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Irak: Iran-nære grupper og trusler mot personer
som har arbeidet for internasjonale styrker
– Hva menes med begrepet Iran-nære grupper?
– Har situasjonen for personer som har arbeidet for amerikanske og andre utenlandske
styrker i Irak endret seg de senere årene?
– Risikerer personer som har arbeidet for amerikanske/utenlandske styrker i Irak trusler,
kidnapping eller vold fra Iran-nære væpnede grupper?

Innledning
Irakere som arbeidet for amerikanske styrker, andre utenlandske styrker eller for
utenlandske selskaper i landet, var i flere år etter regimeendringen i 2003 utsatt for
angrep fra ulike væpnede grupper. På midten av 2010-tallet så imidlertid
situasjonen ut til å ha endret seg, og angrep mot disse personene ble ikke lenger
rapportert å være et stort problem (EASO 2019, s. 75; Landinfo 2016, s. 1).
Etter at daværende statsminister Haidar al-Abadi erklærte seier over IS i desember
2017 (Coker & Hassan 2017) har forholdet mellom Iran-nære væpnede grupper
og amerikanske styrker blitt stadig mer anspent. Dette har igjen aktualisert
spørsmålet om hvordan forholdet disse partene imellom påvirker
sikkerhetssituasjonen til irakere som arbeider eller har arbeidet for amerikanske
styrker eller andre styrker tilhørende den internasjonale koalisjonen mot IS.
Denne responsen vil redegjøre for hvorvidt situasjonen for denne gruppen er
vesentlig endret siden Landinfos forrige respons om samme tema (Landinfo 2016)
ved å besvare spørsmålene reist ovenfor. Landinfo har ikke funnet eksempler på
målrettede angrep mot personer som har jobbet for amerikanerne gjennomført av
Iran-nære grupper den senere tiden. Like fullt er det flere forhold som indikerer at
situasjonen kan ha endret seg til det verre for personene det gjelder, som vi skal se
i det følgende. Først er det imidlertid nødvendig med en kort avklaring av hva
som menes med begrepet «Iran-nære væpnede grupper/militser», og hvem dette
viser til.

Iran-nære væpnede grupper
Ulike kilder viser ofte til «Iran-nære» væpnede grupper eller militser i Irak, noe
som også går igjen i media og i offentlig debatt. På engelsk omtales disse gjerne
som Iran-aligned militias, på arabisk milishiyat muwaliya lil-Iran (Iran-lojale
militser) eller bare milishiyat Iran (Irans militser). Dette kan være en noe diffus
størrelse, men overordnet viser begrepet til væpnede grupper som politisk er
allierte med det iranske regimet; som er lojale overfor det iranske regimet og i
særdeleshet den iranske revolusjonsgarden, dog i noe varierende grad; og som ofte
mottar eller har mottatt trening og/eller politisk, økonomisk og materiell støtte fra
den iranske revolusjonsgarden (Blanchard 2020, s. 13; New Lines Institute 2021,
s. 8). De mest fremtredende av disse gruppene inkluderer Kata’ib Hizballah,
ʿAsaʾib ahl al-Haqq, Badr-brigadene, Harakat Hizballah al-Nujabaʾ, Kataʾib
Imam Ali, Saraya al-Khurasani og Kataʾib sayyid al-Shuhadaʾ (Blanchard 2020, s.
13; Knights, Malik & Al-Tamimi 2020, s. 204-209; Rose 2021).
Under IS’ lynoffensiv sommeren 2014 ble de såkalte folkemobiliseringsstyrkene
dannet (al-Hashd al-Shaʿbi, på engelsk kjent som Popular Mobilization Forces,
PMF). Mange eksisterende, Iran-nære militser gikk inn i den nye formasjonen, og
nye grupper lojale overfor Iran ble også dannet. Ifølge en rapport fra New Lines
Institute utgjør de Iran-nære gruppene et flertall av folkemobiliseringsstyrkene,
både hva angår antall formasjoner og personell (New Lines Institute 2021, s. 8).
Disse gruppene, og i særdeleshet Kataʾib Hizballah, har dominert ledelsen i
folkemobiliseringsstyrkene, noe som har vakt motstand fra andre grupper i PMF
som ikke har samme tilknytning til Iran (Knights, Malik & Al-Tamimi 2020, s. ix;
New Lines Institute 2021, s. 8).
Ved å være en del av folkemobiliseringsstyrkene får disse gruppene tilgang til
statlige ressurser og lønninger. De samme gruppene deltar også politisk og har
betydelig representasjon i parlamentet, og har også gått inn i og vunnet svært sterk
innflytelse i departementer og andre offentlige institusjoner, herunder politi og
andre sikkerhetsstyrker (New Lines Institute 2021, s. 6).
Folkemobiliseringsstyrkene er formelt en del av Iraks væpnede styrker, og er
underlagt landets øverstkommanderende, statsministeren (Knights, Malik & AlTamimi 2020, s. 7-11). Til tross for dette har ikke irakiske myndigheter kontroll
over alle Iran-nære grupper i folkemobiliseringsstyrkene, i den forstand at disse
ofte handler egenrådig og tidvis i opposisjon til øvrige deler av irakiske
sikkerhetsstyrker. Dette gjelder særlig de Iran-nære gruppene som anser seg selv
om en del av fasaʾil al-muqawama, motstandsgruppene (Fantappie & Heller
2020). Begrepet er gjenkjennelig fra den iranske revolusjonsgarden og andre Irannære grupper i regionen så som libanesiske Hizballah, og forstås av gruppene selv
som en henvisning til å være en del av en regional, Iran-ledet anti-imperialistisk
og anti-zionistisk motstandsfront (av og til referert til som motstandsakse)
(Fantappie & Heller 2020).
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De mest fremtredende gruppene i denne «motstanden» er de Iran-nære gruppene
referert til ovenfor. Dette er heller ikke noe gruppene legger skjul på, eksempelvis
er gruppenes logoer fundert på logoen til den iranske revolusjonsgarden (se for
eksempel Blanchard 2020, s. 13). Det finnes vel å merke flere slike grupper enn
de referert til her (for en oversikt over alle grupper som inngår i
folkemobiliseringsstyrkene, se Knights, Malik & Al-Tamimi 2020, s. 204-209).
Disse gruppene har som uttalt mål at amerikanske styrker skal trekkes helt ut av
Irak (Gardner 2021; Yerenian 2021).

Har situasjonen endret seg de senere årene?
Folkemobiliseringsstyrkene stod på samme side som den amerikansk-ledede
internasjonale koalisjonen i kampen mot IS, men i ettertid har forholdet mellom
amerikanske styrker (og andre koalisjonsstyrker) og Iran-nære grupper blitt svært
anspent. Siden høsten 2019, og særlig etter det amerikanske angrepet 3. januar
2020 som drepte lederen i den iranske revolusjonsgardens Quds-styrke, Qassem
Sulaimani, og lederen for Kataʾib Hizballah, Abu Mahdi al-Muhandis, har Irannære grupper gjennomført en rekke angrep mot amerikansk-tilknyttede mål i Irak
(Beaumont 2020; Blanchard 2020, s. 12; Knights & Smith 2021; New Lines
Institute 2021, s. 13; Reuters 2020).
Det er ulike Iran-nære grupper som er involvert i disse angrepene, men kilder
melder at Kataʾib Hizballah og ʿAsaʾib ahl al-Haqq er sentrale (Knights 2021;
Lead Inspector General U.S. Department of Defense 2021, s. 44; New Lines
Institute 2021, s. 13; Wing 2020). Ofte har også nye og mindre grupper tatt på seg
ansvaret for slike angrep, herunder Ashab al-Kahf, Saraya Awliaʾ al-Dam og
Saraya Qassim al-Jabbarin (New Lines Institute 2021, s. 13; Smith 2021).
Forskere ved Washington Institute for Near East Policy omtaler imidlertid disse
gruppene som «fasadegrupper», som i realiteten er tilknyttet henholdsvis ʿAsaʾib
ahl al-Haqq (de to førstnevnte) og Kataʾib Hizballah (sistnevnte) (Knights 2021;
Smith 2021). Også BBC omtaler dette, med referanse til en amerikansk
tjenestemann (Khonavard 2020).
Angrepene inkluderer både angrep med raketter eller droner mot baser som huser
amerikanske styrker samt den amerikanske ambassaden i Bagdad, og angrep mot
konvoier med forsyninger til amerikanske styrker (Lead Inspector General U.S.
Department of Defense 2021, s. 44; Smith 2021; Wing 2020). Ifølge forskerne
Michael Knights og Crispin Smith bemannes forsyningskonvoiene av irakere, og
ikke av amerikanere eller andre utenlandske soldater (Knights & Smith 2021). I
en artikkel på bloggen til den anerkjente Irak-analytikeren Joel Wing fremgår det
imidlertid at også (sivile) utenlandske arbeidere kan bemanne konvoiene (Wing
2021).
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I oktober 2020 skrev Wing på sin blogg at minst 30 angrep mot slike konvoier
hadde funnet sted siden slutten av juli samme år (Wing 2020). 28. juni i år skrev
al-Jazeera at mer enn 40 angrep mot amerikansk-tilknyttede mål hadde funnet sted
i Irak siden nyttår, og at «[t]he vast majority have been bombs against logistics
convoys, while 14 were rocket attacks» (al-Jazeera 2021). Det amerikanske
forsvaret meldte i juli at det mellom 1. april og 30. juni 2021 fant sted 28 angrep
med eksplosiver mot forsyningskonvoier tilknyttet den USA-ledede koalisjonen
mot IS (Lead Inspector General U.S. Department of Defense 2021, s. 44). Ifølge
Joel Wing fant det sted fem ulike angrep på forsyningskonvoier i den første uken i
august 2021 alene (Wing 2021).
De tre såkalte «fasade-gruppene» referert til ovenfor har tidligere tatt på seg
ansvaret for angrep på forsyningskonvoier (Smith 2021). 8. august 2021 tok en av
disse, Qassim al-Jabbarin, på seg ansvaret for tre nye angrep med eksplosiver mot
forsyningskonvoier (Shafaq News 2021).
Dette illustrerer at Iran-nære grupper i Irak, herunder enkelte av gruppene referert
til ovenfor, er villige til å gjennomføre angrep mot det man anser som
amerikansk-tilknyttede mål som koster irakere livet. Det viser videre at mange
som jobber som sjåfør for forsyningskonvoier til amerikanske styrker har blitt
utsatt for voldelige angrep.

Trusler mot personer som jobber eller har jobbet for den
internasjonale koalisjonen mot IS
Flere medier melder at irakere som har jobbet som tolker for utenlandske styrker
skal ha mottatt trusler fra ikke-spesifiserte «militser», eller eksplisitt fra Iran-nære
grupper, og at deres identitet i flere tilfeller skal ha blitt kjent for disse gruppene.
I desember 2019 publiserte The Guardian en sak om 60 irakiske tolker som ønsket
muligheten til å søke beskyttelse i Australia etter å ha arbeidet som tolker for
asutralske og new zealandske styrker i Irak. I saken heter det at (Doherty &
Davidson 2019):
A. Almohammedawi said he worked with Australian and New Zealand
defence forces in Baghdad for almost two-and-a-half years until mid-2018.
The married father of three trained “many thousands of soldiers and police
elements to stand against the threat of Isis at that time”, he said.
“Me and my fellow interpreters now have to face the threat of militias
because we helped the coalition forces and the Australian army members.”
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Almohammedawi said he had seen photos of militia leaders set as wallpaper
on officers’ phones, and corroborated claims that he and colleagues had
been photographed and filmed by ISF.
“Our faces are well known by all these thousands of soldiers and police
elements that we helped to get trained, [and] which were also affiliated to
different dangerous militias.”
Sommeren og høsten 2020 publiserte NPR, BBC og The Washington Post artikler
som omhandler irakere som arbeidet som tolker for britiske og amerikanske
styrker, og som oppga å være forfulgt og å ha mottatt trusler fra Iran-nære grupper
(Arraf 2020; Khonavard 2020; Loveluck, Ryan & Salim 2020). I artikkelen i The
Washington post heter det at (Loveluck, Ryan & Salim 2020):
Militias in Iraq have described the translators as traitors. Iraqis driving
equipment and logistics convoys on behalf of the U.S.-led coalition have
been targeted.
Tilsvarende skriver NPR at (Arraf 2020):
Many of the interpreters worked with U.S. and coalition personnel at
training centers for Iraqi Kurdish and Arab forces, but also went on missions
with Iraqi forces and coalition advisors. Iran-backed militias opposed to the
U.S. presence in Iraq now form a significant part of Iraqi security forces.
Some of these militias have publicly warned Iraqis working with coalition
forces that they could be targeted.
"They say, 'You've become a kafir [unbeliever],'" says one interpreter.
Ifølge BBC skal en av gruppene referert til som «fasadegrupper» ovenfor, Ashab
al-Kahf, ha tilbudt tidligere tolker lønn for å i stedet arbeide for dem, med en
implisitt trussel (Khonavard 2020):
Unknown militia groups have issued several warnings, telling Iraqis who are
working with coalition forces to leave their jobs immediately.
One of them calls itself Ashab Al Kahf or Companions of the Cave. It has
claimed responsibility for many rocket attacks on coalition bases and the US
embassy in Baghdad.
The group posted a statement on Telegram offering money to Iraqi
interpreters who work with the US-led coalition.
"Today we offer forgiveness to those who did wrong to themselves and their
country by serving the Americans and British and other enemies of Iraq...
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We will provide you a monthly salary and safety if you get in touch with
us," the statement reads.
The "salaries" they offered start from $3,000 for translators and up to
$50,000 for those who are helping the US and British intelligence services.
"There was a hidden message," says Ahmed. "If you don't co-operate with
us, we'll consider you an enemy. The difference between us and the
coalition is they hit them with Katyusha rockets, but they will kill us with a
bullet."
I alle tre artikler kommer det frem at tolker skal ha blitt truet, og at personlig
informasjon som gjør det mulig å identifisere dem skal ha kommet Iran-nære
grupper i hende (artiklene oppgir dog noe forskjellig informasjon om hvordan
dette rent praktisk skal ha skjedd).
I artiklene kommer det videre frem at mange tolker har mistet jobben fordi
amerikanerne og britene trekker seg ut, og at de med dette også opplever å ha
mistet den beskyttelsen de hadde mot eksempelvis Iran-nære grupper. The
Washington Post skriver følgende (Loveluck, Ryan & Salim 2020):
While employed, the translators could report threats they received, and for
the most part, they say, their complaints were taken seriously by the U.S.
military. Some men were offered a safe place to stay on a military base.
Others said their superiors made it clear that they had their backs.
(…)
When he received his termination notice, he got goose bumps. “I knew then
that it isn’t a matter of asking whether something will happen to us. It’s a
matter of asking when,” he said.
Alle tre artikler viser til at flere av de involverte tolkene skal ha gått i skjul.
Sakene referert til ovenfor omhandler alle irakere som har arbeidet som tolker for
amerikanske og andre utenlandske styrker. Landinfo har vel å merke ikke funnet
noe som tilsier at det er noen prinsipiell forskjell på tolker og annet personell som
har arbeidet for amerikanske (eller britiske eller australske) styrker, eller som
skulle tilsi at annet personell ikke kan være utsatte.

Angrep på aktivister og journalister
Første oktober 2019 brøt det ut svært omfattende protester i Bagdad og det sørlige
Irak, med krav om jobber, sosial rettferdighet, og etter hvert også om reform av
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det politiske systemet og begrensning av Iran og de Iran-nære gruppenes makt.
Protestene mobiliserte titusener av mennesker, og varte helt frem til våren 2020
(EASO 2020, s. 14-19).
Under demonstrasjonene ble det gjennomført en rekke målrettede angrep mot
aktivister, journalister, organisatorer og andre som er kritiske mot det bestående,
herunder innflytelsen til Iran og Iran-nære militser. Disse målrettede angrepene
har fortsatt også etter at protestene tok slutt, og har ifølge ulike kilder så langt
kostet mer enn 30 personer livet (Loveluck & Salim 2021; UNAMI 2021, s. 4).
Disse angrepene er beskrevet i detalj i Landinfos respons Irak: Målrettede angrep
på demonstranter, journalister og andre kritikere.
Helt kort viser responsen at en rekke kilder peker på de Iran-nære væpnede
gruppene, samt Muqtada al-Sadrs Saraya al-Salam (Fredsbrigadene), som
ansvarlige for angrep, drap og kidnappinger av kjente aktivister, journalister og
andre kritikere. De later dermed til å ha demonstrert både evne og vilje til å
gjennomføre målrettede angrep mot og i mange tilfeller ta livet av personer de
ønsker å ramme. De later videre til å ha kunnet gjøre dette uten frykt for
straffereaksjoner, i alle fall så langt. Dette utgjør en viktig del av konteksten for
informasjonen gjengitt i herværende respons.

Oppsummering
Tilgjengelig informasjon tilsier at situasjonen for irakere som arbeider eller har
arbeidet for amerikanske styrker igjen har endret seg, denne gang til det verre.
Landinfo har som nevnt innledningsvis ikke funnet eksempler på målrettede
angrep/attentat den senere tiden mot irakere som har arbeidet for utenlandske
styrker. Derimot hevder altså mange å ha mottatt trusler fra Iran-nære grupper.
Disse gruppene anses å stå bak en rekke angrep mot amerikansk-tilknyttede mål,
og har selv tatt på seg ansvaret for angrep på forsyningskonvier bemannet av
irakere. De Iran-nære gruppene later videre til å ha både evne og vilje til å angripe
enkeltpersoner de anser som en trussel, og beskyldes for å stå bak en rekke
attentater rettet mot aktivister og journalister.
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Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon
om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda
(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på
både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente
kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt
Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor
korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et
bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos
responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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