
 
 

Respons 

Irak: Situasjonen i Diyala per mai 2016 

 

• Den generelle sikkerhetssituasjonen  

• Retur til gjenerobrede byer 

• Antall drepte og sårede i perioden januar til mai 2016 

• Noen viktige hendelser i 2016 

Generelt om sikkerhetssituasjonen per mai 2016 
Diyala er en av Iraks mest voldsutsatte provinser. Som beskrevet i Landinfos temanotat 
Sikkerhetssituasjon og internflyktninger i Diyala, april 2015, ble byene og landsbyene som 
Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL) inntok i august 2014, gjenerobret i løpet av 
januar 2015. Perioden etter at kurdiske Peshmerga-styrker og Folkemobiliseringsstyrkene 
(Hashd al-Shaabi/Popular Mobilization Units (PMU))1 fikk kontroll over provinsen, har 
likevel vært preget av ustabilitet. Dette notatet belyser i korte trekk hva som har skjedd i 
Diyala i perioden etter at det ovenfor nevnte notatet ble publisert i april 2015.  

Den sekteriske volden har økt etter at Folkemobiliseringsstyrkene har tatt over kontrollen over 
de gjenerobrede byene. På tross av at ISIL ikke lenger har territoriell kontroll over noen byer 
eller landsbyer i Diyala, har gruppen likevel kapasitet til å gjennomføre angrep i ulike deler av 
provinsen. Det er grunn til å tro at det fortsatt eksisterer lokale ISIL-celler der, og irakiske 
sikkerhetsmyndigheter har senest i april i år avdekket flere store våpenlagre tilhørende ISIL 
(Adel 2016a; Adel 2016b). 

De mest voldsutsatte byene er provinshovedstaden Baquba og Muqdadiya. En politibetjent i 
Muqdadiya har uttalt (som sitert i Lambert 2016) at politiet har strukket sine ressurser til det 
lengste, og at det er nødvendig med inngripen fra myndighetene for å unngå «alvorlige 
konsekvenser». Angrep forekommer imidlertid også andre steder i provinsen.   

1 Folkemobiliseringsstyrkene er en samling sjiadominerte militser som bistår irakiske myndigheter i kampen mot 
ISIL. 
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ISIL har tatt på seg ansvaret for flere angrep rettet mot både militære og sivile mål. Slike 
angrep medfører gjerne gjengjeldelsesaksjoner mot antatte ISIL-medløpere fra 
Folkemobiliseringsstyrkenes side (Higel 2016).  

I den kurdiskdominerte byen Jalawla, lenger nord i provinsen, har det vært roligere. Jalawla 
var imidlertid nær folketom i lang tid etter gjenerobringen fra ISIL, og nærmest totalt ødelagt 
etter frigjøringen. Hus måtte renses for miner, og viktig infrastruktur måtte gjenoppbygges før 
retur kunne tillates. I tillegg var det en pågående maktkamp i byen mellom kurdiske 
Peshmerga-styrker og Folkemobiliseringsstyrkene om hvem som skulle kontrollere byen 
(Otten 2015). Byens uavklarte status med tanke på fremtidig tilhørighet, i det sentrale Irak 
eller som en del av Kurdistanregionen, har bidratt til sendrektighet i gjenoppbyggingen (Otten 
2015). Selv om byens elektrisitetsverk og vannverk fungerer igjen, er resten av byen fortsatt 
sterkt preget av ødeleggelsene (Barbarani 2016).   

Retur til gjenerobrede byer 
Først mot slutten av 2015 fikk befolkningen som hadde flyktet fra Jalawla, tillatelse til å 
returnere (Rudaw 2016). Det er kurdiske styrker tilknyttet PUK, som nå kontrollerer Jalawla 
og returstrømmen, og alle som får tillatelse til å returnere, har vært gjenstand for en 
sikkerhetssjekk for å sile ut folk med ISIL-tilknytning. Mer enn 4000 familier har nå kunnet 
flytte tilbake (Rudaw 2016). 

Saadiya, en by sør for Jalawla med blandet befolkning av kurdere og sunnimuslimske arabere, 
var også under ISILs kontroll, men ble frigjort av Folkemobiliseringsstyrkene, som fortsatt 
kontrollerer byen (Higel 2016). Gjenoppbyggingen skal ha gått noe raskere i denne byen enn i 
Jalawla, men fortsatt skal det være vanskelig for mange å returnere (Higel 2016).   

Retur til Muqdadiya startet i juni 2015. Byen har en blandet sunni- og sjiabefolkning, og den 
er nå under kontroll av Folkemobiliseringsstyrkene. Også til denne byen har retur av internt 
fordrevne blitt regulert.  

OCHA (2015) har rapportert at flere har blitt nektet retur til sine hjemsteder i Diyala, av 
sekteriske og sikkerhetsmessige årsaker. Det er en oppfatning blant mange sunnimuslimer at 
restriksjonene på retur til de gjenerobrede byene skyldes at kurdiske myndigheter og 
Folkemobiliseringsstyrkene ikke ønsker retur av sunnimuslimer, da de på et generelt grunnlag 
mistenkes for å ha ISIL-tilhørighet (Sunnimuslimsk sheikh fra Anbar, møte i Amman, 2016; 
Higel 2016; Leder for Iraqi Health Aid Organization, møte i Amman, 2016). Det er også en 
oppfatning at de samme styrkene bevisst har ødelagt infrastruktur og robbet hus etter 
gjenerobringen av byene, slik også HRW (2016a) har rapportert om.  

En av grunnene til at mange måtte returnere til sine hjemsteder selv om husene fortsatt lå i 
ruiner, var at internt fordrevne som hadde søkt tilflukt i Kirkuk, ble kastet ut derfra etter en 
beslutning fra Kirkuks guvernør i august 2015 (OCHA 2015). En del av disse kunne 
imidlertid ikke flytte hjem igjen på grunn av restriksjoner på hjemstedet, og de ble derfor 
tvunget til å flytte til et nytt sted (OCHA 2015).   

Rundt 150 000 internt fordrevne personer, de fleste sunnimuslimer, fra de gjenerobrede byene 
i Diyala skal ha blitt nektet å returnere til sine hjem av Folkemobiliseringsstyrkene (Lambert 
2016). Kurderne ønsker ikke sunnimuslimske arabere tilbake til byer med stor kurdisk 
bosetning, som i Jalawla og Saadiya, mens sjiamuslimene ikke ønsker sunnimuslimske 
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arabere i byer og landsbyer der de selv også bor, i frykt for at det er ISIL-sympatisører blant 
dem.  

Qara Tape, en by i Kifri distrikt med sjia-turkmensk majoritet, er en av byene mange internt 
fordrevne fra Diyala søkte tilflukt i etter ISILs offensiv sommeren 2014, selv om også denne 
byen i en tidlig fase var under angrep. Da ISIL forsøkte å innta Qara Tape i 2014, evakuerte 
kvinner og barn byen, mens om lag 300 menn ble igjen og kjempet for å forsvare byen. Med 
bistand fra kurdiske Peshmerga-styrker klarte de å motstå ISILs forsøk på å ta over byen 
(Higel 2016). De humanitære forholdene i byen har imidlertid blitt kraftig forverret som følge 
av den generelle situasjonen i provinsen.  

Khanaqin by har i stor grad unngått ISIL-angrep. På grunn av en relativt sett bedre sikkerhet 
der sammenlignet med andre deler av provinsen, har mange av Diyalas internt fordrevne søkt 
tilflukt der. Befolkningen skal ha økt fra ca. 70 000 til 180 000 innbyggere (Higel 2016). De 
fleste internt fordrevne som har søkt tilflukt i Khanaqin, er sunnimuslimske arabere, og dette 
skal ha vakt bekymring i lokalbefolkningen som trekker paralleller til Saddam Husseins 
arabiseringskampanje på 70- og 80-tallet (Higel 2016).  

Antall drepte og skadde 
I 2015 ble 948 sivile drept og 1183 skadd i Diyala (UNAMI u.å.) 

Første kvartal i 2016 har sett en økning i volden sammenlignet med siste kvartal i 2015. 
Antall angrep per dag i Diyala har økt fra 0,7 i desember 2015 til 1,4 i april 2016. For januar, 
februar og mars er tallene henholdsvis 1,3, 1,1 og 1,4 (Wing 2016). 

I løpet av årets fem første måneder har UNAMI rapportert om 178 drepte og 230 sårede 
sivile. 

Oversikt over antall drepte og sårede i Diyala fra januar til mai 2016 (UNAMI 2016a; 2016b; 
2016c; 2016d, 2016e):2  

Måned Drepte Sårede 

Januar 61 79 

Februar 40 43 

Mars 11 0 

April 17 15 

Mai 49 93 

Totalt 178 230 

 

2 Forskjellige kilder opererer med forskjellig tall. Landinfo har valgt å bruke tallene fra UNAMI. Tallene fra 
UNAMI er ikke uttømmende, men satt sammen av innhentet informasjon fra en rekke kilder (som for eksempel 
ofre, vitner, helsepersonell, myndighetsorganer, NGOer osv.). Informasjonen er forsøkt kryssjekket og verifisert 
av UNAMI (UNAMI u.å.).  
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I henhold til en irakisk frittstående konsulent (Mouayad al-Windawi, møte i Amman mars 
2016), som har mange års tilknytning til FN, inkludert UNAMI og OCHA i Amman, så er 
tallene UNAMI rapporterer, langt lavere enn de reelle. 

Ifølge Iraq Body Count (2016), som daglig rapporterer om antall sivile drepte i Irak, ble de 
fleste omkomne enten drept i bombeaksjoner eller av skudd.  

Noen viktige hendelser i 2016 
Det som satte i gang voldspiralen i 2016, var et selvmordsangrep mot et kasino i Muqdadiya 
den 11. januar, etterfulgt av en bilbombe som eksploderte på parkeringsplassen utenfor da 
hjelpemannskap og andre sivile ankom åstedet. Det var kjent at kasinoet ble frekventert av 
medlemmer av Folkemobiliseringsstyrkene. Minst 23 personer ble drept og 51 skadet i 
eksplosjonene (Reuters 2016a). I henhold til lokale myndigheter ble minst 40 personer drept 
(Cunningham 2016).  

Samme dag gikk en bilbombe av i Baquba. Denne krevede tre liv, og åtte ble skadet. ISIL tok 
på seg ansvaret for alle disse angrepene (The Guardian 2016; Reuters 2016a; Cunningham 
2016). 

Angrepene i Muqdadiya og Baquba satte i gang en ny voldsspiral med sekteriske undertoner. 
Samme kveld og i dagene etter angrepet mot kasinoet ble sunnier bortført og drept av 
militsmedlemmer fra Folkemobiliseringsstyrkene, og flere hjem, butikker og sunnimoskeer i 
Muqdadiya ble satt i brann eller bombet som hevn (HRW 2016b; USCIRF 2016; Higel 2016; 
Cunningham 2016). Det er usikkert hvor mange sunnier som ble bortført og drept, men en 
lokal kilde informerte HRW (2016b) om at han kjente navnet på minst 30 sunnier som ble 
drept den natten. Sikkerhetsstyrkene skal ikke ha grepet inn for å stanse disse 
gjengjeldelsesaksjonene (Amnesty 2016). En aktivist (som sitert i Amnesty 2016, s. 3) har 
dokumentert 15 drepte og minst 100 familier som har forlatt byen i frykt.  

Det framstår som om ISIL aktivt søker en gjenoppblussing av volden i områder de nylig har 
mistet (Al-Kadhimi 2016). Angrepene viser at ISIL har kapasitet til å utføre kraftige aksjoner, 
selv i områder der irakiske sikkerhetsstyrker (ISF) eller Folkemobiliseringsstyrkene er til 
stede, og at ISIL har som intensjon å forstyrre hærens fremmarsj (ISW 2016). ISIL-angrep 
fremprovoserer gjengjeldelsesaksjoner fra Folkemobiliseringsstyrkene og bidrar slik sett til å 
opprettholde de sekteriske spenningene i provinsen. 

Av hendelser som skjedde i de etterfølgende dagene (12 og 13. januar), kan nevnes: 

• En sikkerhetskonvoi ble angrepet i Baquba. Fire soldater mistet livet og elleve 
personer ble såret i angrepet, inkludert provinsens etterretningssjef Qassem al-Anbaki 
(Al-Kadhimi 2016).  

• En reporter og en fotograf fra den sunnilojale TV-kanalen Al-Sharqiya ble skutt og 
drept nær byen Baquba (USCIRF 2016).  

• Flere granatangrep ble rettet mot offentlige bygninger i Saadiya, nordøst for Baquba. 
Disse førte til materiell ødeleggelse, men ingen ble såret eller drept i angrepene.  

• Fem personer ble såret i et bombeangrep i landsbyen Ali Shah i Balad Ruz distrikt. 

• En bil med to soldater og én politimann ble rammet av en bombe i Mandali-distriktet, 
øst for Baquba (NINA 2016). 
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Etter en relativt rolig periode i februar, utførte ISIL et nytt angrep i slutten av måneden som 
ledet til nye uroligheter i provinsen. En selvmordsbomber sprengte seg selv i luften midt i et 
gravfølge i Muqdadiya den 29. februar. Dette var begravelsen til en sjiamuslim fra Bani 
Tamim, en av de største stammene i Diyala. Minst 38 mennesker mistet livet, og mange flere 
ble skadet (Al Jazeera 2016). Blant de drepte var seks kommandosoldater i 
Folkemobiliseringsstyrkene. Fire av dem tilhørte militsen Asaib Ahl al-Haq (AAH), mens de 
to andre var fra Badr-organisasjonen. Et par av dem var angivelig nære slektninger av avdøde. 
Det oppsto voldelige konfrontasjoner og uro i gatene, anført av sjiamilitsmedlemmer, som 
følge av angrepet. Politisjefen i Muqdadiya ble såret i opptøyene som oppsto da 
sjiamilitsmedlemmer forsøkte å angripe antatte ISIL-medlemmer i et fengsel i Muqdadiya. De 
ordinære sikkerhetsstyrkene skal nærmest ha vært fraværende (Reuters 2016b).  

Hendelsen skapte frykt for at sekterisk uro skulle blusse opp igjen, og strenge sikkerhetstiltak 
ble snart innført. I Baquba ble offentlige kontorer, skoler og universiteter stengt av 
Folkemobiliseringsstyrkene den 9. mars. Etter to timer skal byen ha framstått som en 
spøkelsesby. Kun medlemmer av militsene patruljerte i gatene. Det skal ha blitt satt opp 
kontrollposter langs veiene inn til byen, og ingen fikk passere (Lambert 2016; BasNews 
2016).  

I mai har ISIL rettet to angrep mot tilhengere av den spanske fotballklubben Real Madrid. Det 
første angrepet fant sted i lokalet til supporterklubben i Balad den 16. mai (Al Alam 2016). 
Seksten personer skal ha blitt drept da tre maskerte menn med automatrifler tok seg inn i 
lokalet og fyrte løs. Tilsvarende skjedde i den samme klubbens lokaler i Baquba drøyt to uker 
senere, den 29. mai, mens en gruppe satt og så på finalen i Champions League. I dette 
angrepet ble tolv drept og minst åtte såret (Al Alam 2016). 

Også i første del av juni 2016 har det vært mange voldshendelser i Diyala. UNAMI og 
OHCHR (2016) melder om en forverring av sikkerhetssituasjonen, spesielt i Muqdadiya-
distriktet. De fleste angrepene har rammet sunnimuslimer. Mange familier har flyktet til 
tryggere områder andre steder i provinsen (UNAMI & OHCHR 2016). Angrepene har i 
hovedsak vært utført av ISIL.  

Sikkerhetskomiteen i Diyala provinsråd skal ha nedsatt en komité for å undersøke 
sikkerhetsprofilen til familiemedlemmer av kjente ISIL-ledere og -medlemmer som lever i 
regjeringskontrollerte områder. Dette for å hindre at også disse blir rekruttert til gruppen 
(UNAMI & OHCHR 2016). 

 

Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og 
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og 
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt 
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syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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