Respons
Irak: Det politiske partiet Iraqi National Accord (INA)
Problemstilling/spørsmål:
•

Når ble gruppen al-Wifaq al-Watani al-Iraqi, nå også kjent under navnet Iraqi
National Accord (INA), dannet og hva var bakgrunnen for dannelsen?

•

Har Landinfo noen kunnskaper om hvordan organisasjonen er og evt. var bygget opp?
Vites det om organisasjonen har/hadde en “likvideringsbataljon”?

•

Hvordan var forholdet mellom Ayad Allawi og INA på den ene siden og Saddam
Hussein på den andre?

•

Har man noen kunnskaper om drap eller terrorlignende handlinger som skal være
utført av det som nå går under navnet INA?

•

Har den tidligere generalen Nazar al-Khazraji noen forbindelse til INA eller Ayad
Allawi?

•

Føres det lister over drepte som var tilknyttet irakiske universiteter? I så fall – vites
det noe om hvilke kriterier som stilles for at personer blir oppført på listene? Og: blir
alle ført opp på disse listene, eller er det tilfeldig?

INA og Iyad Allawi

Det irakiske partiet al-Wifaq al-Watani al-Iraqi, også kjent under navnet Iraqi National
Accord (INA), ble stiftet i 1990 (al-Bab.com u.å.).
Bakgrunnen for stiftelsen skal ifølge opplysninger i Wikipedia ha vært å etablere et alternativ
til den tidens mest aktive opposisjonsgrupper SCIRI og Dawa, som var islamistiske partier
(Wikipedia b). Ellers er Landinfos inntrykk at INA trolig ble dannet på bakgrunn av misnøye
med Saddam blant hans medarbeidere innen ledelsen av hæren, sikkerhetsapparatet og Ba’thpartiet. Formålet synes å ha vært å organisere en gruppe kompetente militære ledere som ville
være i stand til å gjennomføre et statskupp mot Saddam Husseins regime. INA fremstår slik
sett som et typisk offisersledet kupp-parti.
Det har ikke lykkes å finne opplysninger om partiets organisasjon.
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INA skal ved en anledning ha utført et bombeangrep på et rivaliserende eksilbasert kupp-parti
kalt Iraqi National Congress (INC) i Nordirak i oktober 1995, der 29 personer ble drept
(Daifallah 2003). Landinfo har ikke funnet opplysninger hvor det fremgår at INA skal ha hatt
en egen “likvideringsbataljon”.
INA ble fra starten ledet av Ayad Allawi. (FAS 1998). Allawi var avhopper fra Ba’th-partiet
og irakisk eksilpolitiker frem til 2003. I 2004 ble Allawi statsminister i den irakiske interimsregjeringen som satt til det første ordinære parlamentsvalget i 2005.
Partiet eksisterer fortsatt og er aktivt i irakisk politikk. Det ledes fortsatt av Ayad Allawi, og
har bl.a. i 2008 støttet den kurdiske selvstyreregjeringen KRG i dens posisjon i spørsmålet om
fordelingen av landets oljeinntekter (KRG 2008).
Forholdet mellom Allawi/INA og Saddam Hussein

Allawi samarbeidet i 1978 med irakiske generaler om et forsøk på å gjennomføre et kupp mot
Saddam Husseins regime. Irakisk etterretning prøvde, etter at kuppforsøket hadde feilet, å
likvidere ham i hans bolig i England, hvor han på det tidspunktet oppholdt seg i eksil. Allawi
arbeidet på 1980- og 1990-tallet med flere nye kuppforsøk mot Saddam, som heller ikke
lyktes. I alle disse forsøkene støttet han seg på misfornøyde offiserer. (Wikipedia a; FAS
1998, Katzman 1998).
Nazar al-Khazraji

Nazar al-Khazraji var sjef for den irakiske hærens generalstab fra 1980. Etter å ha mistet
president Saddam Husseins tillit ble han i 1991 avskjediget og satt i husarrest
(Globalsecurity.org 2005). Han hoppet av fra Irak i 1996, og fikk etter hvert “tålt opphold” i
Danmark. Herfra ble han hentet ut undercover av CIA i mars 2003 og forsøkt brukt i det
mislykkede forsøket i 2003 med ny irakisk regjering under den svindeldømte bankmannen og
eksilpolitikeren Ahmad Chalabi (Ritzau 2007). Ifølge Aftonbladet skal han ha vært knyttet til
det irakiske eksilpartiet INC, og vært i ledelsen for dette. I november 2003 oppga avisen at
han da var blitt lynsjet av en folkemengde i Najaf (Hjelm & Svarstad 2003). Dette stemte
imidlertid ikke. Iraks særdomstol som gransker folkemordet på kurderne på 1980-tallet,
vurderte i 2007 å utstede arrestordre på ham. Han lever nå muligens i De forente arabiske
emirater (Danmarks Radio 2007).
Likvideringslister

Det er ikke funnet opplysninger om lister over drepte som var tilknyttet irakiske universiteter,
eller om hvordan slike lister evt. ble ført.
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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.
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