Respons
Irak: Den irakiske motstandsgruppen Jaysh Mohammad
Problemstilling/spørsmål:










Har Landinfo informasjon om gruppen Jaysh Mohammad/Jaish-e-Mohammed?
Kan det stemme at gruppen består av sunnimuslimer?
Har denne gruppen tilknytning til tidligere Ba´th-medlemmer?
Er tidligere visepresiden Ezzat al-Douri tilknyttet denne gruppen eller har han vært
det?
Hvor i Irak er den aktiv?
Har den vært aktiv i Mosul?
Når har den vært aktiv? Er den forsatt aktiv?
Hva slags aktiviteter/hendelser forbindes med gruppen? (evt. terror og vold, gruppas
profil generelt)
Er det sannsynlig at gruppen kan ha truet personer som har samarbeidet med
amerikanerne? (i forhold til når og hvor den har vært aktiv, og også dens
størrelse/innflytelse)

Jaysh Mohammad (JM) oppsto sommeren 2003. Den må ikke forveksles med gruppen Jaishe-Muhammad, som er en pakistansk gruppe. Med den profilen som blir tegnet i det følgende,
kan gruppen forenklet kalles sunnimuslimsk, irakisk nasjonalistisk og knyttet til det forrige
regimet.
JM retter sine aktiviteter mot de USA-ledede koalisjonsstyrkene samt andre utenlandske,
ikke-muslimske mål i Irak. Bl.a. har JM påberopt seg ansvaret for angrepet på FNhovedkvarteret i Bagdad i august 2003. I uttalelser har representanter for JM understreket
at gruppen ikke retter sine angrep mot muslimer, og indikert at den heller lar være å angripe et
amerikansk mål hvis det er fare for at et angrep vil koste en muslim livet. En talsmann har
sagt at gruppen ikke angriper irakiske politiembetsmenn da disse er muslimer, og "en muslim
må ikke drepe en muslim".
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Gruppen skal være frittstående, og bare sporadisk koordinere aktiviteter og uttalelser med
andre grupper.
JMs medlemmer skal bestå av både tidligere Ba´th-folk fra det forrige regimets forsvar og
etterretning, og av enkelte religiøse elementer knyttet til sufi-tradisjonen innen islam. Blant
sufister skal Saddam Husseins visepresident Izzat al-Douri være høyt verdsatt. En talsmann
for gruppen har sagt at de fleste av JMs krigere er salafi- (en puritansk retning innenfor sunniislam) orienterte bønder og arbeidere. JM regner seg ikke som wahhabi (en annen
fundamentalistisk retning innen sunni-islam). Ifølge talsmenn for JM og andre skal det være
svært få ikke-irakere i gruppen, og den skal hovedsakelig være finansiert via irakiske kilder.
En talsmann for gruppen har sagt at den har bånd til et islamistisk politisk parti, men har ikke
oppgitt hvilket parti.
Det er få opplysninger i kildene om hvor gruppen er /var aktiv. Det vises til angrepet på FNhovedkvarteret i Bagdad i 2003. Den 8. september 2005 skal JM sammen med andre grupper
ha vært med på å spre løpesedler i Bagdad, Diyala, Fallujah og Mosul der sivilbefolkningen
advares mot å oppholde seg nær amerikanske baser og kjøretøyer i noen dager fremover, da
det vil komme aksjoner. Slike operasjonsområder stemmer godt overens med Landinfos
kjennskap til sunnimuslimske motstandsgruppers, og særlig slike med Ba´th-tilknytning, sine
virkeområder.
Innen den tidsramme som har vært tilgjengelig til å besvare UNEs spørsmål, har det ikke
lykkes Landinfo å finne informasjon om gruppen som er nyere enn oktober 2006. Dette
utelukker imidlertid ikke at gruppen fortsatt er aktiv.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet,
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet 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.
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.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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