Respons
Irak: Partiet ISCI, “dødsskvadroner”
Problemstilling/spørsmål:
•

Shaykh Jalal al-Din Ali al-Saghir er parlamentsmedlem og en av lederne i ISCI. Han
og/eller partiet skal ha eller ha hatt såkalte dødsskvadroner som bekjemper
terrororganisasjoner som al-Qaida og Ansar al-Sunna. Medlemmene av “dødsskvadronene” skal ha satt opp falske kontrollposter og brukt enten politiuniform eller
uniformene til den irakiske hæren. De amerikanske styrkene skal ikke ha visst at
kontrollpostene og uniformene var falske. Gruppen skal ha kunnet få i oppdrag å
storme hus og pågripe personer. De pågrepne skal ha blitt avhørt og deretter drept.
Alle som ble tatt med til avhør skal ha blitt drept.

•

Hva slags informasjon har man om grupper/livvakter tilknyttet parlamentsmedlemmer og/eller ISCI? Er det sannsynlig at ISCI har grupper som opererer på
denne måten?

Hva slags informasjon har man om grupper/livvakter tilknyttet parlamentsmedlemmer
og/eller ISCI? Er det sannsynlig at ISCI har grupper som opererer på denne måten?

Det er kjent at irakiske parlamentspolitikere generelt har personlige livvakter. BBC refererer
for eksempel i et oppslag i 2007 til en talsperson for et av partiene i parlamentet, som sier at
“in Iraq there are at least 10,000 bodyguards for the politicians” (BBC 2007).
At slike livvakter også kan ha vært innblandet i væpnede aktiviteter utover det å beskytte
oppdragsgivers person, fremgår av en AFP-melding gjengitt i den libanesiske avisen The
Daily Star i februar 2009 (AFP 2009). Den handler om at fire livvakter for to
parlamentsmedlemmer er blitt arrestert for å ha skjult et tredje parlamentsmedlem som er
ettersøkt for et bombeattentat inne i Bagdads Grønne Sone i 2007.
Slik sett kan en helt generelt neppe utelukke at også parlamentarikere innen ISCI har
livvakter, og at disse kan operere utover hva som tradisjonelt forstås med livvaktsoppdrag, for
eksempels som i“dødsskvadroner”. Det er imidlertid ikke funnet informasjon om hvilke ISCIpolitikere som evt. har livvakter, eller hva slags aktiviteter de måtte være involvert i utover
det å beskytte oppdragsgivers person.
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ISCIs egen væpnede organisasjon, Sadr-korpset, skal ha opptrådt med “dødsskvadroner” på
jakt etter homofile i 2005/2006, ifølge menneskerettighetsgrupper og homofile organisasjoner
(se The Advocate 2006). Gruppen skal også rundt 2006 lokalt ha organisert systematisk
forfølgelse av elementer knyttet til Saddam Husseins regime (Crisis Group 2007, s. 14). En
har ikke funnet informasjon om at Badr-korpset skal ha drevet noen andre former for
virksomhet som “dødsskvadron”.
For øvrig skal Shaykh Jalal al-Din Ali al-Saghir i 2008 selv ha tatt til orde for å oppløse
partienes væpnede organisasjoner (Tawfeeq, Karadsheh, Bozorgmehr & Sterling 2008).

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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