Respons
Irak: Sikkerhetssituasjonen i Bagdad per medio juli
•

Hvordan er sikkerhetssituasjonen i Bagdad etter IS’ (IS – den Islamske Stat, tidligere
ISIL/ISIS) fremrykking de seneste ukene?

Etter at IS (IS – den Islamske Stat, tidligere ISIL/ISIS) overraskende skaffet seg kontroll over
store territorier i områdene mellom Bagdad og Kurdistanregionen i juni i år, oppsto det
usikkerhet om de også ville sette i verk en offensiv mot Bagdad.
Myndighetene i Irak reagerte med å forsterke forsvaret rundt Bagdad, og det ser per medio
juli ikke ut til at Bagdad med det første vil falle i IS’ hender. Samtidig har IS’ styrker inntatt
posisjoner så nær byen at de har Bagdad innen rekkevidde for sine raketter og sitt artilleri.
Ifølge Jessica D. Lewis ved Institute for the Study of War (Lewis 2014), skal IS nå kunne
ramme ethvert mål inne i byen fra disse posisjonene, i tillegg til at IS daglig sprenger bomber
inne i byen. Strategien skal være å gradvis legge en ring av posisjoner rundt byen for å gjøre
Bagdad ubrukelig som hovedstad i et shiastyrt «rest-Irak» (Lewis 2014, s. 4). Virkemiddelet
vil være beskytning utenfra parallelt med aksjoner inne i byen.
Nylig erobret feltartilleri skal ha gjort det mulig for IS å beskyte tidligere sikre områder som
bl.a. den Grønne Sonen i sentrum av byen. Det rapporteres om at myndighetene har overlatt
svært mange sjekkpunkter over hele Bagdad til ulike shiamilitser (Lewis 2014, s. 4). Disse
sjekkpunktene står trolig under deres og ikke myndighetenes kommando, eventuelt
koordinerer de sin virksomhet med myndighetene (Habib 2014). Shiamilitsenes kontroll over
bydelene medfører stor usikkerhet for sunnimuslimene i byen (Allam 2014; Balkiz 2014).
Lewis (s. 5) bemerker at det ikke finnes noe sted i byen der IS ikke utgjør noen trussel.
I den rådende militære situasjonen skal Bagdad Internasjonale Flyplass (BIAP) ifølge Lewis
(s. 4) ha fått kritisk betydning for irakiske styrkers forsvar av byen. I et gitt tilfelle kan en
dermed neppe utelukke at flyplassen blir stengt, enten uten eller på kort varsel. IS skal også ha
skaffet seg bakke-til-luft kapasitet ved flyplassen, hvilket innebærer at de vil være i stand til å
beskyte sivil og militær lufttrafikk der.
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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 (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo.
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite
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 omtales.
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