Respons
Irak: Islamic Movement of Kurdistan
Problemstilling/spørsmål:
•

Har gruppen Bizutnewei Islami le Kurdistan/Islamic Movement of Kurdistan, også
kalt Harakat Islami, to representanter i Jalal Talibanis regjering?

•

Hvordan er forholdet mellom PUK og denne gruppen, spesielt i dagens situasjon i
Irak?

Islamic Movement of Kurdistan (IMK)

The Islamic Movement in Kurdistan (IMK) ble etablert i 1987 av en gruppe lærde kurdiske
islamister. Sheik Uthman Abd-Aziz ledet bevegelsen frem til sin død i 1999 og ble så
etterfulgt av sin bror Mullah Ali Abd al-Aziz Halabji (BBC 2003; Moran 2008).
Bevegelsen hadde en bevæpnet milits bestående av flere hundre menn med base i Halabjah i
Sulemaniyah provinsen. Halabjah er byen som ble utsatt for et kjemisk våpenangrep i 1988,
den såkalte Anfal-kampanjen. Militsen ble avvæpnet i 2003 (BBC 2003).
IMK utgir avisen Buzutnaway Islami som kommer ut to ganger i uken.
IMK har ingen medlemmer verken i dagens sentralirakiske regjering eller i den kurdiske
regjeringen. Ifølge informasjon innhentet fra Kurdistan Regional Government (KRG) sitt
nordiske representasjonskontor i Stockholm, har partiet heller aldri vært representert i
regjering eller parlament (e-post februar 2009). Derimot er Islamic Group, som har sitt
utspring i IMK, representert i den kurdiske regionalregjeringen.
Den kurdiske regionalregjeringen består av representanter fra følgende partier:
Kurdistan Democratic Party (KDP), Patriotic Union of Kurdistan (PUK), Kurdistan Toilers
Party, Kurdistan Socialist Democratic Party, Kurdistan Islamic Union, Kurdistan Communist
Party, Islamic Group og Turkman Brotherhood Party. I tillegg har regjeringen en representant
fra hver og en av følgende minoriteter: kaldeerne, assyrerne, yezidiene, faili kurderne (Shia)
og turkmenerne.
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Forholdet mellom IMK og PUK

Under konflikten mellom KDP og PUK i tidsrommet 1994 til 1998 var IMK i væpnet konflikt
med Patriotic Union of Kurdistan (PUK). Etter flere militære nederlag ble IMK nødt til å
trekke seg tilbake mot grensen til Iran. Konflikten ble bilagt ved hjelp av iransk megling
(Moran 2008). IMK godtok etter det å samarbeide med KRGs institusjoner, og fra 1998 til
2000 kontrollerte bevegelsen byen Halabja hvor de hadde sin base.
Intern uenighet omkring religiøse og strategiske spørsmål førte til en splittelse i IMK i 2001.
Da forlot Ali Bapir IMK og dannet Islamic Group of Kurdistan. Det fantes også andre
utbrytergrupper. Utbrytergruppene skal angivelig ha fått støtte fra PUK (Moran 2008). Både
IMK og Islamic Group har blitt beskyldt for å ha en form for tilknytting til jihadistbevegelsen
Ansar al-Islam (Moran 2008). Et medlem av IMKs råd uttalte imidlertid i 2003 at disse
båndene ble svekket som følge av at IMK skiftet fra en voldelig til en ikke-voldelig politisk
strategi (GlobalSecurity.org). Han sa videre at Ansar al-Islam tok avstand fra IMK etter at de
deltok i valget og samarbeidet med den kurdiske regionalregjeringen.
I følge Dr. David Romano, førsteamanuensis ved Rhodes College i Memphis, USA og ekspert
på kurdiske politiske grupperinger, er forholdet mellom IMK og PUK i dag noe uavklart
(Moran 2008). IMK har ikke lenger noe samarbeid med KRGs institusjoner, angivelig pga.
IMKs kontakt med voldelige islamistiske grupper som Ansar al-Islam (Moran 2008). På den
annen side, hevder Romano, lar kurdiske regionalmyndigheter IMK opprettholde sine
kontorer og sitt virke for å kunne følge med på bevegelsens aktiviteter (Moran 2008).
I følge KRGs nordiske representasjonskontor er IMK et lovlig politisk parti, men det får ikke
noen offentlig støtte verken fra KRG eller sentralregjeringen (e-post februar 2009).

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.
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