Respons
Irak: Rekrutteres irakisk politi/militært personell til
innsats mot opprøret i Syria?
Problemstilling/spørsmål:


Har Landinfo kjennskap til hvorvidt irakisk politi eller militært personell har blitt
sendt til Syria for å kjempe på Assad-regimets side?



Reiser slikt personell eventuelt inn til Syria som sivilister/privatpersoner for der å bli
kontaktet av syriske myndigheter?

Blir irakisk politi sendt til Syria for å bistå regimet der?

Landinfo har ikke informasjon om at irakisk politi eller militært personell har blitt sendt til
Syria, men vi må ta forbehold om at slik informasjon vil være vanskelig tilgjengelig. Det er
imidlertid vel kjent at irakiske myndigheter er bekymret for utviklingen i Syria, og at de
frykter at konflikten skal spille over til Irak. Det irakerne så langt har gjennomført, og som er
kjent gjennom åpne kilder, er 1) fysiske tiltak for å sikre grensen, og 2) ulike tiltak på politisk
plan, fra å sikre seg lojaliteten til de viktigste grenseoverskridende stammene i Vest-Irak, til å
avstå fra å kreve det syriske regimets avgang.
Fysiske tiltak på grensen

Dette er tiltak som retter seg mot å stoppe mer eller mindre tilfeldig skyting over grensen fra
syriske styrker. Dessuten vil man sikre grensen mot trafikk av både syriske opprørere og av
terrorister utenfra som trekkes til konflikten i Syria. Irakiske myndigheter frykter at dersom
disse terroristene slippes inn i Irak, vil de kunne bruke den syriske konflikten til å eskalere
konflikter som allerede finnes i Irak. For eksempel har irakerne stengt grenseoverganger og
byttet ut grensestyrker med regulære hærstyrker (Markey 2012)
Politiske tiltak

En av de største sammenslutningene av stammer i Vest-Irak, Shammari, er også stor i Syria.
Fordi irakiske myndigheter frykter at disse ellers vil kunne tilby beskyttelse til terrorister,
særlig fra al-Qaida, som tar seg inn i Irak fra Syria, har regjeringen gjort mye for å vinne
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Shammari-stammene over på sin side. Blant annet skal de ha satt av omfattende midler til
vanningsprosjekter i Ninewah, noe som kommer Shammari-stammene der til gode (Knights
2012).
Samtidig har de en felles interesse med regimet i Syria i å bekjempe al-Qaida og har bl.a. av
den grunn så langt ikke ønsket dette regimets avgang (Siddique 2012).
Blir irakisk politi eventuelt sendt inn skjult som sivilister?

Om Irak sender politi eller militært personell til Syria så å si ”undercover”, har vi derimot
ikke sett indikasjoner på. Med all den erfaring Irak har med å bekjempe opprør og militant
aktivisme, ville noe slikt kanskje ikke vært utenkelig, men det har så langt vi kan se ikke
fremkommet opplysninger om det i åpne kilder.
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser 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, og
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde 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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