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SUMMARY
The U.S. led Multi National Force that invaded Iraq in March 2003, and still is
present there, has through the past six years hired, either directly or indirectly,
thousands of Iraqi citizens to perform a range of duties for the force and other related
foreign civil organizations.
Opponents of the new regime and the foreign forces in Iraq have blamed the Iraqis
who have worked or still work for the Americans and their allies of being supporters
of what they perceive as a foreign occupation. Therefore Iraqi employees have been
subject to threats, kidnappings, violence and killings because of their relations to the
American and other foreign actors.
After the invasion in 2003, Iraqis lined up in large numbers to get employed by the
Multi National Force. Due to a significant need of local employees, Iraqis were
employed without any organized and thorough quality- and security check of their
background. Later the recruitment processes became more professional.
Iraqis that have been working for the Multi National Force in Iraq or in other ways
affiliated to the American or British presence there have today the opportunity to
apply for asylum in these two countries. The American immigration programs are
open for Iraqis that have been seriously threatened or otherwise hurt by their
affiliation to the American authorities in Iraq.

SAMMENDRAG
Den USA-ledede multinasjonale militærstyrken som invaderte Irak i mars 2003, og
som siden har hatt tilhold i landet, har gjennom de siste seks årene ansatt, direkte
eller gjennom kontraktørfirmaer, et betydelig antall irakiske borgere for å utføre
diverse tjenester som både styrken og andre sivile utenlandske organisasjoner og
myndigheter har hatt behov for.
Opposisjonelle til det nye regimet og til utenlandske styrker i Irak har beskyldt
irakere som har jobbet for amerikanerne og andre tilknyttet den multinasjonale
styrken for å være støttespillere til det de oppfatter som okkupanter. Av den grunn
har arbeidstakerne vært utsatt for trusler, kidnappinger, vold og drap som følge av sin
tilknytning til amerikanske og andre utenlandske aktører.
Umiddelbart etter regimeskiftet sto irakerne i kø for å jobbe med sivil tjenesteyting
for den multinasjonale styrken. På grunn av et stort og umiddelbart behov for lokal
arbeidskraft, ble irakere i den første fasen i 2003 og 2004 ansatt uten noen organisert
gjennomgang av deres kvalifikasjoner og bakgrunn. Rekrutteringsprosessene ble
etter hvert mer profesjonelle.
Irakere som har jobbet for den multinasjonale styrken eller andre utenlandske aktører
knyttet til styrken har i dag muligheten til å søke om asyl eller opphold på annet
grunnlag både i USA og Storbritannia. De amerikanske immigrasjonsprogrammene
setter som betingelse for opphold at man har vært truet eller på annen måte alvorlig
skadelidende som følge av arbeidet.
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1.

INNLEDNING
Irakiske sivile som på noen måte har vært tilknyttet den multinasjonale styrken i Irak
eller andre sivile institusjoner som er etablert i Irak i tilknytning til styrkens
tilstedeværelse, som ambassader, frivillige organisasjoner og utenlandsk media, har
vært utsatt for trusler, kidnappinger og annen vold som følge av at de har blitt
oppfattet som støttespillere til den USA-ledede invasjonen og den multinasjonale
militære tilstedeværelsen i Irak.
Dette notatet gjør rede for forhold knyttet til irakernes arbeidssituasjon og belyser i
den forbindelse rekrutteringsprosesser, sikkerhetsrestriksjoner arbeidstakerne har
måttet innordne seg med og privilegier som følge av arbeidet. I tillegg redegjøres det
for hvilke prosedyrer amerikanerne har hatt for å ivareta sikkerheten innefor de
avgrensede områdene hvor de har hatt tilhold.
Notatet bygger på tilgjengelig informasjon fra nyhetsmedier, amerikanske og britiske
myndigheter samt internasjonale organisasjoner. I tillegg har Landinfo vært i muntlig
kontakt med den amerikanske ambassaden i Bagdad.

2.

REKRUTTERING
AV
SIVILE
MULTINASJONALE
STYRKEN
LEVERANDØRER.

2.1

HVEM BLIR REKRUTTERT?

IRAKERE
TIL
DEN
OG
TILKNYTTEDE

På tross av at president George Bush i mai 2008 ble pålagt av den amerikanske
kongressen å oppgi antallet irakere som på en eller annen måte har jobbet for den
amerikanske tilstedeværelsen i Irak, enten direkte eller via underleverandører, så har
ikke dette tallet blitt lagt på bordet (Human Rights First 2009). Det vi vet er at den
multinasjonale styrken, den amerikanske ambassaden og U.S.A.I.D. til sammen har
hatt et betydelig antall irakere ansatt. Den amerikanske menneskerettsorganisasjonen
Human Rights First har anslått at 146 000 irakere har jobbet for den multinasjonale
styrken (MNF-I) eller andre amerikanske myndigheter, deres leverandører, NGOer
eller media siden invasjonen i 2003. I tillegg har det blitt hyret inn pakistanere og
filippinere til mange av servicejobbene i de store anleggene til Kellogg, Brown &
Root (KBR), som driver kantinene og vaskeriene for MNF-I og amerikanske sivile
organisasjoner i den grønne sonen i Bagdad (Banbury 2004). De asiatiske
arbeidstakerne ble fløyet inn til Bagdad og gitt losji innenfor den grønne sonen.
Rasjonale bak ansettelsen av utenlandske arbeidere var angivelig at de utgjorde en
mindre potensiell sikkerhetsrisiko enn irakere (Banbury 2004).
Irakere har vært, og er, tilsatt i ulike typer jobber innen rengjøring, matlaging,
kontoradministrasjon, oversetting, transport og bygningsarbeid. Irakiske arbeidere
har bl.a. blitt brukt til å mure opp kontrollposter (Kheiber 2008). Flere irakere jobber
også som livvakter i private sikkerhetsfirma. Det amerikanske sikkerhetsfirmaet
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Triple Canopy er ett av firmaene som ansetter irakere som sikkerhetsvakter (Putz
2007). I tillegg har irakiske firma blitt brukt som leverandører til MNF-I.
Selv om det ikke foreligger noen tilgjengelig statistikk på hvem som har blitt ansatt i
ulike typer jobber for amerikanerne eller andre koalisjonspartnere i Irak, så er det
høyst sannsynlig at det er flest relativt unge menn som jobber som oversettere,
sjåfører og sikkerhetsvakter. Alle disse gruppene er bl.a. med soldatene og
diplomatene ute i felt, og pga. kulturelle normer passer dette arbeidet ikke for
kvinner. Det finnes imidlertid arbeidsområder der kvinnelige oversettere er bedre
egnet og også benyttet.
Det er også kvinner ansatt som rengjøringspersonale og i kjøkkentjeneste.
Forholdstallet mellom menn og kvinner i disse yrkene er ikke kjent for Landinfo.

2.2

HVORDAN BLIR DE REKRUTTERT?
Det skal ha vært stor interesse blant irakere etter å få jobbe for den multinasjonale
styrken og tilknyttede kontraktselskaper (Michaels 2004, Mite 2003).
Rekrutteringsprosedyrene har variert i forhold til type jobb og arbeidsgiver. Det har
vært en lang rekke utenlandske arbeidsgivere i Irak som følge av invasjonen i 2003.
Blant de største er de multinasjonale styrkene i Irak (MNF-I) og deres
underleverandører som Kellogg, Brown & Root, Halliburton, Parceland og Bechtel,
samt vestlige ambassader og U.S.A.I.D. I tillegg har utenlandske journalister benyttet
seg av irakiske oversettere, tilretteleggere og sjåfører. Tolkene som ble brukt av
MNF-I og den amerikanske administrasjonen var de første årene ansatt av L3
Communication. Senere var det byrået Titen som var oppdragsgivere for denne
gruppen før Global Linguistic Services fikk kontrakten med å rekruttere oversettere
for det amerikanske forsvarsdepartementet (USAs ambassade i Bagdad,
telefonsamtale mai 2009; Business Wire 2007). For å illustrere omfanget av behovet
for oversettere kan nevnes at GLS hadde som mål å ansette 6000 lokale oversettere i
den siste femårskontrakten som ble signert i desember 2006 (Business Wire 2007).
Historier om hvordan enkeltpersoner har blitt rekruttert har vært presentert i diverse
media. En artikkel presenterer fem kvinner som jobber i Bechtel-leiren 1 i den grønne
sonen i Bagdad (Banbury 2004). Fire av kvinnene, som jobbet med rengjøring, ble
rekruttert gjennom sin venninne som allerede jobbet i leiren som kokk. Kvinnene
fortalte at dette var en vanlig rekrutteringsmåte. Ingen av dem måtte gjennomgå noen
form for sikkerhetssjekk for å bli ansatt.
Etter Saddam Hussein-regimets fall i 2003, skal irakerne ha stått i kø for å få jobbe
med amerikanerne. Enkelte har hevdet at det var tilstrekkelig å kunne demonstrere at
du behersket engelsk for å få jobb. En konversasjon på engelsk med en soldat på et
sjekkpunkt kunne være nok for å få jobb som oversetter (Packer 2007, s. 4).
En amerikansk tjenesteperson ved den amerikanske ambassaden i Bagdad
(telefonsamtale, mai 2009) bekrefter at irakere i 2003 kunne få jobb hos
amerikanerne eller den provisoriske koalisjonsregjeringen (CPA) uten å måtte gå

1

Dette er ikke en militær leir men et avgrenset område der det er satt opp temporære boliger for ansatte i Bechtel,
en av amerikanske myndigheters store underleverandører (Banbury 2004).
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gjennom en organisert søknadsprosess. Det var på den tiden et akutt behov for et
betydelig antall ansatte innen flere felt, og en som viste at han kunne engelsk kunne
bli ansatt som tolk, mens en som hadde vært taxisjåfør kunne bli sjåfør for den
multinasjonale styrken eller andre tilknyttede utenlandske operatører. Likeledes
kunne en grønnsaksforhandler bli tilbudt jobb som kokk.
Den amerikanske kilden ved ambassaden forklarte at ansettelsesprosedyrene gradvis
gikk over fra slik ad-hoc basert rekruttering til en mer profesjonelt styrt prosess.
Mens amerikanerne i 2003 ansatte sivile irakere direkte, inngikk de i 2004 kontrakter
med leverandører som skulle drifte de fleste tjenestene som det var behov for.
Eksempler på slike tjenester var drift av kantiner, vaskerier, sikkerhetstjenester,
transport, tolking, byggearbeid og gjenoppbygging av infrastruktur.
I den første fasen i 2004 og 2005 foregikk rekrutteringen ofte slik at interesserte
jobbsøkere møtte opp på de forskjellige basene som kalles Forward Operating Base
(FOB). En gang per uke, gjerne på søndager, var leverandørene tilstede for å ta imot
jobbsøkere 2 .
I dag er det svært få irakere som er direkte ansatt av amerikanske myndigheter.
Ambassaden har f. eks. færre enn 100 irakere ansatt (USAs ambassade i Bagdad,
telefonsamtale mai 2009). Den multinasjonale styrken har nesten ingen irakere som
er ansatt direkte av det amerikanske forsvarsdepartementet. Av alle irakere som på
en eller annen måte jobber for den amerikanske tilstedeværelsen i Irak, så er ikke
flere enn om lag fem prosent ansatt direkte av myndighetene, ifølge representanten
på den amerikanske ambassaden. Resten er ansatt av leverandørene (USAs
ambassade i Bagdad, telefonsamtale mai 2009).
Leverandørene har imidlertid tusenvis av irakiske tilsatte.
2.3

HVILKE KOMPETANSEKRAV STILLES?
Kompetansekravene som har blitt stilt til irakiske arbeidstakere har vært betinget av
type jobb og når vedkommende ble ansatt. Fordi det er så mange type jobber som
utføres av irakere for den internasjonale tilstedeværelsen, er det vanskelig å gi en helt
konkret beskrivelse av hvordan hver arbeidsgiver opererer i forhold til
ansettelsesprosedyrer.
Når det gjelder type jobb, så er det et absolutt krav at oversettere må kunne engelsk.
Enkelte artikler i media har referert til at man ikke har behøvd annen dokumentasjon
på språkkompetansen enn en samtale på engelsk med soldater på kontrollpostene.
Representanten fra den amerikanske ambassaden som Landinfo har innhentet
informasjon fra per telefon, bekrefter at kompetansekravene ikke var spesielt strenge
i den første fasen etter invasjonen i 2003. Da var det slik at anbefalinger kunne være
tilstrekkelig for ansettelse. For eksempel kunne en nyansatt ingeniør bli spurt om han
kjente flere med samme kompetanse som ham selv som var interessert i jobb. Eller
det var slik at enkelte ble tilbudt jobb direkte i møte med amerikansk personell, enten
de var sjåfører, bygningsarbeidere eller annet.

2

En liste over kontraktører og underleverandører i Irak finnes
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Reconstruction_of_Iraq_contractors

i

SourceWatch

(u.å.).
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Nå er det imidlertid kontraktørene som er ansvarlige for å sikre at deres ansatte har
de nødvendige kvalifikasjonene. Ambassaderepresentanten var av den oppfatning at
rekrutteringen i dag foregikk i langt mer profesjonelle former enn tidligere. I den
første fasen da søkere stilte seg opp i kø for å få jobb hos kontraktørene,
gjennomgikk søkerne et kort intervju og gjennomgikk nødvendig testing på stedet
(USAs ambassade i Bagdad, telefonsamtale mai 2009). Hva testingen konkret gikk ut
på er ikke kjent for Landinfo.
De siste par-tre årene har en skriftlig søknad og dokumentasjon på kvalifikasjoner
normalt sett vært påkrevet der dette har vært ansett som nødvendig.
Ambassaderepresentanten la for øvrig til at selv om dette er reglene, så ville ikke
vedkommende utelukke at det på mindre steder fortsatt blir ansatt personer på samme
måte som tidligere, altså utenom formelle søknadsprosedyrer og kvalitetssjekker.
Dette skjer også i de tilfellene personer ansettes for kortere oppdrag.

3.

RETTIGHETER
OG
ARBEIDSFORHOLDET

PRIVILEGIER

KNYTTET

TIL

Når det gjelder rettigheter og plikter forbundet med arbeid for den multinasjonale
tilstedeværelsen i Irak, så tilsier den informasjonen Landinfo har innhentet at det er
relativt få privilegier annet enn lønn og etter hvert ordnede arbeidsforhold.
Alle som blir ansatt i faste eller midlertidige stillinger av amerikanske myndigheter
eller deres kontraktspartnere skal ha en arbeidskontrakt. Unntaket er de som får
tilbud om dagsjobber. Ved behov for å utføre svært konkrete midlertidige jobber,
som f. eks å rydde et område, eller flytte utstyr fra ett sted til et annet, så jobber folk
for dagslønninger (USAs ambassade i Bagdad, telefonsamtale mai 2009).
De som er ansatt direkte av amerikanske myndigheter får nå utbetalt lønnen sin på
bankkonto. Det er ikke kjent for Landinfo om kontraktørene har samme praksis. Det
er sannsynlig at noen fortsatt får utbetalt lønningene i kontanter.
For å ivareta egen sikkerhet har oversettere som har jobbet for MNF-I brukt masker
for å skjule sin identitet for omgivelsene når de var ute på oppdrag (Pope 2008). For
å signalisere at sikkerheten i Irak hadde økt betydelig, ble det i september 2008
besluttet at oversettere skulle slutte å bruke maskene (Pope 2008). Dette vedtaket ble
imidlertid omgjort i desember samme år fordi man fryktet et stort frafall av antall
oversettere som ikke lenger ville risikere å jobbe for de multinasjonale styrkene
(Hawksley 2008). Den gjeldende regelen er at bruk av maske avgjøres av troppens
øverstkommanderende (Hawksley 2008).
Irakere som jobbet på den amerikanske ambassaden måtte frem til slutten av 2006
gjennom samme sikkerhetssjekk som alle andre irakere som hadde jobb eller annen
form for tilhørighet i den grønne sonen (Packer 2007, s. 7). Allerede i 2004 hadde
den lokale staben på ambassaden søkt om å få passere gjennom de samme portene
som amerikanske diplomater. Passering gjennom disse portene tok betydelig kortere
tid enn gjennom de andre kontrollpostene. Først i 2006 fikk de gehør for sine krav
om å behandles som amerikanske ansatte i sikkerhetssjekken.
Rapport/Temanotat Irak: Rekruttering til, og bruk av, arbeidskraft i den multinasjonale styrken
LANDINFO – 15. JUNI 2009

8

Alle som har innpass i den internasjonale sonen, som området nå heter, har et
inngangskort. De som er ansatt av amerikanske myndigheter eller deres
underleverandører har kort med fingeravtrykk, og øyeskanning må foretas (USAs
ambassade i Bagdad, telefonsamtale mai 2009).
Det finnes eksempler på at irakiske ansatte som har søkt hjelp fra arbeidsgiver etter å
ha mottatt trusler fra andre irakere har opplevd å ikke ha fått den hjelpen de har bedt
om (Packer 2007, s. 9).
Hussein, en ung mann som jobbet for amerikanerne som informant/mellommann
mellom amerikanerne og shiamuslimske grupper, ba om assistanse til å bli
omplassert i et annet land i Midtøsten eller i USA som følge av trusler. Det han fikk
tilbud om var lønnet permisjon og beskjed om å ligge lavt en tid. (Packer 2007, s. 9).
En annen sivil ansatt ved den amerikanske ambassaden fikk, da han uttrykte
bekymring for egen sikkerhet, beskjed om at snikskyttere beskyttet ham på vei ut av
den grønne sonen etter arbeidsdagens slutt. Dette viste seg senere ikke var tilfellet.
Sivile irakere som er intervjuet av journalister har delt følelsen av at amerikanerne
ikke har brydd seg om deres sikkerhet (Packer 2007).
Utsagn som ’vi kan ikke ta de beste irakerne ut av Irak’ har etter sigende blitt brukt
av amerikansk ambassadepersonell i Bagdad som begrunnelse for at irakiske sivile
som jobbet for amerikanerne ikke kunne få opphold i USA (Packer 2007).
Etter at den sekteriske krigføringen i Irak ble tilspisset etter bombingen av moskeen i
Samarra i 2006, ble lokalansatte på den amerikanske ambassaden som enten flyktet
eller ble drept erstattet av jordanere pga. sikkerhetshensyn. Man antok at jordanske
medarbeidere utgjorde en mindre potensiell risiko enn irakere (Packer 2007, s. 9). En
amerikansk tilsatt ved den amerikanske ambassaden i Bagdad bekrefter dette og la til
at også egyptere og andre arabere ble rekruttert. Vedkommende begrunner
rekrutteringen av andre arabere med at det i perioden 2006-2007 var vanskelig å
rekruttere irakere (telefonsamtale, mai 2009).
Irakiske lokalansatte tok opp muligheten for å bli overført til USA ettersom vold og
trusler mot irakere som jobbet for amerikanerne tiltok. De fikk imidlertid ikke gehør
for dette. I følge en amerikansk diplomat som tidligere jobbet i Bagdad var den
bakenforliggende årsaken til at amerikanerne ikke ville åpne opp for asyl for irakere
at det ville gi et signal om at amerikanerne hadde feilet i Irak. ”To admit that Iraqis
who work for Americans need to be evacuated would blow a hole in the
Administration’s version of the war”, uttalte han (Packer 2007, s. 9). Senere, i 2008,
besluttet den amerikanske kongressen å ta imot om lag 7500 irakiske asylsøkere
årlig.
Noen av arbeidstakerne i de ulike kontraktørselskapene har fått tilbud om bolig
innenfor den grønne sonen. I henhold til Landinfos kilde på den amerikanske
ambassaden gikk tilbudet til de som var betraktet som mest utsatt (telefonsamtale,
mai 2009).
3.1

ASYL OG OPPHOLD I USA
Den 8. mai 2008 iverksatte amerikanske myndigheter to immigrasjonsprogram for
irakiske borgere som har jobbet for en arbeidsgiver med tilknytning til de
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amerikanske styrkene, ambassaden eller leverandører og kontraktører til den
amerikanske tilstedeværelsen i Irak.
Det ene er et gjenbosetningsprogram for flyktninger (U.S. Refugee Resettlement
Program for Iraqis in Jordan, Egypt and Iraq with U.S. affiliation). Dette
programmet sikter mot irakiske flyktninger fortrinnsvis i Jordan og Egypt som
opplever at de er forfulgt, truet eller har vært utsatt for alvorlig skade som følge av at
de har blitt assosiert med den amerikanske tilstedeværelsen i Irak (U.S. Embassy,
Iraq 2009; Human Rights First 2009). Programmet har så langt vært mindre
tilgjengelig for irakere som fortsatt befinner seg i Irak pga. kapasitets- og
sikkerhetsgrunner. Disse anbefales å søke fra Jordan eller Egypt. Irakere i Syria har
foreløpig ikke muligheten til å søke pga. manglende avtale med syriske myndigheter.
Den andre muligheten irakere har for å få opphold i USA er gjennom Special
Immigrant Visa. Dette programmet er for irakere som har jobbet for, eller på vegne
av, amerikanerne i minst ett år etter 20. mars 2003 og som kan sannsynliggjøre at de
er utsatt for trusler pga. deres tilknytning til amerikanske myndigheter i Irak (U.S.
Department of State 2008).
Alle som har jobbet for amerikanerne mellom 2003 og frem til i dag kan søke. For
det første programmet (asylstatus) kan man søke selv om man bare har jobbet for
dem en måned.
Amerikanernes mål er å repatriere 17 000 irakere i skatteåret 2009, fra 1. oktober
2008 til 30. september 2009.
I skatteåret 2008 ble 13 823 irakere repatriert til USA gjennom disse programmene.
De fleste av disse var flyktninger fra Jordan og Syria.
Den amerikanske representanten for USAs ambassade i Bagdad informerte om at ca.
85-90 % av søkerne får opphold. De som blir avvist er som regel personer som har
jobbet i det militære under Saddam Husseins regime som man antar har deltatt i
store, alvorlige operasjoner, som f. eks. Anfal-kampanjen mot kurdere på sluttet av
80-tallet som bl.a. innebefattet gassangrep. Dersom søkerne på noen måte har bidratt
til å true andre, kvalifiserer de ikke til dette immigrasjonsprogrammet. Hver søker
blir vurdert separat av Homeland Security (telefonsamtale, mai 2009).
For nye søkere må man regne med mer enn ett års behandlingstid pga. påtrykket. Det
vil ta ett år før de kommer til det første intervjuet. Alle søkere blir grundig sjekket.
Under intervjuet er det en amerikansk offiser som avgjør troverdigheten til
trusselhistoriene som blir fortalt.
Søkeren kan også søke for sin ektefelle, sine barn, voksne barn og deres familie, og
søkerens foreldre. Enhver søknad kan derfor omfatte alt fra 1 til ca. 18 personer.
På spørsmål om hvor mange irakere som har søkt om opphold i USA på ett av disse
programmene, var svaret fra den amerikanske ambassaden i Bagdad at dette ikke er
offisielt. Det ble likevel indikert at det er like mange søkere som det er plasser
(telefonsamtale, mai 2009).
I tillegg til disse ordningene har amerikanske myndigheter siden 2006 hatt et eget
visumprogram for afghanske og irakiske oversettere som har jobbet for amerikanske
myndigheter. Femti oversettere fra disse to landene skulle få opphold i USA i 2006,
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mens kvoten ble økt til 500 i 2007 og 2008. For 2009 ble kvoten igjen redusert til 50
personer (U.S. Department of State 2009).

3.2

ASYL I DANMARK OG STORBRITANNIA
I 2007 skal Danmark angivelig ha tilrettelagt innreise til Danmark for ca. 200
irakiske oversettere og andre ansatt av danske myndigheter i Irak for å beskytte dem
mot angrep fra militante (Farrell 2007). Danskene hadde sitt militære hovedkvarter
på den britiske basen i Basra.
Storbritannia etablerte ordninger i 2008 for både sivilt og militært irakisk personell
som innebar valg mellom økonomisk kompensasjon i form av et engangsbeløp,
ubegrenset permisjon og mulighet for å reise til Storbritannia utenom
immigrasjonsreglementet, eller mulighet for gjenbosetting (”resettlement”) i
Storbritannia gjennom repatrieringsprogrammet for flyktninger kalt UK’s Gateway
(Number10 2008). De som hadde vært ansatt fra og med 8. august 2007 fikk alle tre
valgene, mens de som hadde avsluttet sitt arbeidsforhold før 8. august 2007 kunne
velge mellom økonomisk assistanse og repatrieringsprogrammet. I perioden mellom
tilbudet ble offentliggjort 30. oktober 2007 og august 2008 hadde 500 personer blitt
vurdert som kvalifiserte for assistansen 3 . 60 % av de kvalifiserte hadde inntil august
2008 valgt den økonomiske hjelpepakken. De første som valgte permisjon, ankom
Storbritannia i april og juli 2008. Den første gruppen blant tidligere ansatte som
ønsket å repatrieres i Storbritannia kom dit i juli og august 2008. Flere var forventet
å ankomme i de etterfølgende månedene (Number10 2008).

4.

REAKSJONER ANSATTE FOR
STYRKENE BLIR UTSATT FOR

DE

MULTINASJONALE

Ettersom sikkerhetssituasjonen forverret seg i Irak og militante opprørsgrupper og
militser fikk fotfeste, ble situasjonen betraktelig forverret for alle irakere som hadde
en form for tilknytning til den multinasjonale styrken og amerikanerne i Irak (Human
Rights First 2009).
Allerede i oktober 2003 ble det i lokale aviser utgitt av sunnimuslimske
opprørsgrupper publisert oppfordringer om å drepe alle som samarbeidet med
amerikanerne. Irakiske tolker, sjåfører, teknikere og ingeniører ble brukt som
eksempler på hvem som skulle rammes (Human Rights First 2009).
Det foreligger ingen statistikk over hvor mange irakere som er rammet av trusler,
vold, kidnappinger og drap som følge av tilknytning til de multinasjonale styrkene og
3

Kriteriene for støtte var følgende: En måtte ha jobbet minst i 12 måneder enten som ansatt i de britiske militære
styrkene eller i Forsvarsdepartementet; av den britiske ambassaden i Bagdad eller av ambassadens kontorer i
Basra eller i den kurdiske selvstyreregionen; eller som direkte ansatt av DFID eller British Council. For de som
ikke lenger jobbet for britene, var kriteriet at de måtte ha jobbet minst i 12 måneder og at de var ansatt 1. januar
2005. De som valgte repatrieringsprogrammet måtte møte UNHCRs kriterier for asyl nedfelt i 1951
konvensjonen (UK Parliament 2007).
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amerikansk tilstedeværelse i Irak, men den amerikanske ambassaden kan bekrefte at
søknadsmassen til de to eksisterende immigrasjonsprogrammene er stor (USAs
ambassade i Bagdad, telefonsamtale mai 2009). Tatt i betraktning at et av
søkerkriteriene er at man kan sannsynliggjøre at man har vært utsatt for trusler eller
voldshandlinger pga. sin tilknytning til den amerikanske tilstedeværelsen i Irak, kan
man ut fra stor søkermasse til de amerikanske immigrasjonsprogrammene slutte at
antallet som faktisk har blitt utsatt for vold og trusler er relativt høyt.
En ung iraker som var ansatt i et sikkerhetsfirma innenfor den grønne sonen har
fortalt at han aldri kunne forlate den grønne sonen i løpet av de årene
voldshandlingene var på sitt høyeste i Bagdad pga. den vedvarende trusselen fra
militante som var rettet mot alle som jobbet der (Mohammed 2009).
I henhold til UNHCR (2009, s. 168) har trusselnivået for irakiske sivile med
tilknytning til den multinasjonale styrken avtatt i områder av Irak der sikkerheten er
betydelig forbedret. UNHCR er av den oppfatning at irakere er mest utsatt i områder
der al-Qaida fortsatt har en viss slagkraft, som i provinsene Ninewa og Diyala.
Likeledes hevder UNHCR at irakere som har jobbet som tolker for de multinasjonale
styrkene er blant de mest utsatte for angrep gitt deres synlighet i militære aktiviteter
som arrestasjoner og forhør av militante og andre.
Også den amerikanske menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights First (2009)
er av den oppfatning at irakere som har hatt arbeidstilknytning til den multinasjonale
styrken eller annen amerikansk tilstedeværelse fortsatt er utsatt for målrettet
forfølgelse i Irak på tross av redusert vold i samfunnet generelt.

4.1

SIKKERHETSFORHOLD KNYTTET TIL SIVILE IRAKISKE ANSATTE
All adgang inn til den grønne sonen har frem til 1. januar 2009 blitt
sikkerhetskontrollert av amerikanske soldater. For det første var det kun personer
som jobbet eller bodde i sonen som fikk innpass. Disse hadde gyldige inngangskort
til området. Alle som passerte kontrollpostene ble kroppsvisitert og all eventuell
bagasje ble sjekket (Banbury 2004; Packer 2007).
Sikkerhetskontrollen har vært tilsvarende ved utenlandske baser andre steder i landet.
Når det gjelder sikkerhetstiltak i forhold til ansettelsesprosessen av irakiske sivile, så
har det høyst sannsynlig vært ulik praksis i forhold til hvilke sikkerhetstiltak som er
foretatt av utenlandske arbeidsgivere. Lokalansatte på den amerikanske ambassaden i
Bagdad var gjennom en grundig sikkerhetssjekk (”vetting”) før de fikk ansettelse
(Packer 2007, s. 7). Ansatte i kantinene har imidlertid fortalt at de fikk jobben som
kokk eller rengjører uten noen sikkerhetssjekk eller intervju (Banbury 2004).
Når det gjelder alle oversetterne som har blitt ansatt av diverse arbeidsgivere så er
det usannsynlig at man har hatt kapasitet til å gjennomføre en grundig
sikkerhetssjekk av alle. En ung mann som selv ønsket å jobbe som oversetter var
imidlertid redd han ikke ville få jobb hos amerikanerne fordi man i tillegg til
engelskkunnskaper måtte oppgi bakgrunnsinformasjon om egen familie. I hans
tilfelle hadde flere i familien jobbet for Saddam Hussins regime (Mite 2003).
Landinfo har ikke kommet over annen offisiell informasjon som belyser hvordan
sikkerhetssjekken av ansatte foregår, annet enn at kontraktørene som foretar
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ansettelser har ansvar for en slik sjekk (USAs ambassade i Bagdad, telefonsamtale
mai 2009).
Lokalansatte ved den amerikanske ambassaden hadde kun begrenset adgang inne på
ambassadens område. De hadde ikke adgang til treningshallen og restaurantdelen i
nærheten av ambassaden (Packer 2007, s. 7). De var også utestengt fra den militære
PX, en butikk med importerte varer for utenlandske soldater og sivile.
Lokalansatte ved ambassaden måtte ved enkelte tilfeller der det var mistanke om at
de var i kontakt med militante opprørere gjennomgå en løgndetektortest
(”polygraph”). En av de ansatte som opplevde dette måtte svare på spørsmål som
’har du løyet til familien din?’ og ’Kjenner du noen militante opprørere?’ Mannen
ble sparket fra jobben fordi sjefen ble mistenksom (Packer 2007).

5.

KAN ARBEIDSFORHOLDENE DOKUMENTERES?
I henhold til representanten på den amerikanske ambassaden som Landinfo har vært i
kontakt med, så får alle som jobber direkte for amerikanske myndigheter
dokumentasjon på arbeidskontrakten (telefonsamtale, mai 2009). Samme kilde
hevdet også at alle som søker seg inn på et av de to amerikanske
immigrasjonsprogrammene må dokumentere sitt tidligere eller eksisterende
arbeidsforhold for å kunne bli vurdert. Det kreves en bekreftelse på arbeidsforholdet
av nærmeste amerikanske overordnede.
I de tilfeller der vedkommende ikke hadde en amerikansk overordnet, må den som
var overordnet få en amerikaner til å bekrefte at søkeren faktisk jobbet for en
arbeidsgiver som tjente den amerikanske tilstedeværelsen. Den som signerer en slik
bekreftelse må alltid ha møtt personen det gjelder.
Bekreftelsen/attesten skal inkludere opplysninger som datoer for ansettelse og type
arbeid. Den amerikanske ambassaden sjekker opplysningene ved å henvende seg til
personen som har signert søkerens attest på e-post. Ambassaden sjekker også at
tidligere arbeidsgiver kan bekrefte foto-id av søker.
Slike strenge krav til dokumentasjon betyr at det skal være mulig å dokumentere
arbeidsforholdet.

6.

LEVERANDØRER AV VARER
MULTINASJONALE STYRKENE

OG

TJENESTER

TIL DE

Amerikanernes policy er, og har vært, at man ikke spiser lokal mat i frykt for
forgiftning (USAs ambassade i Bagdad, telefonsamtale mai 2009). Derfor blir all mat
til Forward Operating Bases importert. De har heller ikke ferske grønnsaker fra Irak.
Maten blir fraktet inn til basene i egne containere direkte fra grensen/flyplassen.
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Dette betyr at ingen irakiske leverandører skal ha fraktet varer inn til den grønne
sonen eller andre amerikanske baser med egne varevogner.
Landinfos kilde på den amerikanske ambassaden tvilte ikke på at noen av de
amerikanske tjenestemennene eller soldatene likevel hadde brutt reglene og gått
utenfor basen og kjøpt lokale produkter, selv om de i teorien da kunne ha utsatt seg
for matforgiftning. Vedkommende mente for øvrig at dette ikke skjedde i Bagdad,
men eventuelt kun på mindre steder.
Amerikanske soldater og andre tilsatte har hatt strenge restriksjoner knyttet til hvor
man kan bevege seg innenfor og utenfor basene. Når det gjelder den grønne sonen,
som nå benevnes som den internasjonale sonen, så har man ikke lov til å bevege seg
utenfor denne annet enn på planlagte, offisielle oppdrag. Man får heller aldri gå alene
innenfor den internasjonale sonen. Om kvelden må man kjøre bil om man skal
bevege seg innenfor den internasjonale sonen. Alt amerikanerne har hatt behov for
av tjenester har de hatt tilgang til innenfor basens område. Det finnes for eksempel
lokale frisører inne på basens og ambassadens område. Amerikanerne har ikke
kunnet gå ut av den internasjonale sonen for å klippe håret eller for å gå på restaurant
(USAs ambassade i Bagdad, telefonsamtale mai 2009).
På basen Combat Outpost Apache nord i Bagdad, er det imidlertid rapportert at en
iraker har åpnet et lite serveringssted med irakisk mat – Falafel King. Matboden er
angivelig plassert utenfor treningshallen inne på basens område (Klein 2008). Det er
et privat initiativ som ble iverksatt som følge av forespørsler fra amerikanske
soldater som ønsket å spise lokal mat. Vedkommende som åpnet serveringsstedet
fikk hjelp av sin onkel som jobbet som oversetter for amerikanerne. Landinfos kilde
ved den amerikanske ambassaden i Bagdad hadde ikke hørt om dette og la til at dette
er høyst irregulært, men at det samtidig viser at det gjøres lokale tillempinger til
regelverket.
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