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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, 
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SUMMARY 

During the last two years, the security situation in Kirkuk has shown a decreasing 
level of activity on the part of armed groups, in spite of a persistent high level of 
political tension connected to the disputed political status of the city. Still, both 
Kirkuk city and Kirkuk province continue to be plagued by persistent political 
violence. There are no clear signs of open conflict between the Kurds, Arabs and 
Turkmen population groups, but widespread mutual mistrust seems to prevail along 
with a possibly increasing physical segregation between them. In this environment, 
militants continue to carry out attacks.  

The armed groups operating in Kirkuk, Hawija and Tuz Khormatu are all Sunni 
Moslem. They appear as periodically connected to each other logistically, and to be 
coalescing over time. 

 

 

SAMMENDRAG 

Sikkerhetssituasjonen i Kirkuk har de to siste år vært preget av avtakende virksomhet 
fra væpnede gruppers side, tross langvarig høy politisk spenning knyttet til byens 
omstridte politiske status. Samtidig fortsetter både Kirkuk by og Kirkuk provins som 
helhet å være plaget av vedvarende konfliktrelatert vold. Det er lite tegn til åpen 
konflikt mellom de kurdiske, arabiske og turkmenske befolkningsgruppene, men 
forholdet mellom dem preges av gjensidig mistro og muligens økende segregering. I 
dette miljøet fortsetter militante å utføre angrep.  

De væpnede gruppene som opererer i Kirkuk, Hawija og Tuz Khormatu er alle 
sunnimuslimske. I perioder ser det ut som om de er logistisk knyttet til hverandre og 
de opprettholder et visst samvirke over tid. 
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1. INNLEDNING  

Notatet omhandler sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen i Kirkuk by (kurdere, 
arabere og turkmenere). Det inneholder også en gjennomgang av hva slags væpnede 
grupper som er aktive på tre steder i Kirkuk provins, nemlig Kirkuk by og småbyene 
Hawija og Tuz Khormatu. 

2. SIKKERHETSSITUASJONEN FOR SIVILBEFOLKNINGEN I 
KIRKUK BY (KURDERE, ARABERE OG TURKMENERE) 

Den konfliktrelaterte volden i Kirkuk har vært jevnt avtakende siden 2007, og i 2009 
har den kommet ned på sitt laveste nivå siden 2004. Likevel forekommer det fortsatt 
daglig politisk motiverte voldshandlinger. En ser ellers ingen vesentlige nye mønstre 
av voldshandlinger, aktører eller målgrupper i forhold til tidligere. Fortsatt synes 
aktiviteten å være rettet primært mot myndigheter, militæret og det politiske miljø. 
De sivile tapene er imidlertid langt større enn målgruppenes.  

Today’s Zaman (2010, 15. februar) melder om daglige angrep på politiet. De færreste 
slike angrep medfører imidlertid dødsfall. Av Iraq Body Counts (IBC) database over 
drepte individer fremgår det at det har funnet sted åtte dødsfall i konfliktrelaterte 
insidenter i Kirkuk i perioden 1. januar – 20. februar 2010. Av disse er det uklart om 
fire fant sted utenfor byen eller andre steder i Kirkuk provins.  

De militante gruppenes logistikknettverk i og til byen skal fortsatt være intakt, ifølge 
Today’s Zaman. De gruppene som fortsatt er aktive biter godt fra seg. De har god 
trening, bevæpning, planleggingsevne og støtte fra andre deler av landet. 

Nivået av politisk vold fremstår som forholdsvis lavt med tanke på den vedvarende 
politiske spenningen som knytter seg til byens uavklarte politiske status. Samtidig er 
den politiske volden som forekommer direkte knyttet til de uløste politiske 
spørsmålene. Både kurdiske regionale myndigheter og landets sentrale myndigheter 
gjør krav på styringsretten til byen.  

Ifølge Liz Sly (2009, 6. desember) som skriver for Los Angeles Times har Kirkuk 
unnsluppet mye av den religiøst motiverte volden som herjet store deler av landet for 
noen år siden. Det har heller ikke funnet sted noe av den massakreringen som 
Bagdad har opplevd, selv om sunnimuslimske opprørere har tatt sine ofre i Kirkuk 
også. 

Amerikanske styrker ble formelt trukket ut av byen i juli 2009. Gabriel Gatehouse 
(2009, 20. oktober) i BBC News rapporterer at amerikanske styrker likevel har 
fortsatt å patruljere og utføre operasjoner i Kirkuk. Selv om denne virksomheten 
synes å gå ut over mandatet, skal irakiske styrker være interessert i å oppettholde 
muligheten til å få bistand fra amerikanske styrker.  

Det amerikanske offentlige kontrollorganet for Iraks gjenoppbygging, SIGIR (2010, 
30. januar), antar at de væpnede gruppene på landsbasis retter seg inn mot byområder 
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med blandet befolkning. Her er siktemålet å anstifte religiøst motivert vold og å 
svekke myndighetenes troverdighet. Dette mønsteret gjelder også for Kirkuk provins, 
der Kirkuk er hovedstad. 

En undersøkelse foretatt av amerikanske myndigheter i 2009 viste at om lag 
halvparten av innbyggerne i Kirkuk provins anså sitt eget nabolag som trygt (US 
Department of State 2009). Tilsvarende tall spesielt for Kirkuk by foreligger ikke. 

2.1 KURDERE, ARABERE OG TURKMENERE 
Vi finner lite informasjon som kan underbygge en systematisk fremstilling av 
forholdene for hver av de tre befolkningsgruppene i provinsen som helhet.  

SIGIR (2009, 30. juli) melder om en generell tendens til økende segregering mellom 
folkegruppene i Kirkuk by, ved at innbyggerne stadig mer holder seg innenfor sine 
etniske deler av byen.  

Aswat al Iraq (2010, 21. februar) melder om at kurdere, arabere og turkmenere får 
undervisning på morsmålet, men at dette blir gitt i segregerte skoler. Bl.a. skal det 
finnes 400 kurdisk- og 175 turkmenskspråklige skoler i byen. Dette kan både 
oppfattes som et tegn på segregering av samfunnet og som et tegn på at de ulike 
språkgruppene er sikret sine språklige og undervisningsmessige rettigheter uten noen 
diskriminering.  

At de ulike etniske gruppene er sikret deltakelse synes også å fremgå av et oppslag i 
Today’s Zaman 15. februar 2010 om sammensetningen av politistyrken i Kirkuk. 
Ifølge avisen er politiet satt sammen lokalt og består av 36 % kurdere, 38 % arabere 
og 26 % turkmenere. I de kurdiske delene av byen skal det være både kurdisk og 
turkmensk befal. I Hawija distrikt vest for Kirkuk skal alt politibefal være arabere. 

Selv om det slik sett ser ut til at de ulike gruppene er rimelig representert innen 
offentlig forvaltning og undervisning, har det i årene siden 2003 hyppig vært 
rapportert om mistillit mellom gruppene. Nylig kom dette på ny til uttrykk i et 
oppslag i Aswat al-Iraq 28. januar 2010. Ifølge oppslaget stilte arabiske og 
turkmenske ledere i byen seg avvisende til amerikanske forslag om å la kurdisk 
peshmerga patruljere byen i felles enheter med den irakiske hæren. I stedet ønsket 
man seg styrker basert på byens etniske sammensetning. De amerikanske forslagene 
er forøvrig senere blitt gjennomført. 

En anonym diplomatisk kilde i Bagdad (telefonsamtale 10. mars 2010) sier at det 
daglig gjennomføres angrep i Kirkuk. Kilden hevder den politiske spenningen 
mellom kurdere og arabere er alvorlig på tross av at USA mer eller mindre har 
tvunget politiet og militæret til å utføre felles patruljering i byen. 

2.2 POLITISK MOTIVERT VOLD I KIRKUK PROVINS I PERIODEN 2007-2009  
Forekomsten av politisk vold i Kirkuk provins var nedadgående i perioden 2007-
2009. Anthonty Cordesman (2009, 15. desember) i Center for Strategic and 
International Studies oppgir en nedgang fra ca. 220 tilfeller per måned i snitt i 2007 
til ca. 45 i snitt per måned i hele provinsen i 2009. Av det samlede tallet for 2007 var 
en fjerdedel bomber og miner som ble funnet og uskadeliggjort, og således ikke 
anrettet noen skade. Av de 45 tilfellene i 2009 var litt under halvparten bomber og 
miner som ble funnet og uskadeliggjort.  
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2.3 POLITISK MOTIVERT VOLD I 2009 I KIRKUK BY 
Aswat al-Iraq (2010, 5. januar) oppgir følgende tall for drepte og sårede i Kirkuk by i 
hele 2009: 

 
 Sårede Drepte 

 2009 Sivil 
Irakisk 
militær Politi SoI Sivil

Irakisk 
militær Politi SoI 

  508  13 129   25  165  20  27  14 
Totalt                675                  226 (206)* 

Kilde: Aswat al-Iraq 2010, 5. januar. 

SoI = Sons of Iraq-medlem (borgervern) 

* Totale antall drepte uten militære. 

 
Av denne oversikten fremgår det ikke i hvilken grad de drepte eller sårede sivile 
måtte være offentlige ansatte.  

Iraq Body Count (IBC) oppgir for 2009 et litt lavere tall på drepte når militære ikke 
er regnet med:  

 
 Sårede Drepte 

 2009 Sivil 

Sikker-
hets-
vakt Politi SoI Sivil

Sikker-
hets-
vakt Politi SoI 

         150  14  25  13 
Totalt   202 
 
Kilde: Basert på Iraq Body Counts database over drepte individer.  

SoI = Sons of Iraq-medlem (borgervern) 

Sikkerhetsvakt: Innen både privat og offentlig sektor. 

 

IBC teller ikke militære tap, og fører ikke oversikt over sårede. Både IBC og Aswat 
al-Iraq oppgir omtrent det samme forholdet mellom drepte sivile, politi og SoI for 
2009. 

For 2010 (listeført t.o.m. 22. februar) oppgir IBC tre drepte, derav én sivilist og to 
politimenn. 

 

Temanotat Irak: Sikkerhetssituasjonen i Kirkuk by og områdene rundt 

 LANDINFO – 16. MARS 2010 

7



3. MILITSAKTIVITET 

Generelt samvirker militsene som opererer i det nordlige og sentrale Irak i såpass 
grad at det i rapporteringen kan være vanskelig å skille klart mellom dem.  For 
eksempel beskriver Cordesman (2009, 15. desember) militsmiljøet i Kirkuk som 
bestående av bl.a. gruppene al-Naqshabandi, al-Qaida, Islamic State of Iraq og Ansar 
al-Sunnah i fluktuerende koalisjoner med hverandre. Dette er alle sunnimuslimske 
grupper.  

Den irakiske TV-stasjonen Press TV (2010, 14. januar) nevner at al-Qaida i blant får 
logistisk støtte fra grupper knyttet til militante deler av Saddam Husseins gamle 
Ba’th-parti, mens de selv utfører aksjonene. Al-Naqshabandi-gruppen er kjent som 
nært knyttet til dette Ba’th-miljøet (Aswat al-Iraq 2010, 16. januar). 

Det er tidligere rapportert om andre aktive grupper på de aktuelle stedene. Etter hvert 
forekommer de ikke lenger i rapproteringen, men det kan likevel være vanskelig å si 
noe sikkert om hvorvidt de for tiden er passive, har opphørt eller helt eller delvis har 
gått inn i andre grupper som fortsatt er aktive. 

4. MILITSER I KIRKUK BY 

Av kildene fremgår det ikke tydelig hvilke militser som for tiden er aktive i byen og 
hvilke militser som har et nærvær i Kirkuk uten å være aktive der. Den følgende 
omtalen av de enkelte gruppene vil derfor ikke kunne legge til grunn et slikt skille. 
Det er tre grupper som blir omtalt i kildene: Al-Naqshabandi, Islamic State of Iraq og 
al-Qaida i Irak. 

4.1 AL-NAQSHABANDI 
Al-Naqshabandi, 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-Naqshabandi skal ifølge Aswat al-Iraq (2010, 16. januar) fortrinnsvis være aktive 
i Kirkuk.  

Ifølge amerikanske militære kilder (Multi-National Corps – Iraq 2009, 26. 
november), avisen Aswat al-Iraq (2010, 16. januar) og det kurdiske nyhetsnettstedet 
AK News (2009, 28. desember) har det nylig blitt foretatt arrestasjoner av 
medlemmer av denne gruppen i Kirkuk by. 

4.2 ISLAMIC STATE OF IRAQ 
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 sunnimuslimske opprørsgruppen i Irak. ISI og AQI har 
som mål å etablere et kalifat i de sunnidominerte områdene av Irak med Baquba i 
Diyala provins som hovedstad.  
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Ifølge AK News (2009, 28. desember) ble det nylig arrestert en person som arbeidet 
for ISI, al-Naqshabandi og  al-Qaida i Kirkuk by. 

4.3 AL-QAIDA I IRAK (AQI) 
AQI er en irakisk gruppe med mange ikke-irakiske ledere som er knyttet til det 
internasjonale al-Qaida-nettverket. Gruppen anses å være den mest aktive i å 
provosere frem etnisk og religiøs vold i Irak (US State Department 2009). Dette leder 
den også til å angripe sivile direkte. Selv om den skal ha blitt sterkt svekket, ser den 
ut til å fortsette å gjøre seg gjeldende ved å satse sterkere på å bruke 
logistikknettverkene til rene irakiske grupper. 

Flere medier rapporterte i 2009 og 2010 om arrestasjoner av både operatører og 
lokale ledere tilknyttet AQI i Kirkuk by. Bl.a. Aswat al-Iraq (2010, 23. januar) 
melder om at to AQI-operatører ble arrestert i Kirkuk i forbindelse med trusler mot 
kristne. Den 14. januar 2010 meldte den irakiske TV-stasjonen Press TV at lederen 
for al-Qaida i byen var blitt arrestert. 

4.4 ANDRE GRUPPER SOM MULIGENS OPERERER I KIRKUK 
Aswat al-Iraq (2009, 21. november) melder om arrestasjon av et medlem av Islamic 
Army in Iraq i nærheten av Kirkuk. Det fremgår ikke om vedkommende var knyttet 
til noen organisert virksomhet som gruppen eventuelt måtte ha innen i byen. 

Rapporten fra det amerikanske offentlige kontrollorganet for Iraks gjenoppbygging 
(SIGIR) fra januar 2010, viser til at bl.a. "Kurdish Sunni militants" opererer i Kirkuk 
provins. Dette kan muligens bety gruppen Ansar al-Sunnah, da dette kanskje er den 
eneste og i alle fall den best kjente gruppen av denne type i denne delen av landet. 
Det blir imidlertid ikke sagt noe om hvorvidt gruppen er nærværende eller aktiv i 
Kirkuk by.  

For øvrig kan en også tenke seg at kurdiske militante grupper uten islamistiske 
agendaer opererer i byen, uten at dette imidlertid er blitt bekreftet av noen kilder.  

5. AKTIVE MILITSER I HAWIJA 

5.1 AL-NAQSHBANDI  
AK News (2010. 2. februar) og Aswat al-Iraq (2010, 16. januar) melder om 
arrestasjoner i Hawija av personer tilknyttet gruppen al-Naqshbandi. Utover dette 
finner vi ikke informasjon om gruppen som knytter den til Hawija. 

5.2 ANSAR AL-SUNNA 
Dette er en gruppe som opprinnelig var rent kurdisk og opererte i den kurdiske 
provinsen Suleimania, men som fra 2003 forflyttet seg til provinser i sentral-Irak og 
tok opp i seg arabiske medlemmer. Gruppens aktiviteter ble særlig rapportert frem til 
2007. Etter dette er det blitt mer stille om den, men Aswat al-Iraq (2010, 16. januar) 
og AK News (2010. 2. februar) melder om arrestasjoner i Hawija av personer 
tilknyttet gruppen.  
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5.3 ISLAMIC ARMY OF IRAQ (IAI)  
Også denne gruppen er sunnimuslimsk og skal være rent irakisk. Den består ifølge 
Kimmage & Ridolfo (2007) av mannskaper fra det forrige regimets militære som var 
i opposisjon til regimet. Den har særlig rettet sine aksjoner mot amerikanske styrker. 
På sine nettsider påtar IAI seg ansvaret for en rekke aksjoner i Hawija det siste året. 

5.4 AQI 
Irakiske styrker og amerikanske rådgivere utfører ifølge amerikanske militære 
styrker (Multi-National Force – Iraq 2009, 28. november) søk og arrestasjoner av 
AQI-medlemmer i Hawija. 
 

6. AKTIVE MILITSER I TUZ KHORMATU 

Aswat al-Iraq (2010, 7. februar) melder om en arrestasjon av elleve terrormistenkte i 
Toz Khormatu, uten å nevne annet om tilknytningen deres enn at de ”har bånd til al-
Qaida nettverket”. Ettersom de ulike sunnimuslimske opprørsgruppene og AQI 
normalt har bånd til hverandre, gir dette ikke noen indikasjon om hvilke grupper som 
opererer i byen.  

6.1 AQI  
En person som ble arrestert høsten 2009, skal ifølge amerikanske styrker (Multi 
National Force-Iraq 2009, 1. oktober) ha tilhørt et bombeprodusentnettverk i Kirkuk 
provins som er knyttet til AQI. En annen person som ble arrestert i Tuz Khormatu 
noe senere skal ifølge amerikanske styrker (Multi National Force-Iraq 2009, 8. 
november) ha vært en lokal leder innen AQI. Det blir ikke opplyst hvor han skal ha 
holdt til som leder.  
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