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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 Iraqi police force is controlled by the Ministry of Interior. In the Kurdistan 
Region, however, the police force is controlled by the Kurdish Regional 
Government. Recruitment to the various police branches is in principle undertaken 
according to a fixed set of rules and procedures. In reality, however, large numbers 
of personnel are recruited locally without any control and oversight by the Ministry 
of Interior. The police is trained at seventeen different training centers across the 
country. More centers are to be established. The police carry an official police card 
with a separate color code for each governorate. The uniforms are the same across 
the country. 

 

 

SAMMENDRAG 

Politiet i Irak er underlagt Inneriksministeriet som det sentrale myndighetsorgan. 
Dette gjelder hele landet unntatt Kurdistan-regionen. Der er det kurdiske regionale 
myndigheter som er overordnet organ. Rekruttering til styrken skjer i prinsippet etter 
formelle, gjennomgående regler. I realiteten rekrutteres imidlertid store antall 
mannskaper lokalt uten kontroll og innsyn fra lokale myndigheter. Utdanningen blir 
gitt ved 17 opplæringssentre over hele landet. Flere sentre skal etableres. Politiet 
bærer legitimasjon med fargekode for den enkelte provins. Uniformene er de samme 
over hele landet. 
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1. INNLEDNING 

Notatet behandler de to største grenene innen politiet, Iraqi National Police (INP) 
med 32 389 tjenestemenn og offiserer, og Iraqi Police Service (som vanligvis 
benevnes Iraqi Police – IP) med 275 3001 tjenestemenn og offiserer (Perito 2008).  

Notatet er basert på åpne skriftlige kilder og på informasjon innhentet via 
utlendingsattacheen ved Norges ambassade i Amman, Jordan. 

2. ORGANISERING 

Ifølge Robert M. Perito ved US Institute for Peace (2008) er Innenriksministeriet 
ansvarlig for å trekke opp de politiske rammene for politiets arbeid, samt for 
utdanning og administrativ støtte til politiet.  

Iraqi Police er det sivile ordenspolitiet. Denne politigrenen er direkte underlagt 
provinsmyndighetene. Oppgavene er å sikre orden på det lokale plan – i byer, 
bydeler og landsbyer.  

National Police er en mobil, spesialisert antiterrorstyrke (Perito 2008). Ifølge den 
amerikanske tankesmien RAND Corporation2 (2007) er denne direkte underlagt 
Innenriksministeriet. 
Iraqi Border Enforcement Service har som oppgave å motarbeide infiltrasjon, 
smugling og ulovlig grensepassering. Styrken skal være bemannet av 38 205 
tjenestemenn stasjonert langs Iraks grenser (Perito 2008). 

Facilities Protection Service (FPS) har som hovedoppgave å bevokte offentlige 
bygninger – departementsbygninger nevnes spesielt. Styrken skal være bemannet av 
om lag 150 000 tjenestemenn som er gruppert i hovedsakelig autonome enheter 
(Perito 2008).  

 

2.1 POLITIET I KURDISTAN-REGIONEN 
I henhold til informasjon innsamlet av utlendingsattacheen i Amman (E-post 24. 
november 2008)3 har ikke Innenriksministeriet, som den eneste 
                                                 
1 Talloppgavene er svært usikre. Tilgjengelige tall viser med sikkerhet bare hvor mange som har fullført 
utdanningen. Tallene tar ikke hensyn til faktorer som dødsfall, avhopp/desertering, personer som gjør tjeneste 
men som ikke har fullført utdanningen, tjenestemenn som mottar lønn men som skulker eller har fri/permisjon på 
et gitt tidspunkt, eller flere tusen andre myndighetspersoner som opptrer i bevæpnet og i uniform (RAND 2008). 
2 RAND Corporation utarbeider utredninger til ulike offentlig og private oppdragsgiver i USA, i dette tilfelle 
Committee of Armed Forces, House of Representatives.  
3 Befring opplyser at hans informasjon er innhentet fra en uoffisiell kilde, og må betraktes deretter. Kilden er 
iraker og bor i Baghdad, er høyt utdannet og ønsker å være anonym.  
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sentralorganisasjonen for det irakiske politiet, myndighet over politiet i Kurdistan-
regionen. Der er politiet underlagt KRG’s innenriksministerier.4 

Politiet i KRG-provinsene skal være organisert på samme måte som i landet ellers, 
men altså underlagt KRGs regionale innenriksministerier direkte, og ikke 
Innenriksministeriet i Bagdad. Lønnsnivået er imidlertid et annet, og bemanningen er 
kurdisk. I tillegg skal KRG-myndighetenes etterretningstjenester (Asayish) i utstrakt 
grad bistå det sivile politiet (Utlendingsattacheen i Amman, e-post 24. november 
2008).  

Vedr. opplysninger om politiets inndeling i avdelinger, tjenestekontrakter, lønnsnivå 
og krav til søkere til politiutdanning i Kurdistan-regionen, vises det til Landinfos 
reiserapport fra mars 2007 (Landinfo 2007, s. 42-43). 

3. REKRUTTERING – AD HOC-MESSIG ELLER I FASTE 
FORMER? 

Rekrutteringen skjer både etter formelle regler men også ad hoc-messig lokalt. Måten 
rekrutteringen foregår på lokalt har sterkt svekket sentrale myndigheters kontroll og 
innsyn. 

 

3.1 FORMELLE KRAV OG PROSEDYRER 
Formelt blir rekrutteringen foretatt etter faste og standardiserte krav og prosedyrer.  

I henhold til en rapport fra The Independent Commission on the Security Forces of 
Iraq (2007), er opptaksprosedyrene de samme for søkere til både offisers- og 
tjenestemannsutdanning. Det har imidlertid ikke lykkes Landinfo å finne 
opplysninger om hvorvidt prosedyrene er de samme innen begge politigrener. Trolig 
er det grunn til å anta at de er det, da begge grener vil måtte skille mellom kravene 
som stilles til befal og patruljerende tjenestemenn.  

I henhold til prosedyrene som The Independent Commission on the Security Forces 
of Iraq nevner, må søker: 

- avlegge irisprøve (øye) og fingravtrykk 

- fylle ut personlig spørreskjema 

- gjennomgå intervju 

- legge frem vandelsattest 

                                                 
4 KRG-myndighetene har fortsatt to innenriksministerier. Det ene er knyttet til partiet KDP, som regjerer 
provinsene Dohouk og Erbil, og partiet PUK, som regjerer provinsen Suleimania. 



Søker kan få uttale seg om vandelsattesten hvis det foreligger mistanke om at det 
under det forrige regimet er blitt påført anmerkninger av politiske grunner (The 
Independent Commission on the Security Forces of Iraq 2007). 
I henhold til opplysninger innsamlet av utlendingsattacheen i Amman (E-post 24. 
november 2008) stilles det ytterligere to krav til rekruttene: 

- begge foreldre skal være irakiske statsborgere 

- kroppshøyden skal være minst 165 cm. 

Det er et generelt krav om at søker kan lese og skrive. I tillegg bør man kunne legge 
frem vitnemål fra folkeskole, ungdomsskole eller videregående. Politibefal som 
ønsker å ta spesialutdanning, kommer kun inn med bestått bachelor-grad i politifag 
(”Police Science”) fra politihøgskolen.  

Utlendingsattacheens kilde (E-post 24. november) opplyser at i tillegg til å fylle ut 
eget søknadsskjema, må søker fremlegge fire dokumenter som viser søkers ID og 
skolegang: 

- nasjonalt ID-kort 

- statsborgerbevis 

- matrasjoneringskort (dette bekrefter også bosted) 

- skolevitnemål. 

 

3.1.1 Aldersgrenser 

Aldersgrensene for å søke opptak er i henhold til informasjon innsamlet av 
utlendingsattacheen i Amman (E-post 24. november 2008), satt til minst 26 og høyst 
29 år for opptak til offisersutdanningen. For opptak til utdanning som patruljerende 
politi, korporal og lavere befal er aldersgrensen satt til minst 18 og høyst 24 år. 

 

3.1.2 Unntak 

Unntak fra reglene blir i henhold til informasjon innsamlet av utlendingsattacheen i 
Amman (E-post 24. november 2008), gjort for søkere med gode forbindelser til 
regjeringspartiene. Slike søkere behøver ikke forholde seg til noe reglement for 
opptak. 
 

3.2 AD HOC-MESSIG REKRUTTERING LOKALT 

Politistyrken har ekspandert sterkt siden den ble etablert på nytt etter Saddam 
Husseins fall. Ekspansjonen pågår fortsatt og viser ingen tegn til å avta, fremholder 
CSIS (Center for Strategic and International Studies) i en rapport fra oktober 2008. 
Der blir det også sagt at lokale myndigheter i stort omfang rekrutterer på ad hoc-
basis uten sentrale myndigheters kontroll og innsyn (CSIS 2008, s. 80-81). 
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I en vurdering av følgene peker CSIS på flere svakheter ved rekrutteringen. Det er 
for eksempel helt uklart hvor mange tjenestemenn som til enhver tid faktisk er klare 
til innsats innen de enkelte enheter. Det er nærmest umulig å fastslå hvor mange IP 
som faktisk er i aktiv tjeneste til enhver tid. Svært ofte får ad hoc-messig rekruttert 
personell utilstrekkelig opplæring. Selv om utdanningskapasiteten er blitt betydelig 
effektivisert, er kapasiteten til å utdanne alle de som er blitt rekruttert, for liten. En 
annen følge av dette er at utdanningsmidlene fra sentrale myndigheter raskt er blitt 
for små (CSIS 2008, s. 80-81).  

I den ovenfor nevnte rapporten fra The Independent Commission on the Security 
Forces of Iraq (2007, s. 97-98) blir det opplyst at lokale politimyndigheter legger stor 
vekt på lokal rekruttering og tjenestegjøring i lokalmiljøet, og at dette er 
gjennomgående for alle provinsene. Dette er for øvrig i tråd med grunnloven, som 
nevner viktigheten av at politistyrken avspeiler befolkningens sammensetning. 

Indirekte skal praksisen imidlertid ha medført flere problematiske konsekvenser.  

The Independent Commission on the Security Forces of Iraq anfører flere slike 
svakheter. Praksisen har ført til at opptaksprosedyrene ikke blir fulgt likt i alle 
provinser. Lokale stammelederes har fått en fremtredende rolle i å skaffe kandidater, 
og dette påvirker hvordan opptaket skjer lokalt. Det er mistanke om at opptaket blir 
misbrukt til å velge ut kandidater på trosmessig grunnlag, og at infiltrasjon av 
militser og kriminelle i politistyrken fortsetter, særlig i de sydlige provinsene (The 
Independent Commission on the Security Forces of Iraq 2007, s. 97-98). 
 

3.3 REKRUTTERING AV MEDLEMMER AV STAMMEBASERTE BORGERVERN 
Opprettelse av lokale stammebaserte væpnede borgervern5 er anses generelt for å ha 
bidratt mye til å redusere volden i landet og til å styrke regjeringens 
myndighetsutøvelse. I henhold til en nyhetsmelding publisert på nettsidene til de 
multinasjonale styrkene (Waddy 2008), søker irakiske myndighetene, som nå har 
overtatt ansvaret for borgervernene fra de amerikanske styrkene, gradvis å integrere 
borgervernsmedlemmene i den ordinære ordensmakten. Medlemmer av lokale 
borgervern skal ifølge amerikanske militære kilder ha begynt å søke seg til det sivile 
ordenspolitiet (IP), der de nå blir tatt opp. 

Det formelle grunnlaget for at dette kan gjøres, er en avtale mellom regjeringen og 
de multinasjonale styrkene (MNF-I). I henhold til avtalen foreslår lokale ledere 
mulige kandidater ut fra krav til alder (17-35 år), vandel, helse, fysikk og bakgrunn. I 
denne prosessen blir følgende formelle krav stilt til søkere fra borgervernene: 

- skriftlig prøve 

- helsesjekk  

- kondisjons- og styrketester. 

                                                 
5 Også kalt Sahwat eller ”Sons of Iraq”. 



Vurdering og saksbehandling etter avlagt undersøkelse blir ifølge de multinasjonale 
styrkene gjort av særskilte enheter. Videre blir det foretatt en kontroll av den 
utprøving og vurdering av søkerne som er blitt gjort. De som består alle prøver og 
undersøkelser, blir tatt opp i politistyrken (Waddy 2008; Lazo 2007). 

Etter Landinfos oppfatning må en kunne anta at med et større opptak av 
borgervernsmedlemmer vil politiets rekrutterings- og utdanningskapasitet bli 
ytterligere overbelastet. Det kan også være grunn til å tro at lokale myndigheter vil gi 
dette prioritet, da det trolig vil styrke deres kontroll med de styrkene borgervernene 
har stilt.  

4. UTDANNING 

4.1 GENERELT 
Elliott (2008) opplyser at Iraqi Police gir rekruttene et åtte ukers opplæringsprogram. 
I henhold til informasjon innsamlet av utlendingsattacheen i Amman (E-post 24. 
november 2008) er utdanningens lengde for befal på 2 – 3 år. Rekruttene blir trent 
lokalt, ved det lokale politiets opplæringssenter. Det er fortsatt enkelte instruktører 
som er amerikanske eller britiske. Ferdig utdannet befal kan etter endt utdanning bli 
sendt til enheter som videreutdanner dem innen spesielle grener. Slik 
videreutdanning har varighet på mellom to uker og to måneder. Tidligere ble 
videreutdanningen gitt i Amman (Jordan), men den er nå blitt flyttet tilbake til 
Bagdad. Enkelte blir fortsatt sendt til Amman eller til Australia eller USA for 
spesialopplæring som ikke tilbys i Irak. 

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet kan de som blir tatt opp, bli sendt til en 
treningsleir et annet sted i landet for opplæring, og etter endt opplæring settes i 
tjeneste på hjemstedet. Eksempelvis ble et kull rekrutter fra Bayji i Salahaddin 
provins i 2006 lært opp i treningsleiren i Suleimania. Etter endt opplæring ble de satt 
i tjeneste i Bayji under det lokale politikammeret der (US Department of Defense 
2006). 
I henhold til informasjon innsamlet av utlendingsattacheen i Amman (E-post 24. 
november 2008) er patruljerende politi i dag, til forskjell fra under Saddam Husseins 
regime, utstyrt med skuddsikre vester. 

 

4.2 ANTALL 
I henhold til informasjon innsamlet av utlendingsattacheen i Amman (E-post 24. 
november 2008) er det ikke blitt satt noe fast tall på hvor mange som skal utdannes 
hvert år. Alt etter forholdene, kan antallet variere mellom 10000 og 20000 som 
utdannes årlig. 
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4.3 PENSUM 
Utdanningen er bygget opp rundt praktiske disipliner og teoretisk kunnskap. 
Hovedelementene i pensum er listet opp nedenfor. 

4.3.1 Teori 

Den teoretiske opplæringen innebærer innføring i 

- gjeldende lover og forskrifter  

- administrativ kunnskap 

4.3.2 Praktiske disipliner 

Den praktiske opplæringen gir rekruttene trening i  

- militære disipliner (skyting med pistol og maskingevær AK-47 Kalashnikov, 
forkjøpsangrep, antiterror-angrep) 

- redningstjeneste 

- kjøreopplæring på pickup-truck og Toyota Land Cruiser. 

- mestring av nødssituasjoner 

- helikoptertaktikk 

- oppdaterte antiterror-taktikker 

- nye og oppdaterte sivilforsvarsmetoder relatert til lavintensitets-
sikkerhetssituasjoner. 

 

Det blir lagt stor vekt på skytetrening. Utdanningen er generelt ganske lik den som 
ble gitt under Saddam Husseins regime. De fire siste praktiske disiplinene som er 
nevnt over, er nyere elementer som er blitt introdusert i pensum etter det gamle 
regimets fall. For øvrig er den teoretiske disiplinen ”Studier av Nasjonal Kultur” (i 
realiteten Baath-partiets ideologi) tatt ut. (Utlendingsattacheen i Amman, e-post 24. 
november 2008.) 

 

4.4 NATIONAL POLICE 
National Police ble på bakgrunn av dårlige erfaringer med styrken i 2007 gjort til 
gjenstand for omfattende utskiftninger av personell og gitt et nytt 
opplæringsprogram. De dårligst fungerende enhetene ble deretter gitt opplæring på 
nytt sammen med nye rekrutter. Formålet har vært å bryte koblingen til shia-militser 
og høyne profesjonaliteten. Fra sommeren 2007 har styrken vært trenet av NATO 
ved italienske Carabinieri.  

Etter planen skal Carabinieri lede opplæringen frem til sommeren 2009. 450 befal fra 
hver INP-brigade skal gjennomgå opplæringen (Elliott 2007a).  

Tyngden i denne opplæringen ligger på to hoveddeler - trening av irakiske 
instruktører (fireukers opplæring) og bekjempelse av væpnede grupper (tolvukers 
opplæring) (Elliott 2007b).  
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4.5 IRAQI POLICE 
Iraqi Police gir rekruttene et åtte ukers opplæringsprogram. Programmet rullerer hver 
åttende uke på det enkelte opplæringssenter. Hvert senter har team av internasjonale 
politirådgivere som fungerer som veiledere for de irakiske instruktørene (Elliott 
2008). 

Ifølge CSIS (2008) er den normalt treårige befalsutdanningen til IP blitt supplert som 
følger: 

- et eget ettårig program for befalsrekrutter som fra før har høyere utdanning 
- et eget nimåneders program for befalsrekrutter med betydelig politierfaring 
- et eget treukers program for militære som ønsker å bytte til tjeneste i IP.  

 

5. TRENINGSLEIRE / OPPLÆRINGSSENTRE 

5.1 ANTALL OG BELIGGENHET 
Pr. juli 2008 skal det ifølge amerikanske militære myndigheter være 17 treningsleire 
i drift i Irak. Tolv nye skal være er under planlegging, mens åtte eksisterende vil bli 
utvidet (US Department of Defense 2008). 

5.2 EKSISTERENDE TRENINGSLEIRE 

De 17 leirene som er i drift befinner seg i: 

- al-Kut 

- Bagdad (tre sentre): Baghdad Police College, Camp Dublin (ved Bagdad 
internasjonale flyplass), Camp Solidarity (i forstaden Adamhiya)6  

- Basra (Basrah Training Center) 

- Dohuk 

- Diwaniyah 

- Habbanniyah 

- Hillah 

- Erbil 

- Kirkuk 

- Mosul 

- Najaf 

                                                 
6 Camp Solidarity het tidligere Camp Gunslinger (GlobalSecurity 2005). 



- Numaniyah 

- Salah ad Din 

- Sulaymaniyah 

- Lulaymaniyah Officer College.  

 

5.3 PLANLAGTE TRENINGSLEIRE (PER JULI 2008) 
Følgende treningsleire er under planlegging per juli 2008: 

- Baghdad Police College, Avdeling Nord – Mosul (settes i drift november 
2008) 

- Baghdad Police College, Avdeling Syd (settes i drift oktober 2008) 

- Baghdad Basic Recruit Training Center, Øst (settes i drift mars 2009) 

- Diwaniyah Police Training Center (settes i drift november 2008) 

- Diyala Basic Recruit Training Center (settes i drift november 2008) 

- Maysan Basic Recruit Training Center  (settes i drift januar 2009) 

- Kirkuk Basic Recruit Training Center (settes i drift januar 2009) 

- Karbala Basic Recruit Training Center (settes i drift februar 2009) 

- Dhi Qar Basic Recruit Training Center (settes i drift februar 2009) 

- Najaf Police Training Center (settes i drift desember 2008) 

- Muthanna Basic Recruit Training Center (settes i drift desember 2008) 

- Erbil (settes i drift august 2008).  

(Elliott 2008; US Department of Defense 2008.) 

6. DOKUMENTASJON – BEVIS VED ENDT OPPLÆRING 

I henhold til opplysninger innsamlet av utlendingsattacheen i Amman (E-post 24. 
november 2008) er det ikke noe informasjon om hvorvidt det utstedes bevis ved 
fullført opplæring. 

Søk i andre kilder har heller ikke gitt funn. Mange nyheter dekker 
uteksamineringsseremonier uten at det nevnes at kandidatene får utstedt noe bevis. 
Enkelte treningsleire utsteder såkalte ”certificates of achievement” til kandidater som 
har utmerket seg. Landinfo har derfor ingen holdepunkter for å fastslå hvorvidt det 
blir gitt vitnemål til de som har passert utdanningen. 
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6.1 ID-KORT 
I henhold til informasjon innsamlet av utlendingsattacheen i Amman (E-post 24. 
november 2008), får ferdig utdannede politifolk tildelt politilegitimasjonskort. Hver 
provins har sin egen farge på kortet. I Bagdad er kortet gult.  

Kortet er gyldig i to år. Det må fornyes ved utløp. Ordningen er innført for å 
motvirke infiltrasjon i politiet av utenforstående. 

7. LØNN 

I henhold til informasjon innsamlet av utlendingsattacheen i Amman (E-post 24. 
november 2008) ligger månedslønnen i skrivende stund på 650 000 irakiske dinarer 
for dem som begynte i tjeneste straks etter det gamle regimets fall i 2003. De som 
har begynt senere tjener 430 000 dinarer. Utover dette er det tillegg etter egne satser 
for bl.a. rang, enhet man tilhører, risiko og spesialisering. 

8. RISIKO 

Personlig risiko som man er utsatt for i tjenesten består i at politiet er primær 
målgruppe for anslag fra væpnede grupper. Særlig bomber og andre former for 
eksplosiver er mye brukt mot politipatruljer. Politi er mer utsatt for anslag enn 
militære. Også høyere politibefal og embetsmenn inngår i målgruppen. Risikoen er 
såpass stor at mange befal og tjenestemenn utfører tjenesten i sivile klær og i sivile 
biler (Utlendingsattacheen i Amman, e-post 24. november). 

Trolig er politifolk og deres familiemedlemmer gjenstand for overgrep som bl.a. 
mord og kidnapping også utenom tjenesten. Utlendingsattacheens kilde (som ønsker 
å være anonym) nevner som et eksempel en seks år gammel sønn av en politimann 
som ble overhelt med bensin og satt fyr på av terrorister, i mangel av at de fikk tak i 
faren. 

9. UNIFORMER OG GRADSDISTINKSJONER 

I henhold til informasjon innsamlet av utlendingsattacheen i Amman (E-post 24. 
november 2008) er uniformene blå, mens de under Saddam Husseins regime var 
kakifarget.  

GlobalSecurity har på sine nettsider publisert bilde av uniformen og 
gradsdistinksjonene på skulderklaffene (GlobalSecurity.org 2005). 
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9.1 UNIFORMER 
National Police og Iraqi Police bruker hver sine standarduniformer. Det oppstår 
imidlertid lett forvirring om hvilke uniformer som blir båret av hvem. En reportasje 
fra Fox TV (2008) oppgir for eksempel at National Police riktignok har en og samme 
uniform for alt personell, men at nøyaktig kopi kan fås sydd privat hos skreddere i 
Bagdad.  

 

9.1.1 National Police 

National Police skulle ifølge en nyhetsmelding på MNF-I sine nettsider (Majority of 
Iraqi Police Trained 2006) få ny uniform høsten 2006. Endringen er blitt 
implementert, og jakken til den nye uniformen er vist på en reportasje fra et 
politioppdrag på Fox TV (2008). Hjelmen er i samme farge som jakke og bukse. 
Luen er en vinrød beret.7  

 

9.1.2 Iraqi Police 

9.1.2.1 Vanlig tjenesteuniform 

GlobalSecurity.org la i 2005 ut et bilde av uniformen og de forskjellige 
gradsdistinksjonene på sine nettsider. Uniformen består av mørkeblå bukse og 
lyseblå skjorte. Armbindet er mørkeblått med påskriften IP i latinske bokstaver samt 
arabisk påskrift. Det er også et irakisk flagg på armbindet. Distinksjonene er hvite på 
blå bunn.8  

Det amerikanske forsvarsdepartementet la i mai 2008 ut et blide av samme uniform 
med hodeplagg mørkeblå beret på sin nettside Defenselink.9 

9.1.2.2 Feltuniform 

IP bruker hjelm og skuddsikker vest i feltmessige oppdrag som for eksempel 
håndtering av folkemengder. Det amerikanske forsvarsdepartementet la i mai 2008 ut 
et blide av uniformen på sin nettside Defenselink.mil.10 

 

                                                 
7 Uniformen kan sees på http://onthescene.blogs.foxnews.com/2008/11/13/iraqi-national-police-day-trip/ 
8 Uniformen er avbildet på nettsiden http://www.globalsecurity.org/intell/world/iraq/ips.htm 
9 http://www.defenselink.mil/dodcmsshare/newsstoryPhoto/2008-05/scr_051508-A-7182N-036.JPG 

 
10 http://www.defenselink.mil/dodcmsshare/newsstoryPhoto/2008-05/scr_051508-A-7182N-078a.jpg. Bildene 
som er lagt ut på Defenselink.mil inngår i en artikkel på dette nettstedet 18. mai 2008 om uteksaminering av nye 
politirekrutter. 

 

http://onthescene.blogs.foxnews.com/2008/11/13/iraqi-national-police-day-trip/
http://www.globalsecurity.org/intell/world/iraq/ips.htm
http://www.defenselink.mil/dodcmsshare/newsstoryPhoto/2008-05/scr_051508-A-7182N-036.JPG
http://www.defenselink.mil/dodcmsshare/newsstoryPhoto/2008-05/scr_051508-A-7182N-078a.jpg
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10.2 MUNTLIG KILDE 
• Befring, Per. Norsk utlendingsattaché i Amman, Jordan. E-post til Landinfo 

24. november 2008. 

Befring opplyser at hans informasjon er innhentet fra en uoffisiell 
kilde, og må betraktes deretter. Kilden er iraker og bor i Baghdad, er høyt 
utdannet og ønsker å være anonym. Når det gjelder registrering og oversikt 
over polititjenestemenn i Irak, så er alle (utenom politimenn fra de kurdiske 
KRG-provinsene) ifølge denne kilden registrert i Innenriksdepartementet i 
Baghdad.  
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