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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 

The main road from Baghdad to the North is Highway 1 that passes through the 
Salah al-Din province on its way to Mosul. The patch from Baghdad to Tikrit lies in 
the middle of the so-called “Sunni-triangle” and it is generally considered unsafe. 
The security situation has however improved considerably since 2008, as the number 
of registered attacks in this area has diminished tremendously this year compared to 
last. 

 

 

SAMMENDRAG 

Hovedfartsåren fra Bagdad i nordgående retning er Highway 1 som går gjennom 
Salah al-Din-provinsen før den når Mosul i Ninewa. Strekningen fra Bagdad til 
Tikrit ligger midt i det som kalles “sunnitriangelet”, og er generelt sett betraktet som 
risikabel å ferdes langs. Situasjonen har imidlertid forbedret seg betydelig, og antall 
registrerte angrep har gått sterkt ned i 2009 sammenlignet med 2008. 
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1. INNLEDNING 

Dette notatet tar for seg sikkerhetssituasjonen langs og omkring Highway 1 på 
strekningen fra Bagdad til Tikrit. Områdene som vil bli spesielt belyst er 
Khademiya-distriktet og Taji i Bagdad, samt Dujeil, Balad, Dhuluiya, Samarra, al-
Door og Tikrit i Salah al-Din-provinsen.  

Highway 1 ligger innenfor det såkalte “sunnitriangelet” (se kart) og alle de nevnte 
byene ligger langs eller nær denne veien, bortsett fra Dhuluiya som ligger øst for 
Balad.  

Ifølge AKE, et britisk sikkerhetsselskap som gir ukentlige oppdateringer på 
sikkerheten i Irak, er ferdsel på alle hovedveier i Irak potensielt farlig (AKE 2009). 
Strekningen langs Highway 1 gjennom Salah al-Din er en av de som betraktes som 
mest risikabel (AKE 2009). Faren for angrep fra militante, eller for å havne i kryssild 
mellom militante og politi eller sikkerhetsstyrker, antas å øke i nærheten av 
kontrollposter (AKE 2009). AKE vurderer det også slik at områder der kjøretøy må 
sakne farten pga. trafikklys, kontroll eller ved broer er potensielt farlige. 

Innsamlet informasjon over antall angrep i Irak viser at en stor del av disse foregår 
nettopp på denne strekningen mellom Bagdad og Tikrit. Foruten 
sikkerhetsoppdateringer fra AKE, bygger notatet på nyheter fra Aswat al-Iraq1 som 
daglig rapporterer om diverse type angrep, og Iraq Body Count (IBC) som gir 
månedlige oppdateringer over alle angrep som er registrert i lokal og internasjonal 
presse samt ved lokale sykehus. 

En må regne med noe underrapportering, men tallene gir likevel en god indikasjon på 
omfanget av angrep i dette området. 

I henhold til en amerikansk militær leder i Salah al-Din-provinsen, har 
sikkerhetssituasjonen i provinsen forbedret seg betraktelig i løpet av 2008 og 
begynnelsen av 2009 (Carden 2009). Militærlederen gir det lokale irakiske politiet 
det meste av æren for de bedrede forholdene. 

                                                 
1 Der det i kildehenvisningen kun refereres til Aswat al-Iraq uten årstall, refereres det til en samlet oversikt over 
alle nyhetsartikler knyttet til sikkerheten i Salah al-Din provinsen på følgende nettside: 
http://en.aswataliraq.info/?cat=22 Der det refereres til en enkelt hendelse, vil full referanse til artikkelen gis. 

http://en.aswataliraq.info/?cat=22
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1.1 KART OVER SUNNITRIANGELET DER HIGHWAY 1 GÅR GJENNOM 

 
Kilde: Wikpedia. 

2.  BAGHDAD 

Ifølge AKE (2009) er den nordlige innfartsveien til Bagdad, fra Salah al-Din-
provinsen, risikabel. Størst mener de faren er for angrep med improviserte 
eksplosivladninger rettet mot kjøretøy, inkludert prosjektilangrep som også kan 
ramme pansrede kjøretøy. Spesielt antar man at militser vil forsøke å angripe 
amerikansk militærtransport i kjølvannet av amerikanernes utrekkning fra byen.  

Highway 1 i nordgående retning går gjennom Kadhimiya-distriktet, et sjiamuslimsk 
distrikt som rommer den sjiamuslimske helligdommen Imam Khadums grav2. En 
journalist fra The New York Times, som ønsket å vurdere sikkerheten på Highway 1 
langs strekningen Bagdad - Samarra i oktober 2008, rapporterte at det var ett 
sjekkpunkt på veien i Kadhimiya-området (Hussein 2008). Sjekkpunktet var 
angivelig betjent av irakisk politi og medlemmer av borgerverngruppen Awakening 
Council. 

Etter Kadhimiya passerer Highway 1 gjennom Bagdadporten og videre til Taji, som 
er et blandet sunni- og sjiamuslimsk område nord i provinsen Bagdad. Taji var en av 
de største militærleirene under Saddam Husseins regime (Hussein 2008). Nå brukes 
basen av de multinasjonale styrkene. Journalisten, Hussein, opplevde på sin kjøretur 
i dette området som relativt rolig, men likevel anspent fordi flere kontraktører som 
har jobbet for amerikanerne angivelig har blitt drept der.  

12. juni 2009 ble det registrert et eksplosjonsangrep mot et uidentifisert mål i al-
Tarmiyah-distriktet, nord for Taji. Det ble imidlertid ikke meldt om sårede eller 
drepte (UNAMI 2009).  

                                                 
2 Khadum var den syvende av de tolv sjiamuslimske imamene, og dermed regnes han som en av de direkte 
etterkommerne etter profeten Mohammed (Hussein 2008). 



3. DUJEIL  

Videre nordøver langs Highway 1, 55 km nord for Bagdad og sør-øst i Salah al-Din-
provinsen, ligger byen Dujeil. Dujeil er en av de to sjiadominerte byene i provinsen 
(Smith 2008). Beboerne i Dujeil har vært utsatt for angrep fra omkringliggende 
sunnidominerte landsbyer. 

Det mest alvorlige angrepet som har skjedd der siden begynnelsen av 2008 var et 
selvmordsangrep i september. En lastebil full av eksplosiver ble sprengt i et marked 
utenfor en politistasjon som drepte minst 30 personer, inkludert flere kvinner og 
barn. De fleste av de drepte var sivile, men også politimenn ble rammet (Smith 2008; 
Radio Free Europe/Radio Liberty 2008).  

I 2009 har det blitt registrert ett angrep 24. april der militante beskjøt og skadet seks 
personer (Aswat al-Iraq 2009f). 

4. BALAD 

Balad er den andre sjiadominerte byen i Salah al-Din og var under den sekteriske 
krigføringen sterkt utsatt for voldelige angrep. Mange av angrepene mot byen kom 
fra det sunnimuslimske naboområdet Dhuluiya. Etter at borgerverngrupper 
(Awakening Councils) tok over kontrollen i Dhuluiya, har angrepene mot Balad 
avtatt (Hussein 2008).  

Det rapporteres nå om at nedgangen i volden har ført til at sunnimuslimer fra 
naboliggende områder igjen reiser inn til Balad for å handle i stedet for å reise til 
Samarra, Tikrit eller Bagdad slik de måtte en periode mellom 2006 og utover i 2008 
(Tomkins 2008). Likeledes skal ikke den sjiamuslimske befolkningen i byen lenger 
være redd for å ferdes gjennom sunnidominerte områder i nærheten av Balad. 

Veiene er sikret av både lokalt og nasjonalt politi og av soldater. I tillegg bevokter de 
lokale borgerverngruppene diverse nabolag (Tomkins 2008).  

I løpet av 2008 ble det likevel registrert 18 angrep i Balad der 61 personer mistet 
livet og 182 personer ble såret (Aswat al-Iraq u.å.). Bomber og eksplosiver ble brukt 
i halvparten av angrepene, mens de resterende var skudd mot personer, overfall eller 
kidnapping (Aswat al-Iraq u.å.). 46 av de drepte var sivile, mens de andre ofrene 
hovedsakelig var politi eller andre myndighetspersoner. Det var ett 
kidnappingstilfelle der syv sivilpersoner ble bortført av en bevæpnet gruppe.  

Så langt i 2009 har det forekommet minst tre angrep (Aswat al-Iraq u.å.). Et 
veibombeangrep i mars drepte fire sivile, mens eksplosiver såret to militære i april. 
12. juni ble en militærpatrulje rammet av nok en eksplosjon på Route garden, sør for 
Balad, men ingen liv gikk tapt (UNAMI 2009.) Man antar at gjerningsmennene i 
flere av tilfellene er tilknyttet al-Qaida i Irak (Aswat al-Iraq u.å.). 
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5. DHULUIYA 

Dhuluiya (også kaldt Dalouiya) er et sunnimuslimsk distrikt som ligger 17 kilometer 
øst for Highway 1 ved Balad og ca. 30 kilometer sørøst for Samarra. Stedet har vært 
åsted for en rekke angrep både mot sivile og myndighetspersoner. Det antas at al-
Qaida i Irak står bak flere av angrepene (Aswat al-Iraq u.å.).  

51 personer er registrert drept i Dhuluiya i løpet av 2008 og 15 så langt i 2009 
(Aswat al-Iraq u.å.). I tillegg har 58 personer blitt såret, hvorav 25 i 2009, og 15 
sivilpersoner er rapportert kidnappet, hvorav fem i 2009 (Aswat al-Iraq u.å.).  

To av angrepene i 2009 har vært selvmordsaksjoner. Den første aksjonen drepte syv 
irakiske soldater som utførte et oppdrag i et hus i al-Huweja, mens den andre skjedde 
i en moské der fem personer ble drept og 15 såret (Aswat al-Iraq 2009d; 2009e).  

Den 26. april 2009 ble syv personer, angivelig tilknyttet al-Qaida i Irak, skutt og 
drept av amerikanske styrker (Aswat al-Iraq 2009g).  

6. juli ble en amerikansk patrulje beskutt av bevæpnede menn (Aswat al-Iraq 2009o).  

Klansbaserte borgerverngrupper (Awakening Councils) bevokter distriktet (Hussein 
2008). 

6. SAMARRA 

Samarra ligger ca. 12 mil nord for Bagdad, og strekningen mellom byene tar ca. 90 
minutter å kjøre (Hussein 2008). Den sjiamuslimske helligdommen al-Askari-
moskéen som ble sprengt i februar 2006, ligger i Samarra. Det var denne hendelsen 
som bidro til å eskalere den sekteriske krigføringen i Irak. På tross av at byen har 
flere sjiamuslimske helligdommer, har byen flest sunnimuslimske innbyggere. 

Sjekkpunktene rundt byen er i dag patruljert av både lokalt og nasjonalt politi og 
medlemmer av borgerverngruppene (Hussein 2008). Selv om situasjonen har blitt 
roligere i løpet av 2008 og 2009 sammenlignet med de forutgående årene, så 
forekommer det fortsatt en del voldelige hendelser i byen. Mange av de registrerte 
aksjonene har imidlertid vært knyttet til myndighetenes jakt på al-Qaida opprørere 
(Aswat al-Iraq u.å.). 

I beretningen fra journalisten Hussein i The New York Times om sitt opphold i 
Samarra i oktober 2008, beskrives generell skepsis i lokalbefolkningen mot 
fremmede, og spesielt mot utlendinger. Da journalisten og hans følge med 
utenlandske journalister ble stående på et av sjekkpunktene på vei inn til sentrum av 
byen for å vente på en lokal guide, fikk han henvendelser fra andre som var der som 
lurte på hvem de var og hva de skulle i byen. Vel inne i byen ble den lille gruppen på 
3-4 personer også møtt med mistenksomhet fra lokalbefolkningen. De ble beglodd og 
tilsnakket på uvennlig vis (Hussein 2008). Dette skyltes høyst sannsynlig at det var 
vestlige utlendinger med i følget.  

Rapport/Temanotat Irak: Sikkerhetssituasjonen i områdene langs veien fra Bagdad til Tikrit 

 LANDINFO – 28. JULI 2009 8 



I løpet av 2008 ble minst 83 personer drept i diverse angrep, og av disse antar man at 
44 var sivile. I tillegg ble 27 personer såret i løpet av året, hvorav rundt 18 var sivile 
(Aswat al-Iraq u.å.).  

I 2009 er det registrert minst åtte angrep. 

1. Det første fant sted 16. januar da tre sivilpersoner ble drept i et 
veibombeangrep (IBC u.å.).  

2. En politimann ble drept av en bombe 5. april i Jubiariya-området øst i 
Samarra (IBC u.å.).  

3. 31. mai ble fire politimenn drept og to såret i en eksplosjon i sentrum av 
Samarra (Aswat al-Iraq 2009l).  

4. Samme måned ble en mann i 30 årene funnet bundet og skutt i Hwaish i det 
nordlige distriktet av Samarra (Aswat al-Iraq 2009i).  

5. 12. juni ble koalisjonsstyrkene angrepet i Dhibat-distriktet av byen, og to 
irakiske soldater og fire sivile mistet livet (UNAMI 2009). 

6. 13. juni ble et bilbombeangrep avverget i Ishaki-distriktet sør for Samarra 
(UNAMI 2009).   

7. 14. februar ble to personer funnet døde i et område sør for Samarra (IBC 
u.å.).  

Foruten disse hendelsene har det blitt registrert en kidnapping i mai. En ni år gammel 
gutt ble bortført fra sentrum av byen, men ble funnet 23 kilometer sørvest for 
Samarra samme dag (Aswat al-Iraq 2009k).    

7. AL-DOOR 

Al-Door ligger 30 kilometer nord for Samarra og 20 kilometer sør for Tikrit, på den 
østlige siden av Tigris. Highway 1 går langs elvens vestbredde. Det er kun få 
rapporterte hendelser fra dette området. I løpet av 2008 har Aswat al-Iraq registrert 
tre voldelige hendelser der til sammen syv personer ble drept og fire såret. I det ene 
angrepet (5. februar 2008) ble tre sivile drept av amerikanske styrker, og i det andre 
angrepet som medførte tap av menneskeliv (19. november 2008) ble fire bevæpnede 
menn skutt og drept av folk i lokalbefolkningen som først hadde meldt fra til lokalt 
politi (Aswat al-Iraq u.å.). Årsaken til det sistnevnte angrepet var angivelig at de 
bevæpnede mennene var i ferd med å opprette et falskt sjekkpunkt (Aswat al-Iraq 
2008d). 

Det tredje angrepet i 2008 var et bombeangrep 10. april som var rettet mot og skadet 
en lokal myndighetsperson (Aswat al-Iraq 2008b). 

 I 2009 har det så langt forekommet to granat- og bombeangrep uten at liv har gått 
tapt. Totalt ble fem personer skadet i eksplosjonene, bl.a. et barn på fem år (Aswat 
al-Iraq 2009a; 2009b). Disse angrepene var henholdsvis rettet mot det lokale politiet 
og amerikanske styrker. 
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8. TIKRIT 

Tikrit, provinshovedstaden i Salah al-Din, er Saddam Husseins fødested. Mange av 
Saddam Husseins nærmeste medarbeidere ble rekruttert fra hans egen slekt i Tikrit. 
Byen har etter 2003 vært preget av hyppige angrep rettet mot amerikanske styrker, 
irakiske myndighetspersoner og senere også mot medlemmer av borgerverngruppen 
Awakening Council. Det er i hovedsak militante opprørsgrupper som står bak 
angrepene (Aswat al-Iraq u.å.). 

AKE vurderer i sin siste sikkerhetsoppdatering fra 9. juli Tikrit som et av de såkalte 
“flashpoints” i sentral-Irak (AKE 2009). 

I løpet av 2008 har Aswat al-Iraq og IBC registrert 28 voldelige hendelser i Tikrit. 
Av disse angrepene var det to simultane selvmordsangrep der en politimann ble drept 
og åtte skadet, hvorav to var medlemmer av borgerverngruppene og de andre sivile 
(Aswat al-Iraq 2008a). Ni av angrepene innebefattet eksplosiver, åtte var 
bombeangrep, inkludert bilbomber og i fem av angrepene ble ofrene skutt. En person 
ble drept av irakiske styrker, og to personer døde etter påkjørsel av en Hummer 
tilhørende de amerikanske styrkene (Aswat al-Iraq 2008c). 

Så langt i 2009 har vi sett registrert åtte angrep: 

1. 4. mars ble en klanleder, med nære bånd til Awakening Council, hans kone og 
sønn drept av militante med bånd til al-Qaida (Middle East News 2009). 

2. 6. mars ble en myndighetsperson og hans sjåfør drept av en veibombe (IBC 
u.å.). 

3. 3. april ble en politimann skutt av ukjente gjerningsmenn i sitt hjem sør for 
Tikrit (Aswat al-Iraq 2009c). 

4. 1. mai ble en politimann og hans fetter, som var aktiv i borgerverngruppen 
Awakening Council, skutt i politimannens hjem av amerikanske og irakiske 
styrker (Aswat al-Iraq 2009h). 

5. 22. mai ble en mann, som angivelig hadde avfyrt skudd mot en amerikansk 
patrulje, skutt og drept av amerikanske styrker (Aswat al-Iraq 2009j). 

6. 22. mai ble to lik funnet i Ishaqi, øst for Tikrit. Det var tegn etter tortur og 
skudd (IBC u.å.). 

7. 8. juni ble huset til et medlem av provinsrådet i Salah al-Din fra Iraqi List, 
Faten Abdulqader, beskutt med maskingevær av ukjente gjerningsmenn. 
Ingen ble skadet i angrepet som fant sted i al-Qadissiya-området nord i Tikrit 
(Aswat al-Iraq 2009m).  

8. 12. juni ble en sivilperson funnet skutt og drept av ukjent gjerningsmann 
(Aswat al–Iraq 2009n). 
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9. OPPSUMMERING 

Highway 1 mellom Bagdad og Tikrit går midt gjennom det som har fått tilnavnet 
“sunnitriangelet”. Dette området er en sunnimuslimsk bastion med enkelte 
sjiamuslimske enklaver som Balad og Dujeil. Bortsett fra sekteriskbegrunnede 
angrep mellom sunni- og sjiabefolkning, har mye av den voldelige virksomheten i 
dette området vært rettet mot koalisjonsstyrkene og andre myndighetspersoner. Politi 
og medlemmer av Awakening Councils har spesielt vært målskiver for attentater. I 
disse angrepene har sivile også blitt rammet i stor grad.  

I de voldelige hendelsene som er rapportert inn av Aswat al-Iraq og IBC i 2008 og 
frem til juli 2009 ble totalt 330 personer drept og 438 såret. Tallene for 2008 alene er 
282 drepte og 393 sårede, mens det så langt i 2009 er registrert 48 drepte og 45 
sårede.  

Antall rapporterte kidnappinger er relativt lavt. Totalt i 2008 og 2009 ble 26 personer 
kidnappet i åtte aksjoner i de områdene som er beskrevet i dette notatet (Aswat al-
Iraq u.å.). To av disse aksjonene forekom i 2009 der henholdsvis fem og én 
sivilperson ble bortført. Det er med andre ord en markant nedgang i antall 
kidnappinger i det omtalte området.  

Nedgangen i volden skyldes både at den sekteriske krigføringen har avtatt og at 
myndighetenes kontroll har blitt betydelig forbedret. I tillegg kan en anta at 
borgerverngruppene bidrar til økt sikkerhet i nabolagene. 
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