgervernet og sikkerhetsstyrkene. Dette i tillegg til at sunnimilitante grupper er 
aktive i området, gjør provinsen fortsatt ustabil og tilgjengelig for angrep rettet mot 
både myndigheter og sivile. 
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