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1
Denna rapport syftar till att ge en aktuell lägesbild över den politiska och säkerhetsmässiga
situationen i Irak under 2019 och 2020 och dess påverkan på särskilda grupper. Vidare ger
rapporten en överblick av maktdynamiken bland ledande aktörer och deras inverkan på händelseutvecklingen i landet framöver.

2
2.1

Turbulent läge efter valet 2018 pressar till ny regeringsbildning
2020

Det turbulenta och fragmenterade politiska läget som präglat landet sedan 2018 kvarstår,
om än med fördjupade motsättningar mellan de olika politiska aktörerna. De allmänna valen
som hölls i juni 2018 följdes av en långdragen och komplicerad förhandling, innan parlamentet kunde uppnå en kompromiss över nomineringen av premiärministern Adel Abd alMehdi i oktober 2018.1 Låsningarna mellan partierna försenade regeringsbildningen som så
småningom kom igång i början av 2019.2 I oktober samma år drog en ny våg av våldsamma
demonstrationer fram i Bagdad och de södra provinserna (se 3.3 och 3.4). I likhet med 2018,
uttryckte demonstranterna sin vrede över den utbredda korruptionen, hög arbetslöshet och
missnöjet med politikerna som inte lyckats råda bot på den vanskötta infrastrukturen. 3 4 En
annan bakomliggande orsak hänförs till det växande missnöjet mot det utländska inflytandet
i landet, särskilt Iran, som stödjer flera av de shiitiska miliserna. Miliserna pekas ut för att ligga
bakom övergreppen mot demonstranterna.5
Det eskalerade läget och det växande antalet dödade och skadade under demonstrationerna (de flesta demonstranter) föranledde primärministern Abdl Mehdi att lämna in sin avskedsansökan i slutet av november 2019.6 Först i maj 2020, efter flera misslyckade försök att
bilda regering, kunde partierna enas över valet av underrättelsechefen Mustafa al-Kadhimi
som regeringschef.7 Nominering av al-Kadhimi ses som en positiv väg mot välbehövliga
systemförändringar. Premiärministern och dennes regering åtnjuter gott nationellt, regionalt
och internationellt stöd i förhållande till tidigare föregångare. Kort efter sitt tillträde gav al-

1

Aljazeera, Iraq: Adel Abdul Mahdi named prime minister, 2018-10-03, url (Hämtad 2020-06-29)

2

Reuters, Iraq’s parliament confirms cabinet ministers, but divisions remain, 2018-12-18, url (Hämtad
2020-06-29)
3

Human Rights Watch (HRW), Iraq: Lethal force used against protesters, 2019-10-11, url (Hämtad 202006-30)
4

BBC News, The Iraq protests explained in 100 and 500 words, 2019-12-02, url, (Hämtad 2020-06-30)

5

New York Times (NYT), Iraqis rise against a reviled occupier: Iran, 2019-11-04, url (Hämtad 2029-0630)
6

New York Times (The), Iraqi prime minister resigns in deepening political crises, 2019-11-30, url (Hämtad 2020-07-02)
7

BBC News, New Iraq prime minister after five months of deadlock, 2020-05-07, url, (Hämtad 2020-0702)
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Kadhimi order om frigivningen av demonstranter som fått lindriga domar för sin inblandning
i protesterna. Därtill begärde al-Kadhimi översyn av den länge debatterade vallagen.8 I juli
2020 lämnade premiärministern förslag om att hålla tidigare val i juni 2021. 9 Datumet sköts
därefter fram till oktober 2021. 10
En annan viktig åtgärd som al-Kadhimi vidtog var att återanställa biträdande chefen för
kontraterrorenheten Counter Terrorism Service (CTS) general Abdul-Wahab al-Saadi.11 AlSaadi, en hyllad krigshjälte i offensiven mot den Islamiska staten (härefter IS), entledigades i
september 2019. Avsättandet anges som en av de antändande gnistorna bakom demonstrationerna 2019.12
Den nya regeringen står nu framför stora utmaningar, inte minst till följd av covid-19-pandemin och en redan stagnerande ekonomi som förvärrats av sjunkande oljepriser på grund av
pandemiutbrottet. Växande arbetslöshet och sinande samhällstjänster, orsakad av masskorruption och åratal av vanskötsel av statsfinanserna, förväntas sätta den nytillträdda administrationen på prov. Därtill tillkommer utmaningen att konfrontera och tygla de Iranstödda shiamiliserna och det politiska etablissemanget som står bakom dem (se 2.3).13

2.2

Maktkamp mellan Iran och USA

Spänningarna mellan USA och Iran ställdes på sin spets i början av januari 2020 efter att en
amerikansk drönarattack dödade Qasem Soleimani, ledaren för iranska revolutionsgardets
internationella gren al-Qudsstyrkan, och Abu Mahdi al-Muhandis, milisledaren för den irakiska Kataib Hezbollah (KH) och biträdande chef för de populära mobiliseringsstyrkorna (Popular Mobilization Forces, PMF). Attacken väckte starka reaktioner i Irak och världen över.14
Shiapartierna i parlamentet gick till starkt angrepp mot USA:s agerande som de betraktade
som en attack mot Iraks suveränitet. Den 5 januari 2020 antog parlamentet en icke-bindande
resolution15 med krav på ett tillbakadragande av utländska trupper från landet,16 där bland
annat drygt 5 000 amerikanska soldater ingår i den internationella koalitionen som bjöds in i
landet 2014 för att bekämpa IS.17 Resolutionen yrkar också på annulleringen av säkerhetsavtalet mellan USA och Irak från 2008. Den extrainsatta sessionen, som huvudsakligen kom att
företrädas av shiitiska ledamöter, bojkottades av den övergripande majoriteten av kurdiska
och sunnitiska ledamöter. Dessa motsatte sig resolutionen, som de menade går ut på att

8

Middle East Institution (MEI), Iraq special briefing: The challenges facing Prime Minister Mustafa al Kadhimi, 2020-05-12, url (Hämtad 2020-07-03)
9

Reuters, Iraq PM calls early election for June 6, 2021, 2020-07-31, url (Hämtad 2020-09-02)
Reuters, Iraq delays general elections to Oct. 10: state media, 2021-01-19, url (Hämtad 2021-01-25)

10
11

Middle East Institution (MEI), Iraq special briefing: The challenges facing Prime Minister Mustafa al Kadhimi, 2020-05-12, url (Hämtad 2020-07-03)
12
Al-Monitor, Iran’s influence seen in transfer of Iraqi war hero, 2019-10-04, url (Hämtad 2020-07-03)
13 Middle East Institution (MEI), 2020-05-12
14 Guardian (The), US kills Iran general Qasem Suleimani in strike ordered by Trump, 2020-01-03, url
(Hämtad 2020-07-03)
15

Al-Monitor, Iraqi parliament takes nonbinding decision to end US troop presence, 2020-01-06, url
(Hämtad 2020-07-06)
16 New Arab (The), Iraq parliament demands foreign troops expulsion after Soleimani killing, 2020 -01-05,
url (Hämtad 2020-07-06)
17 BBC News, Qasem Soleimani: Iraqi MPs back call to expel US troops, 2020-01-05, url (Hämtad 202007-06)
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blidka Iran.18 Oppositionssidan framhöll vidare att upphävandet av säkerhetsavtalet strider
mot konstitutionen som saknar lagrum för att annullera internationella överenskommelser. 19
Ett tillbakadragande av den internationella koalitionen riskerar att äventyra den fortsatta
kampen mot IS, där den USA-ledda koalitionen bidragit till att hålla tillbaka terrororganisationen. Resolutionen utgör därtill ett växande hot för den politiska sammanhållningen, som
redan hänger på ett skört tråd.20
Irak har i och med mordet på Soleimani och al-Muhandis förvandlats till en stridslinje för
Washington och Teheran. Amerikanska baser och den amerikanska ambassaden har till följd
av drönarattacken utsatts för upprepade attacker av Iranstödda miliser. 21 I ett led att dämpa
det spända läget mellan Irak och USA i efterverkningarna av mordet på Soleimani och al-Muhandis, gick parterna med på att hålla en bilateral dialog i syfte att hitta nya samarbetsformer
inom ramen för säkerhetsavtalet från 2008.22 Samtalen fick direkt stöd av de sunnitiska och
kurdiska blocken, medan det shiitiska blocket stod splittrad i frågan. Motståndarsidan inom
shiablocket, uppbackad av företrädesvis ledarna för Dawlat al-Qanun- och Sairounblocket,
Nouri al-Maliki respektive Muqtada al-Sadr, vill se ett slutgiltigt amerikanskt tillbakadragande
och anser att en fortsatt dialog kommer att fördröja detta. Andra framträdande shiitiska krafter, som Ammar al-Hakim och förra premiärministern Haidar al-Abadi, ser samtalen som en
vidare utveckling i relationerna länderna emellan. Intressant i sammanhanget var reaktionerna från vissa Iranstödda miliser som visade en mer förbehållsam inställning till den amerikanska närvaron, men som ändå aviserade en eventuell avträd. Ledaren för Asaib Ahl al-Haqq
(härefter AAH), Qais al-Khazali, framhöll att samtalen bör inkludera krav om en tidsram för ett
amerikanskt tillbakadragande.23
Tillbakadragande av amerikanska trupper stod på agendan när samtalen återupptogs i
Washington i augusti 2020. 24 I september meddelade den amerikanska militärledningen
CENTCOM att man reducerar truppnärvaron i landet till 3 000 man. Beslutet som ansågs prematurt lär ha påskyndats med anledning av dels pandemiutbrottet, dels de uppdrivna attackerna mot amerikanska mål i Irak.25

18
19

Al-Monitor, Iraqi PM urges Kurds to help rid Iraq of US troops, 2020-01-15, url (Hämtad 2020-07-06)
Al-Monitor, 2020-01-06

20

Atlantic Council, Consequences of Iraq’s vote to end coalition troop presence, 2020-01-16, url (Hämtad
2020-07-06)
21 Al-Monitor, US, Iraq look to continue strategic dialogue in Washington next month, 2020-06-12, url
(Hämtad 2020-07-08)
22 U.S. Department of State (USDOS), Joint Statement on the U.S.-Iraq strategic dialogue, 2020-06-11, url
(Hämtad 2020-07-08)
23 Al-Monitor, US-Iraq Strategic talks launched with increasing national, regional support, 2020-06-11, url
(Hämtad 2020-07-08)
24 Al-Monitor, Trump, Kadhimi discuss new phase in US-Iraq strategic relationship, 2020-08-21, url
(Hämtad 2020-09-03); Arab Weekly (The), ’Strategic dialogue’, to bring Kadhimi, Trump together later
this month, url (Hämtad 2020-09-03)
25 Al-Monitor, More than 2,000 US troops to leave Iraq in September, CENTCOM says, 2020-09-09, url
(Hämtad 2020-09-30)
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2.3

Ovisst vägval för Irans proxymiliser

2.4

Vedergällningar efter mordet på al-Muhandis en enande eller
splittrande kraft?

Qasem Soleimani och dennes närmaste bundsförvant, Abu Mahdi al-Muhandis, är att betraktas som de främsta arkitekterna bakom Irans strategi i Irak, gestaltad i ett nätverk av proxymiliser, som till stor del är integrerade i Iraks populära mobiliseringsstyrkor PMF. 26 Iran har sedan 2003 successivt arbetat med att integrera miliserna i det politiska etablissemanget. 27
Al-Muhandis ledande ställning gjorde honom till en central aktör för Irans regionala maktspel i Irak. Men han var också en enande kraft bakom milisernas sammanhållning, som annars präglas av interna stridigheter mellan rivaliserande grupper, 28 som konkurrerar om allt
från höga tjänster till provisionerna från illegala nätverk t.ex. oljesmuggling.29
Mordet på al-Muhandis riskerar att trigga nya interna maktstridigheter som lär försvaga milisernas inflytande framöver, menar flera bedömare som nyhetssajten Al-Monitor talat med.30
Efterträdarna till al-Muhandis och Soleimani står således inför en stor utmaning i att upprätthålla ordningen i leden och samtidigt täppa igen sprickorna av rivaliserande intressen inom
milisnätverket.31
Likväl, har den dödliga attacken på Soleimani och al-Muhandis haft en enande effekt på
milisnätverket, om än tillfälligt. Attacken provocerade en våg av vedergällningsattacker mot
amerikanska mål, med avsikt att öka det politiska trycket på den utländska truppnärvaron i
landet.32
Drönarattacken i januari gav upphov till uppkomsten av fler fristående Iranstödda milisgrupper, med ändamålet att hämnas mordet på al-Muhandis och Soleimani. Nyhetssajten Al-Monitor identifierar fem olika grupper:
-Muhandis Brigade, Osbat alHuda, Kat
-Ishrin och Ashab al-Kahf. De namngivna som drivit hämndkampanjer
på sociala medier uppges ha tagit på sig ansvaret för flera attacker mot amerikanska mål i
Irak, rapporterar Al-Monitor. Al-monitor rapporterade i juni 2020 att man tidigare känt till de
namngivna grupperna, men att det saknas konkret bevisning om att grupperna skulle agerat
på egen hand eller i egenskap av fristående förband. Istället finns det uppgifter som visar på
llah. En grafisk designer som Al-Monitor låtit granska videoinslaget menade att klippen var konstruerade. 33

26

Brookings Institute, What will happen to Iraqi Shiite militias after one key leader’s death?, 2020-03-03,
url (Hämtad 2020-07-09)
27 Ibid
28

Al-Monitor, What is in store for Iraq’s PMU after the death of top commander?, 2020-01-21, url (Hämtad 2020-07-09)
29 Middle East Eye, Exclusive: Iran tasked Nasrallah with uniting Iraqi proxies after Soleimani’s death,
2020-01-14, url (Hämtad 2020-07-10)
30 Al-Monitor, , 2020-01-21
31 Brookings Institute (The), 2020-03-03
32

Institute for the Study of War (ISW), Iran’s proxies accelerate Soleimani’s campaign to compel US
withdrawal from Iraq, 2020-04-02, url (Hämtad 2020-07-10)
33 Al-Monitor, Pro-Iran militias in Iraq wage ‘fake news’ campaigns against the US, 2020-06-02, url
(Hämtad 2020-07-21)
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Ovannämnda kampanjer är en tidigare beprövad mörkläggningstaktik som bedrivits av Iranstödda miliser för att minimera direkta bakslag från vedersakare som USA och Ayatollah Ali
al-Sistani, menar Irakexperter som Al-Monitor talat med.34 Nyttjandet av fristående grupper
(som av vissa beskrivs som spökmiliser) bidrar också till att rentvå PMF, en per definition
statlig institution, från eventuella misstankar som kan skada irakiska intressen framöver, uppgav Irakexperten Michael Knights i en intervju med Al-Monitor.35
I december 2020 meddelades att fyra al-Sistani-lierade brigader, s. k. helgedomsmiliser
(Shrine militias), lämnar PMF-styrkorna och ställs under försvarsmaktens ledning. De fyra brigaderna inbegriper följande grupper: Liwa Ansar al-Marjaiya, Liwa Ali al-Akbar, Firqat al-Abbas
al-Qataliya och Firqat al-Imam Ali al-Qataliyah. Tillbakadragandet tolkas som en markering
mot Irans inflytande inom PMF.36
2.4.1

Al-Kadhimis utmaning politiskt nederlag eller möjlig reform?

I maj 2020 greps fem medlemmar i Thaer Allah-milisen (Guds hämnd) i Basra för att ha öppnat eld mot demonstranter. Gripandet, som hyllats både på hemmaplan och internationellt,
sågs som en maktdemonstration från den nytillträdda premiärministern al-Kadhimi mot den
iranska influensen i landet. Agerandet är också en markering mot det rådande klimat av
straffrihet som miliser länge åtnjutit med Irans stöd. Men skeptikerna menade att gripanden
inte skulle resultera i konkreta förändringar eller hämma de betydligt mäktigare Iranstödda
miliserna, som AAH, Badr-brigaderna och KH.37
I juni genomförde irakiska antiterrorstyrkan CTS en omfattande razzia mot Iranstödda KH:s
huvudkontor i Bagdad. Ett tiotal KH-medlemmar greps vid tillfället, misstänkta för förberedelse till en attack mot den gröna zonen.38 Razzian var avsedd som en markering mot milisernas upptrappade attacker mot gröna zonen, enligt Al-Monitor.39 Läget eskalerade när
hundratals KH-miliser och deras anhängare hotade att storma CTS:s kontor i den gröna zonen.40 De gripna släpptes några dagar senare i brist på bevis. 41
Frikännandet blev ett politiskt bakslag för al-Khadhimi. Om något, visar händelserna på premiärministerns begränsade utrymme att tygla miliserna och samtidigt upprätthålla stöd från
USA.42 Vissa analytiker framhåller att premiärministerns val att konfrontera en tongivande

34

Ibid.

35

Al-Monitor, 2020-06-02

36

Al-Monitor, shiite factions close to Sistani move to separate from Iran-Backed militias, 2020-12-06, url
(Hämtad 2021-01-13)
37

New Arab (The), The Iraq Report: Mustafa al-Kadhimi takes aim at pro-Iran militias, 2020-05-15, url
(Hämtad 2020-07-17)
38 Arab Weekly (The), Kadhimi loses first round of showdown with Iran-backed militias, 2020-07-02, url
(Hämtad 2020-07-20)
39 Al-Monitor, Iraqi security forces raid militia headquarters, 2020-06-26, url (Hämtad 2020-07-17)
40 Al-Monitor, 2020-06-26
41

New Arab (The), Iraq frees militia fighters hoed over rocker fire, 2020-06-30, url (Hämtad 2020-07-20)
New Arab (The), The Iraq Report: Pro-Iran militias reassert dominance over Mustafa al-Kadhimi, 202007-03, url (Hämtad 2020-07-20)
42

10

Rapportnummer: XX

LANDINFORMATION

grupp som KH, så kort efter hans tillsättning, var en förhastad missbedömning. Andra bedömare menar att premiärministerns agerande var ett tydligt budskap till andra Iranstödda milisgrupper om regeringens inställning, uppger nyhetssajten The Arab Weekly. 43
Detta till trots, fortsätter al-Kadhimi att utmana miliserna. I juli 2020 lanserade han en antikorruptionskampanj för att säkra intäkterna vid landets samtliga gränsövergångar. Detta
gjordes i samband med återöppnandet av landets gränser som tidigare hållits stängda med
anledning av coronapandemin. Gränsövergångarna har länge varit en lukrativ inkomstkälla
och centrum för smuggling för de Iranstödda miliserna som till stor del kontrollerat övergångarna längs den iranska gränsen. Kampanjen innebär att samtliga gränsövergångar i fortsättningen bemannas av reguljära irakiska respektive kurdiska (peshmerga) säkerhetsstyrkor.44
I slutet av september 2020 skärptes tonen ytterligare efter att amerikanska utrikesdepartementet hotade att stänga sin ambassad i Bagdad, om inte regeringen vidtog hårdare åtgärder mot milisgrupperna. USA:s agerande lär ha ställt frågan på sin spets. Företrädare längs
hela det politiska spektrumet, inklusive shiiternas andliga ledare Ayatollah Ali al-Sistani, har
samtliga ställt sig bakom regeringen i fördömandet av attackerna. Regeringen har upprättat
en kommitté för att få bukt med attackerna. Iran och Irak har utväxlat delegationer för att
finna en gemensam väg att tygla miliserna. USA:s uttalande har också satt hård press på PMF,
som i viss mån börjat ta avstånd från milisgrupper som tidigare agerat under deras beskydd.45 Men inte alla miliser tycks rätta sig i leden, utan snarare valt att utvidga sin hetskampanj mot regeringen och andra opponenter, via sociala medier eller genom mindre stödgrupper. Särskilt uppmärksammade är grupper med kopplingar till KH, rapporterar Al-Monitor. En grupp som går under namnet Rab Allah (guds liga) hotade t.ex. premiärministern
med att bränna ner underrättelsehögkvarteret i Bagdad, om han inte frigav gruppmedlemmar som gripits misstänkta för att ha satt eld på KDP:s lokaler i Bagdad den 17 oktober (se
3.3).46 47
Framtida konfrontationer med miliserna riskerar att destabilisera säkerhetsläget, samtidigt
som ett passivt agerande från al-Kadhimis håll riskerar att undergräva hans politiska trovärdighet, både på hemmaplan och internationellt. Det bräckliga politiska klimatet som förde
al-Kadhimi till premiärministerposten kan med det politiska stödet miliserna åtnjuter likaledes avsätta honom, menar MENA-analytikern Jacob Lees Weiss vid tankesmedjan The Jamestown Foundation.48 Flera ledande milisgrupper har starka band med mäktiga shiitiska
partier, t.ex. Fatahkoalitionen, som utgör det största koalitionsblocket inom parlamentet. 49 I
ett uttalande i slutet av juni 2020 uttryckte ledaren för Fatahkoalitionen (och tillika ledare för

43Arab

Weekly (The), 2020-07-02
Weekly (The), Militias wary of anti-smuggling drive by Iraqi army, Peshmerga, 2020-07-14, url
(Hämtad 2020-07-21)
45 Al-Monitor, Following US warning, Iraq steps on outlawed militias, url (Hämtad 2020-09-30)
46 Ibid.
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47Al-Monitor,

Iraq TV station attacked by mob charged with insulting Shiite Muslims, 2020-09-03, url
(Hämtad 2020-10-20)
48 Jamestown Foundation, Terrorism Monitor: How will Kadhimi confront Kataib Hezbollah?, 2020-0715, url (Hämtad 2020-07-20)
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Badr-organisationen), Hadi al-Ameri, sitt stöd för al-Kadhimi, men betonade att stödet var
villkorligt och kunde återkallas.50
Milisernas oberoende lär fortsättningsvis utmana den nya regeringens ambitioner att pressa
tillbaka Irans politiska agenda i Irak. Det som Iran har byggt upp de senaste decennierna kan
inte nedmonteras inom loppet av några månader, uppger MENA-analytikern Jacob Lees
Weiss.51 Och för al-Kadhimis del gäller det att hitta en balans mellan att tygla Irans hegemoniska ambitioner och samtidigt återställa allmänhetens förtroende för det politiska systemet
samt reda ut de socioekonomiska missförhållanden som länge plågat landet. 52 53

2.5

Det politiska läget i den kurdiska regionen i Irak (KRI)

I likhet med centralregeringen i Bagdad kantades även den kurdiska regionen av politisk turbulens i samband med regeringsbildningen efter regionvalet i september 2018. Motsättningarna kom i huvudsak från de ledande politiska partierna: Kurdiska demokratiska partiet
(KDP), Patriotiska unionen i Kurdistan (PUK) samt Goran (förändringsrörelsen) som erhöll de
flesta platserna av regionparlamentets 111 sätten. Först i juli 2019 kunde parlamentet enas
om en ny regering under ledningen av Masrour Barazani (KDP), son till förra presidenten
Masoud Barazani. Masrour ersatte sin kusin Nerchirvan Barazani, som tillträdde presidentposten två månader tidigare.54

Folkomröstningen om kurdisk självständighet 2017 var ett svårt nederlag för den kurdiska
regeringen (Kurdista Regional Government, KRG). Omröstningen olagligförklarades av Iraks
högsta domstol. En Bagdadledd militäroffensiv mot Kirkuk i oktober 2017 tvingade fram ett
tillbakadragande av de kurdiska styrkorna (peshmerga) från alla kurdiskkontrollerade områden utanför KRI. I och med detta förlorade KRG kontrollen över oljefälten i Kirkuk, och därmed en för regionen central inkomstkälla. 55 De ansträngda relationerna mellan KRG och Bagdad har gradvis luckrats upp, men en del ouppklarade frågor kvarstår, främst vad gäller fördelningen av olje- och gasintäkter, KRG:s anslag av statsbudgeten samt den utdragna uppgörelsen kring de omstridda områdena.56
Det ekonomiska läget, frambringad av utbredd korruption och åratal av ekonomisk vanskötsel, är den största utmaning som regeringen står inför, särskilt efter pandemiutbrottet och
med de fallande oljepriserna till följd. Läget försämrades ytterligare i april i 2020 efter att

50

Arab Weekly (The), 2020-07-02
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Jamestown Foundation, 2020-07-15
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(Hämtad 2020-07-22)
54 The Washington Institution for Near East Policy (TWI), Iraqi Kurdistan’s new government, 2019-07-11,
url (Hämtad 2020-07-23)
55Deutsch Welle (DW), Kurdish independence referendum: Iraq court rejects results, 2017-11-06, url
(Hämtad 2020-07-24)
56 Middle East Media Research Institution, (MEMRI), Between Baghdad and Erbil: Some outstanding
challenges for the government of Iraqi prime minister al-Kadhimi in its relations with the Kurdish Regional government, 2020-07-01, url (Hämtad 2020-07-24)
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centralregeringen beslutade att dra in regionens andel av de federala utbetalningarna, 57
detta sedan KRG brutit mot oljebudgetavtalet 58 om att överföra sin andel av regionens oljeintäkter till den federala budgeten.59 Indragningarna har drabbat löneutbetalningarna för
regionens cirka 1,2 miljoner offentligt anställda. 60 I augusti 2020 gick hundratals personer ut
på gatorna i Sulaimaniyaprovinsen i protest mot nerdragningarna och det försämrade läget.61
De politiska rivaliteterna mellan KDP och PUK fortsätter att polarisera det politiska klimatet,
som nu tagit en mer komplex vändning i och med pandemiutbrottet och den allvarliga ekonomiska utvecklingen. Samarbetet mellan parterna har i det närmaste brutit samman, uppgav Irakexperten Michael Knights i en artikel i den Erbil-baserade tankesmedjan Middle East
Research Institute (MERI) i juli 2020. 62
Turkiet och Irans upptrappade militära operationer mot PKK respektive iransk-kurdiska motståndsgrupper under 2020 har komplicerat det politiska klimatet. 63 Även här har partierna
olika synsätt . KDP som har långtgående multilaterala intressen med Turkiet (ekonomiska, politiska och militära) lär även i fortsättningen sätta det samarbetet i främsta rum, 64 framför relationen med PKK som alltid varit ansträngd. 65 Sulaimaniya, som styrs av PUK, har sedan
länge försatts med sanktioner av Turkiet på grund av partiets mer flexibla hållning till PKK.
Partiet har på senare tid försökt normalisera relationerna med Turkiet, men utan någon
nämnvärd framgång. Bland annat stängde partiet ner flera organisationer med kopplingar till
PKK.66 Mer information om Iran och Turkiets militära intrång i regionen återges i, avsnitt 3.5.

2.6

Covid-19 och konsekvenserna för civilbefolkningen och samhällsfunktionerna

Irak räknas till de länderna med hög sårbarhet vad gäller statens vilja och kapacitet att upprätthålla centrala funktioner, enligt den s. k. State Fragility Index, som mäter staters sårbarhet i
förhållande till konflikter eller sammanbrott. 67

57

Al-Monitor, Iraq cuts federal budget from KRG, Kurds defy it as political, 2020-05-05, url (Hämtad
2020-09-04)
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den federala budgeten, och som i reella termer motsvarar 250 000 fat/dag. Se bl.a. Reuters url.
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61 Middle East Monitor (MEMO), 2020-08-24
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64 Al-Monitor, Iraqi Kurds fear Turkey’s military campaign aims beyond PKK, 2020-7-20, url (Hämtad
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I Irak bekräftade myndigheterna det första covid-fallet i februari 2020.68 I mars beslutade regeringen om nedstängning av samtliga 18 provinser. 69 Beslutet hävdes i juli, trots fortsatt
spridning.70 Enligt den amerikanska webbsidan Worldmeters71 har totalt 611 407 fall registrerats per den 21 januari 2021, varav 12 977 avlidit.72 Svårast drabbad är huvudstaden Bagdad
samt landets södra och västra delar, uppger Middle East Institute (MEI).73 I den kurdiska regionen KRI har 105 608 fall registrerats per den 25 januari 2021, varav 3 456 individer avlidit
sedan mars 2020, rapporterar hälsoministeriet i KRI. 74
Läget i landet beskrivs som allvarlig av Medecins San Frontieres (MSF), med närmare 4 000 registrerade fall och 500 dödsfall per dag. Sjukvården och sjukvårdspersonalen är hårt ansatta,
och oftast saknas adekvat utrustning (skyddsutrustning, respiratorer m.m.). Rädsla för stigmatisering gör att många undviker att söka vård i tid, vilket givet de bristande resurserna bidrar till de ökade dödstalen.75
Pandemin och fallande oljepriser har slagit hårt mot den redan sargade ekonomin. Nedstängningen har också försämrat levnadsförhållandena för stora delar av civilbefolkningen,
och särskilt de allra svagaste grupperna, som är beroende av dagsarbeten för sin försörjning.76 Mer information om pandemins påverkan på särskilda grupper återges i kapitel 4.

3
3.1

Bakgrund

Säkerhetsläget i Irak har i senare års rapportering huvudsakligen dominerats av den långtgående militäroffensiven mot IS, som pågick mellan juni 2014 och december 2017, då organisationen förlorade territoriell kontroll över landets centrala och norra delar. Säkerhetsläget
under 2018 fortsatte att präglas av militära insatser mot kvarvarande IS-element, som istället
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relevant statistik i realtid från hela världen rörande bl.a. befolkning, hälsa, ekonomi, media, mat och
energi.
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anammat en asymmetrisk gerillataktik. Därtill tillkom ett nytt inslag av oroligheter i form av
våldsamma gatuprotester, triggade av ett växande missnöje mot maktapparaten och den
obotliga korruptionen och straffriheten. Mer information om säkerhetsläget i Irak under 2018
återges i EASO-rapporten Iraq: Security Situation, publicerad i mars 2019.77
Säkerhetsläget under 2019 och 2020 visar på en betydligt mer diversifierad utveckling än vad
som rapporterats tidigare. Från att ha enbart fokuserat på IS fortsatta återhämtning efter
2017 har två händelseförlopp kommit att spela en central roll för stabiliteten framöver: de
våldsamma protesterna under 2019 samt vedergällningsattackerna från Irans proxymiliser
mot utländska mål [främst amerikanska] efter mordet på Soleimani och al-Muhandis.78 IS operationer utförs huvudsakligen i områden som befriats från IS, d.v.s. landets centrala och
norra provinser (se 3.2), medan demonstrationerna har sitt epicentrum i Bagdad (se 3.3) och
de södra provinserna (se 3.4).79 Vedergällningsattackerna, som började eskalera redan i mitten av 2019, har haft som mål att driva ut den internationellt ledda anti-IS-koalitionen. Attackerna har i huvudsak riktats mot militärbaser som hyser koalitionsstyrkorna och konvojer
där koalitionen ingår, men även utländska besiktningar. 80
Kapitlet kommer att beröra säkerhetsutvecklingen i landet under 2019 och 2020, med fokus
på fyra regioner: tidigare IS-kontrollerade områden (härefter kallad befriade områdena), Bagdadprovinsen, södra provinserna och den kurdiska regionen KRI.

3.2

Civila offer

Under 2019 rapporterade Iraks inrikesministerium 534 civila dödsfall med kopplingar till IS
under 2019, vilket är betydligt färre än året innan, då antalet dödsfall var omkring 900. 81 FN:s
legation i Irak- United Nations Assistance Mission to Iraq (härefter UNAMI)- har efter förfrågan
från EASO sammanställt data över antal civila offer under 2019 och till och med juli 2020. Enligt UNAMI har totalt 907 civila offer rapporterats under 2019, varav 341 dödsfall. Antalet civila offer för perioden januari till och med juli 2020 var 305, varav 121 dödsfall. 82 För mer information om civila offer rekommenderas EASO senaste säkerhetsrapport Iraq: Security Situation.83

3.3

Centrala och norra provinser som tidigare legat under IS-kontroll

IS framryckningar som började i Fallujah i Anbarprovinsen, i december 2013, 84 spred sig
snabbt till andra delar av landet. I juni 2014 utropade Abu Bakir al-Baghdadi den Islamiska
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staten i Mosul.85 Områdena som föll under IS kontroll omfattade i huvudsak provinserna Anbar, Diyala, Kirkuk, Ninewa och Salah al-Din.86
Våldsinslaget minskade märkbart efter att de irakiska styrkorna (Iraqi Security Forces, ISF) återtog kontrollen 2017. IS har till skillnad från tidigare modus övergått till asymmetrisk gerillaliknande attacker, skriver EASO i sin rapport om säkerhetsläget i Irak 2018. 87 IS-celler har under
2018 omlokaliserats till i huvudsak elva områden i norra och västra Irak, där IS tidigare haft
territoriell kontroll, rapporterar The Institute for the Study of War (ISW) i sin rapport om IS
återkomst från juni 2019: ISIS Second Comeback.88
Irakiska styrkorna fortsätter kontrollera områden som befriats av IS. Dock utgör IS närvaro ett
hot för stabiliteten i dessa områden, skriver U.S. Department of State (USDOS) i sin landrapport om terrorism i Irak under 2019.89 Uppemot 10 000 IS-kombattanter förflyttar sig mellan
Irak och Syrien, uppgav FN:s chef för kontraterrorism inför FN:s säkerhetsråd i augusti 2020. 90
IS vidhåller även kapacitet att utföra dödliga attacker, men med färre dödsfall i jämförelse
med tidigare år, uppger USDOS 2019. Trots det förhållandevis låga dödstalet har säkerhetsläget gradvis trappats upp under andra kvartalet 2019, uppger Irakexperten Michael Knights
och säkerhetsanalytikern Alex Almeida i en artikel i Combating Terrorism Center (CTC), vid militärakademin West Point. Attackerna som varit omkring 300 i snitt under 2018 och fram till
första kvartalet 2019, har gradvis eskalerat till att omfatta drygt 560 attacker under första
kvartalet 2020.91 Experterna underströk en ökning i antalet vägbomber och attacker mot
vägspärrar och baser tillhörande de irakiska säkerhetsstyrkorna, inklusive PMF-miliserna. Attackerna visar också på ökad självsäkerhet, samordning och precision hos IS. Incidenterna är
koncentrerade till landsbygden, och inkluderar stora delar av provinserna Diyala, Kirkuk, Salah al-Din och den kurdiska regionen KRI, tillägger International Crisis Group (ICG ) i en rapport om IS återhämtning i maj 2020.92
Därtill rapporteras en minskning i vissa områden av antalet dödliga attacker mot lokala ledare, som t.ex. klanledare, by äldste (s.k. Mukhtar).93 Istället har IS vidgat sin skrämseltaktik
genom att bränna sädesfält och driva in skatter respektive beskyddarpengar (s. k. protection
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money),94 som tvingat lokalbefolkningen i internflykt. 95 Personer som av IS uppfattas som avfällingar eller kollaboratörer, t.ex. shiamuslimer och kurder, är särskilt utsatta för IS hämndaktioner.96
Det bräckliga politiska läget i landet och det eftersatta återuppbyggnadsarbetet i de befriade
områdena, är bidragande faktorer till instabiliteten som råder idag, uppgav KRI:s premiärminister Masrour Barazani i en intervju med den amerikanska tidningen The Atlantic, i februari
2020.97 Mordet på IS-ledaren al-Baghdadi i en amerikanskledd attack i Idlib i oktober 2019, 98
tycks inte heller minska eller försvaga IS återhämtning, rapporterar amerikanska försvarsdepartementet (USDOD) till kongressen i sin sista kvartalsrapport för 2019 (oktober december)
om USA:s militära kampanj mot IS i Irak s. k. Operation Inherent Resolve (härefter OIR).99 IS
över de provinser som tidigare drabbats av IS härjningar, bortom räckhåll för de irakiska och
kurdiska styrkorna. Kapacitetsbrist och ineffektiv hantering av underrättelseinhämtning är
andra orsaker bakom de irakiska styrkornas oförmåga att säkerställa fullständig kontroll över
territoriet, framhåller OIR-rapporten.100
De våldsamma protesterna som bröt ut under senare halvan av 2019 tvingade regeringen
att mobilisera styrkorna till Bagdad och de södra delarna av landet. 101 Pandemiutbrottet i sin
tur föranledde ytterligare fördröjning av rensningsoperationer, då irakiska styrkor kommenderades ut på gatorna för att upprätthålla ordningen i samband med nedstängningen. Antalet IS-ledda attacker har till följd ökat i flera provinser, t.ex. i Diyala, Kirkuk och Salah al-Din.102
Militärens samtliga ledningscentraler återupptog sina operationer under andra kvartalet,
men med viss reducerad kapacitet, uppger USDOD 2020. 103 Oktober och november 2020
vittnar också om en fortsatt uppgång i IS attacker, rapporterat Al-Monitor104
Protestvågen som drabbat landets södra delar fick inte samma genomslag i de befriade områdena. Detta kan bland annat hänföras till den framträdande sunnitiska befolkningen som
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valt att hålla en låg profil i rädsla för repressalier för presumtiva kopplingar till IS. 105 Därtill riskerar protesterna att ytterligare destabilisera det redan bräckliga säkerhetsläget i området,
som i sin tur kan ge incitament för IS återkomst, menar bedömare vid tankesmedjan Atlantic
Council.106
3.3.1

Anbar

Anbar är Iraks största provins till ytan (cirka en tredjedel av landet), samtidigt som den är en
av de minst befolkade drygt 1,7 miljoner107 av landets cirka 40 miljoner innevånare 108 eftersom stora delar av provinsen består av öken. Den övergripande majoriteten av befolkningen är sunniaraber.109
Trots IS territoriella förluster i Anbar i slutet av 2017, kunde IS-celler återetablera sig i provinsens vidsträckta ökenområden, i Jazeera- respektive Anbaröknen, rapporterar ISW i sin rapport om IS återkomst, från juni 2019.110
Säkerhetsläget i provinsen under 2018 vittnar om asymmetriska attacker, om än i reducerad
skala. Attackerna har i första hand varit riktade mot ISF (t.ex. vid vägspärrar), men också i viss
omfattning civila mål (t.ex. lokala ledare). 111 Läget var oförändrat fram till andra kvartalet
2019, då antalet incidenter gradvis ökade. Särskilt noteras en ökning av attentat med stort
antal offer (s. k. mass-casualty), som bl.a. drabbade städerna Ramadi och Hit. 112 Attacker och
trakasserier mot civila fortsätter, t.ex. kidnappningar samt krypskyttsattentat mot bönder 113
och lokala ledare, d.v.s. Mukhtar. 114 Första kvartalet 2020 vittnar om en fortsatt ökning i
våldsinslaget som börjar tangera läget i provinsen under 2012, då IS var i sin linda. 115 Attackerna uppges mer avancerade och storskaliga, omfattande större grupper tungbeväpnade
kombattanter, rapporterar experterna Knights och Almeida i sin artikel i CTC, från maj
2020.116
Säkerhetspådraget vid gränsövergången till Syrien tycks inte heller minska IS aktiviteter, som
fortsätter åtnjuta fri rörlighet i området. Omkring 1200 IS-kombattanter passerade gränsen
under de första nio månaderna 2019. Förflyttningen sker i mindre grupper, oftast med hjälp
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av lokala smuggelnätverk, men även i samarbete med korrupta medlemmar av säkerhetsstyrkorna.117
Utrensningsoperationerna mot IS fortsätter. Tillslag som genomförts mot vapengömmor vid
gränsen till Syrien,118 visar på cellernas rörelsefrihet, men också deras obehindrade tillgång
till vapen.119 I mars 2019, förklarade ISF större delar av västra provinsen som militärzon, längs
med gränsen till Jordanien, Saudiarabien respektive Syrien. Civilbefolkningen uppmanades
att evakuera området.120 I februari 2020 lanserade dåvarande premiärminister, Adel Abdl
mot IS. Första fasen omfattar Anbarprovinsen, inklusive gränsområdena till Jordanien respektive Syrien.121 Operationens andra och tredje fas avser gränsområdet mellan provinserna Kirkuk och Salah al-Din 122respektive Diyala.123 En liknande operation
lanserades under maj, i provinserna Anbar, Ninewa och Salah al-Din.124 I september 2020
utförde säkerhetsstyrkorna ett flertal räder mot IS-element i flera delar av landet, inklusive
Anbar, där bland annat en IS-ledare och finansiär greps respektive dödades. 125
Anbarprovinsens strategiskt viktiga gränsövergång, och tillika huvudled mellan Irak och Syrien (al-Qaim respektive Albukamal), öppnades officiellt i oktober 2019, efter att ha varit
stängt sedan 2012.126 Gränsområdet har till följd av den långtgående IS-kampanjen förvandlats till en militärzon. Zonen inkluderar idag en hybrid av statliga, parastatliga och ickestatliga
väpnade grupper, inklusive Iranstödda PMU-miliser, som mobiliserats på båda sidor gränsen
för att säkerställa Irans geostrategiska korridor till Damaskus och Beirut.127 Al-Qaim, en gång
ett bördigt och dynamiskt jordbruks- och industridistrikt, totalförstördes under IS välde. Återuppbyggnadsarbetet kom aldrig igång efter 2017. Istället har området omvandlats till ett
centrum för smuggling och indrivning, som i sin tur lett till våldsamma rivaliteter mellan väpnade grupper, vilket slår hårt mot den redan marginaliserade lokalbefolkningen. 128 Det upptrappade läget mellan USA och Iran har också satt press på lokalbefolkningen som nu hamnat i kläm mellan IS operationer och milisernas vedergällningsattacker mot amerikanska mål
i området.129 I december 2019 dödades 27 milissoldater och 51 skadades i en amerikansk
drönarattack mot flera PMF-mål i Syrien och Irak. Attacken var en respons på KH:s tidigare attack mot en amerikansk bas i Kirkuk, som dödade en amerikansk entreprenör och skadade
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flera amerikanska militärer.130 I januari 2020 utsattes militärbasen i Ain al-Asad, som hyser
amerikanska och danska trupper, för raketbeskjutning efter USA:s drönarattack som dödade
Soleimani och al-Muhhandis .131
Även om protesterna uteblivit i provinsen har många uttryckt solidaritet med demonstranterna i Bagdad och södra Irak. 132 I oktober 2019 greps två personer i Anbar för att via sociala
medier ha uttryckt solidaritet med demonstranterna. Vidare rapporteras om personer som
blivit föremål för utredning för sina inlägg på sociala medier, enligt HRW. 133
3.3.2

Diyala

Diyalaprovinsen består till stor del av en brokig sammansättning av Iraks tre största etniska
grupper araber, kurder och turkmener som samtliga företräds av både sunni- och shiamuslimer. Därtill tillkommer mindre grupper av kristna, yazidier och Ahl al-Haaq.134
Provinsen hör till de första orterna där extremistiska grupperingar fick fotfäste i landet (2004)
först med al-Qaida i Irak (AQI) och därefter IS. Detta till trots, har IS territoriella erövringar i
provinsen varit förhållandevis begränsade. Provinsen var också ett av de första IS-områdena
som befriades, i januari 2015. 135 IS återetablerade sig i provinsen redan under 2017, i samband med slutoffensiven mot Mosul.136 Hamrinbergen och Diyaladalen är de två primära tillhållen för IS inom provinsen, rapporterar ISW. Hamrinbergen utgör en viktig kontrollzon för
IS, då bergskedjan sprider sig in i provinserna Kirkuk och Salah al-Din. Den kuperade terrängen underlättar IS rörelsefrihet mellan provinserna. Deras sedan tidigare utbredda tunnelnätverk utgör också ett logistiskt centrum för organisationens fortsatta operationer. 137
Säkerhetsläget i provinsen växlade i intensitet under 2018, men med färre våldsincidenter i
jämförelse med 2017. IS-celler fortsatte att utföra operationer, som företrädesvis omfattat
asymmetriska attacker mot militära mål (t.ex. vägspärrar), men även civila mål, framhåller
EASO i sin rapport om säkerhetsläget för 2018. 138 Attackerna utförs på landsbygden, där ISceller sedan tidigare etablerat kontrollzoner i den svåråtkomliga terrängen kring Hamrinbergen med omnejd.139 Våldsinslaget ökade i Diyala efter andra kvartalet 2019. 140 Antalet attacker mot vägspärrar fyrdubblades vid början av andra kvartalet 2019, jämfört med 2018.
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Även antalet vägbomber ökade under samma period, uppger experterna Knights och Almeida i sin artikel i CTC, från maj 2020. 141 IS stridskapacitet växte under andra kvartalet 2019 i
takt med ISF:s utrensningsoperationer i området. Den svåråtkomliga terrängen ger IS oinskränkt rörelsefrihet mellan provinserna, och därmed möjlighet att omgruppera, 142 bortom
de reguljära styrkornas räckhåll.143
Diyala rapporterade en märkbar ökning i IS-attacker, både i frekvens och komplexitet under
första och andra kvartalet 2020.144 Områden kring Baquba och Khaniqin tillhör de med högst
antal dödsoffer, rapporterade USDOD-OIR i sin rapport från första kvartalet 2020. 145 I januari
2020, kidnappades sju civila i en falsk vägspärr som upprättats av IS. En av de kidnappade påträffades död dagen efter av en sökpatrull.146 Även attacker mot säkerhetsstyrkorna, ISF och
PMF, uppges ha ökat. Den 19 och 20 april dödades tre polismän respektive fyra ISF-soldater i
attacker i provinshuvudstaden Baquba. Dagen efter dödades två civila av en improviserad
sprängladdning (Improvised Explosive Device, IED) i utkanten av Baquba. Kidnappningar och
mord fortsatte öka under andra kvartalet 2020, framhåller USDOD i sin periodrapport OIR.147
Det eskalerade läget utlöste protester i maj 2020, i distrikten Baqouba, Muqdadiya och
Khaniqin, mot säkerhetsstyrkornas misslyckande att skydda civilbefolkningen. 148
Frekvensen och omfattningen på attackerna, som numera i allt större utsträckning sker även
dagtid, visar på en växande självsäkerhet hos IS. 149 Det finns också indikationer på att IS utvidgat sin rekryteringsbas till att omfatta kurdiska kombattanter, bland annat medlemmar av
Karwi-klanen i Jawlala, men även iranska kurder som tagit sig över gränsen från Iran, rapporterar nyhetssajten Al-Monitor.150
Delar av provinsen inbegriper även de s. k. omstridda områdena, som KRG gör anspråk på.
De långdragna, och växelvis strandade, förhandlingarna mellan KRG och centralregeringen
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över fördelningen av oljeinkomsterna och de omstridda områdenas status, undergräver säkerhetssamarbetet mellan de irakiska och kurdiska styrkorna, vilket ger IS större manöverutrymme.151
Provinsens säregna etnisk-sekteristiska demografi, och tillika shiamilisernas tongivande och
med andra provinser som tidigare legat under IS-kontroll. Attacker mot shiitiska, kurdiska
och turkmenska byar uppges ha ökat152 och även mot folkgruppen Kakai 153 Byarna har utsatts för raketattacker, egendomar och jordbruk har bränts ner och boskap slaktats i syfte att
driva ut lokalbefolkningen.154
I oktober 2020 sågs en upptakt i IS attacker, både i antal men också i våldsinslag. Den 27 oktober påträffades en shiitisk klanledare från Kaabklanen halshuggen i Muqtadiya. Kroppen
som var försåtminerad dödade fyra klanmedlemmar som kom till undsättning. IS uppges ha
tacker mot flera byar i Jawlaladistriktet, samt attacker mot sunniklanmiliser och ISF. 155
3.3.3

Kirkuk

Kirkukprovinsen kännetecknas av en mångfald av etnisk-religiösa minoritetsgrupper: araber,
kurder och turkmener (både sunni- och shiamuslimer) samt kristna och Shabak.156 De omstridda områdena som inbegriper delar av provinsen har sedan upptäckten av oljan på 1920talet varit epicentrum för mellanhavanden mellan kurderna och centralregeringen i Bagdad.157 Provinsen framställs oftast som ett mikrokosmos av Irak, med sin etnisk-religiösa
mångfald158, men också för att den återspeglar rivaliteterna mellan Iraks mångfasetterade
sammansättning.159
IS framfart 2014 kom att innefatta det arabiskdominerade distriktet Hawija och det etniskt
blandade Daquqdistriktetet, som till stor del befolkas av shiaturkmener och till viss del kurder
och kakai. IS fortsatta framryckningar mot provinshuvudstaden Kirkuk hejdades av kurdiska
peshmergastyrkor, som snabbt ersatte de federala styrkorna som tvingades i reträtt efter nederlaget i Mosul och Tikrit.160 Området var bland de sista som befriades av IS, den 5 oktober
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2017, i en gemensam irakisk kurdisk offensiv.161 Det kurdiska nederlaget efter folkomröstningen om självständighet i september 2017 nödsakade ett tillbakadragande av de kurdiska
styrkorna från Kirkuk kort därefter (den 16 oktober), som ersattes av de irakiska styrkorna. 162
Kirkuk är också den provins där IS visat en stark återhämtning under 2018, och där attackerna
efter IS nederlag varit förhållandevis fler, menar experten Michael Knights i en tidigare artikel
för CTC i december 2018.163 IS etablerade kontrollzoner finns huvudsakligen i Hawija och
Hamrinbergen där bergskedjan fortsätter in i Diyala och Salah al-Din-provinserna.164 Operationerna har under 2018 präglats av gerillalikanade attacker mot säkerhetsstyrkorna, men
även mot civila. Attacker mot civila präglas av lönnmord och kidnappningar, oftast vid falska
vägspärrar.165 Attackerna minskade under 2019 och fortsatte att göra så även under första
kvartalet 2020, rapporterar Knight och Almeida i CTC i maj 2020. Därtill har attackerna blivit
mer aggressiva, omfattande flera vägbomber i urbana miljöer samt hämndattacker, kidnappningar och utpressning mot bybor.166
Läget 2020 vittnar om en uppgång i antalet attacker under årets andra kvartal, och särskilt i
Hawija och de angränsande distrikten Dibis och Daquq, uppger en analytiker för International Crisis Group (ICG) i en rapport om säkerheten i Kirkuk, publicerad i juni 2020. Attackerna
som utförts i minder grupper är förvisso småskaliga men visar ändå bättre precision än tidigare. Modus omfattar vägbomber som riktas mot säkerhetsstyrkorna, men även civila, där
byar och mindre städer utsätts för raketattacker. 167
IS operationer i Kirkuk visar tecken på ökade självsäkerhet. Flera attacker sker dagtid. Den 28
april skadades fyra tjänstemän när en självmordsbombare försökte ta sig in i underrättelsetjänstens lokaler i provinshuvudstaden Kirkuk. 168 Tidigare samma månad skedde två attacker
mot säkerhetsstyrkorna på landsbygden, bland annat i Hawijaområdet.169 Upptrappningen i
attackerna kan tillskrivas bland annat de frekventa rensningsoperationerna som genomförs
av säkerhetsstyrkorna på marken, vilka har triggat en mer aggressiv motoffensiv från IS
håll.170 Därtill har ISF i Kirkuk förbättrat sin stridsduglighet i att ensamt utföra operationer
mot IS-mål, framhåller USDOD i sin OIR-rapport för första kvartalet 2020.171
I slutet av december 2019 utsattes den amerikanska K1-basen i Kirkuk för en raketattack. En
amerikansk militärentreprenör dödades och sex skadades vid attacken. Ingen grupp tog på
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sig ansvaret för attacken. USA beskyller attacken på KH, medan irakiska officiella källor vidhåller att IS kan ha legat bakom attacken då KH saknar närvaro i Kirkuk, rapporterar The New
York Times. Attacken blev upprinnelsen till växlande attacker mot Iranstödda miliser respektive amerikanska mål, som slutligen kulminerade i en amerikansk drönarattack som dödade
Soleimani och al-Muhandis i januari 2020.172 Händelseutvecklingen som följde därefter och
det skärpta tonläget mot USA:s truppnärvaro, föranledde ett amerikanskt tillbakadragande
från K1 i maj 2020.173
3.3.4

Ninewa

Ninewaprovinsen är landets tredje största provins till ytan och näst största i landet sett till
befolkningsmängd.174 Provinsen är en central trafikled, som dels sammanlänkar söder med
norr (Bagdad-KRI), och dels en genomfartsled till Turkiet respektive Syrien. 175
Ninewa är också Iraks mest diversifierade provins, då den inbegriper majoriteten av landets
etnisk-religiösa minoriteter. Förutom en relativ stor arabisk befolkningen, finns även kurder,
assyrier, kaldaner, yazidier, turkmener och shabak, samt andra mindre religiösa minoritetsgrupper.176
Provinshuvudstaden Mosul erövrades av IS i juni 2014. Organisationens fortsatta framryckningar västerut omfattade Sinjar, Zummar och den s. k. Ninewaslätten. 177 I slutet av 2016 påbörjades IS-offensiven för att återta Mosul. Offensiven, som pågick i drygt nio månader, resulterade i seger för de irakiska styrkorna som återtog kontrollen om provinshuvudstaden.178 IS
aktiviteter i provinsen minskades drastiskt därefter och under större delar av 2018. Attackerna började öka gradvis vid slutet av 2018 särskilt omkring Tigrisdalen179, där Tigrisfloden
rinner från norr, genom Mosul och stora delar av Salah- al Din direkt ner till centrala Bagdad.
Dalen är sedan länge en central proviantled och kontrollzon för extremistiska grupper, som
t.ex. AQI och senare IS.180 Antalet attacker ökade från drygt 17 attacker per månad 2018 till
omkring 34 attacker per månad det andra kvartalet 2019. Därefter har antalet attacker varit
ganska konstant, rapporter experterna Knights och Almeida i sin analys om IS återhämtning i
CTC i maj 2020. Den noterade ökningen är koncentrerad till landsbygden. 181 Särskilt märkbart
är sista kvartalet 2019, då man noterade 144 attacker. Detta var mer än en fördubbling från
föregående kvartal, då antalet attacker var totalt 61. Siffrorna reducerades det första kvartalet
2020 till 47. 182 IS kontrollzoner i Ninewa omfattar i huvudsak Tigrisdalen, Tel Kayf norr om
Mosul, Makhoulbergen i sydost samt Badushbergen i nordväst. Sistnämnda bergskedjor
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sträcker sig in i Salah al-Din-provinsen respektive KRI, rapporterar ISW i sin rapport från juni
2020. Zonerna ligger dessutom i nära anslutning till flera läger som hyser IS-fångar, t.ex.
Hammam al-Alil, Qayyarah och Shirqat.183
Flera öppna källor Migrationsanalys konsulterat 184 om säkerhetssituationen i Ninewa visar
färre rapporterade incidenter inom provinsen, jämfört med provinserna Diyala, Salah al-Din
och Kirkuk, där merparten av IS-aktiviteter rapporterats.185 Irakiska tankesmedjan EPIC:s
(Enabling Peace in Iraq Center) veckobevakning av säkerhetsläget och den humanitära situationen, ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitoring), rapporterar om IS-attacker mot
ISF186 och lokala klanmiliser.187 Vidare rapporteras fortsatta kidnappningar, skjutningar och
bombattacker mot civila runt om i provinsen, och särskilt vid gräsen till Syrien. 188 Även om
de flesta rapporterade attackerna sker ute på landsbygden, har attacker också rapporterats i
urbana centrum. I september 2020 dödades en officer i en bombattack mot en militärpatrull
i Makhmour.189
Sinjardistriktet blev scenen för det värsta folkmordet i modern tid när IS massmordskampanj
ödelade stora delar av distriktet 2014 och tvingade hundratusentals yazidier på flykt.190 Distriktet har sedan dess varit skådeplats för en hybrid av [lokala] eliter och säkerhetsaktörer
statliga, parastatliga och icke-statliga som växelvis konkurrerat om att fylla säkerhetsvakuumet efter IS och samtidigt flytta fram sina positioner. Det instabila läget har som följd hindrat
återvändandet av yazidiska internflyktingar (se 4.2.5).191 Samma gäller för biståndsorganisationer som med anledning av det rådande läget inte kunnat påbörja återbyggnadsarbetet i
distriktet.192
Drygt tio olika säkerhetsgrupper uppges operera i Sinjardistriktet idag. De omfattar kurdiska
samt irakiska reguljära och irreguljära styrkor. 193 Två väpnade grupper som sticker ut i sammanhanget är det terrorstämplade kurdiska arbetarpartiet Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK)
och PMF:s Iranstödda miliser. Båda grupper saknar anknytning till området, men har med
stöd av olika lokala milisgrupper fått fäste efter IS territoriella förluster. En utveckling som
haft negativa konsekvenser för säkerhetsläget i distriktet sedan 2017. 194
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Turkiets militära agenda att eliminera PKK-faktioner vid gränsen till KRI (se 3.5) ser ut att spilla
över även i Sinjardistriktet, där turkisk militär flygbombat PKK-mål195 och likaså mål tillhörande den PKK-stödda yazidiska milisgruppen Sinjar Resistence Units (Yekîneyên Brexwedana
Sengalê, YBS).196 I juni 2020 attackerade turkiskt stridsflyg ett flyktingläger i Makhmour (50
km sydost om Erbil) som hyser omkring 10 000 etniska kurder som flytt undan våldet i sydöstra Turkiet under 1990-talet.197 Attackerna stoppade återvändandet för hemvändande yazidier som flytt under 2014 och 2015.198
Säkerhetsvakuumet i de omstridda områdena efter peshmergastyrkornas tillbakadragande,
banade vägen för PMF som övertog kontrollen av stora delar av området efter IS nederlag.
PMF:s växande inflytande ligger bakom en del av spänningarna längs skiljelinjen till KRI där
Iranstödda miliser kunnat agera med stor straffrihet. 199 I augusti 2020 beslutade premiärministern al-Kadhimi att underställa säkerhetsnsvaret i Mosul och andra områden inom
Ninewaprovinsen till de reguljära styrkorna inom armén och polisen, något man hoppas ska
få ner kriminaliteten som många milisgrupper bedrivit i området de senaste åren.200 I oktober 2020 nådde KRG och centralregeringen en överenskommelse ( som går under beteckningen oktoberöverenskommelsen) med målet att samordna säkerhetsarbetet i Sinjardistriktet. Bland annat enades parterna om att överlåta säkerhetsansvaret i distriktet till de federala styrkorna inom polisen samt säkerhets- och underrättelsetjänsten.201
3.3.5

Salah al-Din

Salah al-Din-provinsen, belägen i centrala Irak, var hemprovins till landets förra diktator Saddam Hussein.202 Den övergripande majoriteten av provinsens befolkning är araber och tillika
sunnimuslimer (ca 99 procent). Andra etniska grupper företräds i huvudsak av turkmener
och en mindre andel kurder.203 I likhet med Diyala, tillhör Salah al-Din de första provinserna
som befriades från IS, redan i mars 2015.204
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IS återhämtning efter 2017 har varit mindre omfattande i Salah al-Din. IS stridskapacitet var
betydligt mer begränsad inom provinsen, rapportera EASO i sin säkerhetsrapport för Irak under 2018.205 Detta beror till stor del på den särskilt påtagliga närvaron av PMF inom provinsen.206 IS kontrollzoner omfattar områden som angränsar till provinserna Anbar, Diyala och
Ninewa, såsom Tigrisdalen, Hamrinbergen207 och Jallamöknen.208
IS aktiviteter har till stor del omfattats av attacker mot säkerhetsstyrkorna, men också civila
mål.209 I juni 2019 dödades tre personer och fyra skadades när deras bostad stormades av
okända män i al-distriktet.210 I början av augusti samma år halshöggs en polisofficer i
en by söder om Samarra. Kroppen lämnades därefter på släktens ägor. Andra poliser i området uppges ha mottagit dödshot för att få dem att lämna ämbetet, rapporterar The New
York Times.211 Samtida attacker och vägbomber mot vägspärrar, bemannande av ISF- och
PMF-styrkor, rapporterades runt om i provinsen under två dagar i maj 2020. Attackerna resulterade i ett tiotal döda och skadade.212 Liknande koordinerade attacker ägde rum även i juni
månad, bland annat dödades en milisman ur PMF och tre skadades när en vägbomb detonerade i de sydöstra delarna. Dagen efter attackerades en PMF-bas i södra provinsens underdistrikt Mukyashafa. Två milismän ur PMF dödades och fyra skadades i samband med attacken.213 I september dödades viceguvernörens son och brorson när en IED utlöstes i bostaden. Samma månad dödades brodern till en överste i en liknande attack i Yaribdistriktet.214
I oktober 2020 påträffades åtta lemlästade kroppar nära Balad, Farhatiyadistriktet. Kropparna
tros ha kopplingar till tolv sunnitiska unga män som kidnappats några dagar innan. Dådet
utlöste sekteristiskt vredesmod hos lokalbefolkningen som anklagar PMF:s shiamiliser för att
ligga bakom mordet.215 Händelsen har satt press på regeringen att få bukt med den utbredda straffriheten inom PMF-leden. Lokala ledare har bland annat krävt en liknande överenskommelse som den som träffades i Sinjar i oktober, med krav på ett tillbakadragande av
milisstyrkorna från provinsen. 216
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I januari i år dödades tolv milismän ur PMF, varav ett befäl, i en attack i provinshuvudstaden
Tikrit. Myndigheterna ser attacken som en upptrappning av IS aktiviteter.217

3.4

Bagdadprovinsen

Bagdadprovinsen räknas till landets minsta sett till ytan, men har landets högsta befolkningsmängd. Huvudstaden och provinsens övriga distrikt består av en blandning av sunni- och
shiamuslimer samt en mindre kristen befolkning.218
Det bräckliga och turbulenta säkerhetsläget som präglat huvudstaden Bagdad, och provinsen i övrigt, i snart två decennier efter Saddamregimens fall 2003 ser nu ut att gå in i en ny
fas i efterdyningarna av IS-offensiven. Den långsamma återhämtningen efter IS-kampanjen
och vanskötseln av ekonomin och infrastrukturen, grundad i åratal av korruption och straffrihet, gav upphov till en våg av gatuprotester 2018. Protesterna som till en början var någorlunda återhållsamma fick en våldsam vändning under 2019. Situationen eskalerade ytterligare efter mordet på ledarna Soleimani och al-Muhandis; milisernas maktdemonstrationer
och vedergällningar resulterade i raketattacker mot amerikanska och västerländska mål, men
även civilbefolkningen drabbades.219
3.4.1

IS: stadig närvaro med vaksam återhämtning

Bagdadprovinsen var under IS framfart huvudmål för intensiva attacker, som främst bestod
av improviserade sprängladdningar och bilbomber, med ett stort antal civila offer till följd.
Provinsen var också skådeplats för sekteriskt våld, särskilt mot sunnimuslimer, där shiitiska
milisgrupper under en lång tid haft ett stark inflytande i huvudstaden. 220
Våldsinslaget har påtagligt reducerats under och efter IS-offensiven 2016 2017. Huvudstaden och de angränsande distrikten, som utgör det s. k. Bagdadbältet, har sedan dess präglats
av låg IS-aktivitet, men med fortsatt närvaro, rapporterar EASO i sin rapport om säkerhetsläget i landet under 2018.221
IS aktiviteter under 2019 och 2020 fortsatte i minskad omfattning. I likhet med andra urbana
miljöer har IS svårt att etablera sig i huvudstaden, framhåller ICG i en rapport om IS återkomst Averting an ISIS Resurgence in Iraq and Syria.222 I oktober 2020 greps två misstänkta
självmordsbombare för att ha planerat en attack mot shiapilgrimer, inför minneshögtiden av
imam Husseins död i Krabala (Arabaen).223 I november dödades elva personer, varav sex ci-
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vila, i en IS-väpnad attack mot en PMF-postering i al-Radwaniya, en förort sydväst om Bagdads flygplats.224 Samma månad utlöstes en annan attack mot byn al-Basimah, även den i alRadwaniya-området. Fyra personer dödades och tre skadades. 225
Den 21 januari i år dödades över 32 personer och 110 skadades i en självmordsattack mot en
klädmarknad vid Tayarantorget i centrala Bagdad. Attacken är den dödligaste i Bagdad på tre
år. IS uppges ha tagit på sig ansvaret för dådet som organisationen tillkännagav var riktad
mot shiamuslimer, rapporterar BBC.226 Det är i dagsläget svårt att bedöma efterverkningar av
attacken på säkerhetsläget i huvudstaden och IS aktiviteter framöver. Migrationsanalys följer
utveckling.
Bagdadbältet noterar en stadig ökning av IS aktiviteter sedan tredje kvartalet 2019, men
ändå på en förhållandevis låg nivå i jämförelse med 2017, rapporterar experterna Knights
och al-Meida i sin rapport om IS återhämtning. 227 Bland annat rapporteras en ökning i antalet vägbomber och attacker mot vägspärrar. Bältområdena norr om Bagdad, som bl.a. omfattar Tarmiyah, Taji, Mushahudah och Soba Saab al-Bour, vittnar om avancerade improviserade
sprängladdningar och krypskyttsattacker. Områdena väster och söder om Bagdad, Abu
Ghuraib respektive Madain, registrerar en ökning i antalet attacker under 2019 och första
kvartalet 2020.228
3.4.2

Ökad polarisering och politisering av gatuprotesterna

Upptakten till gatuprotesterna som bröt ut i Basra sommaren 2018 spred sig till huvudstaden
Bagdad.229 Protesterna i huvudstaden som till en början var småskaliga, eskalerade när en ny
protestvåg bröt ut i oktober 2019.230 Omåttligt bruk av våld och levande ammunition mot
demonstranterna har förekommit, rapporterar FN:s legation i Irak, United Nations Assisstance
Mission for Iraq (UNAMI), i en särskild rapport om demonstrationerna från oktober 2019. 231
Läget fortsatte eskalera efter att premiärministern Adel Abdel Mehdi meddelade sin avgång.
I början av december 2019 dödades 25 personer och 130 skadades när okända män öppnade eld mot demonstranter på Kilanitorget i centrala Bagdad. 232
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I januari 2020 stormade hundratals Iranstödda miliser och deras anhängare den amerikanska
ambassaden, belägen i den hårdbevakade gröna zonen, i vredesmod efter mordet på Soleimani och al-Muhandis i en amerikansk drönarattack. Milisernas attack gav upphov till motdemonstrationer mot Irans inblandning i Irak.233 I slutet av januari manade den shiitiska ledaren
Muqtada altals demonstranter deltog i marschen, samtidigt som regeringsmotståndarna höll antiregeringsprotester vid Tahrirtorget i centrala Bagdad. 234 Muqtada al-Sadrs agerande har splittrat
proteströrelsen i två läger, och därmed påverkat al-Sadrs popularitet som nu ser ut att dala
hos demonstranterna. I februari 2020 drabbade al-Sadr-anhängare (även kallade blåhattar)235
samman med regeringsmotståndare efter nomineringen av Mohamed Allawi till premiärminister, något som regeringsmotståndarna uppfattade som ett försök av al-Sadr och Iranlierade grupper att kväsa protesterna. Händelseutvecklingen föranledde al-Sadr och hans anhängare att dra sig tillbaka från protestområdet. 236
Protesterna ebbade ut i mars 2020 till att omfatta mindre skaror av sittstrejkande vid Tahrirtorget 237, efter att regeringen beslutat om nedstängning på grund av pandemiutbrottet.238 I maj tog nya protester fart om än i betydligt mindre omfattning med krav på nya
reformer efter utfästelser från den nytillträdda premiärministern al-Kadhimi om att frige demonstranter som gripits i samband med tidigare protester. 239 I oktober 2020 fick protesterna
ännu fler deltagare när tusentals människor tog till gatorna för att manifestera årsdagen av
oktober-protesterna och för att hedra dödsoffren samt skadade och försvunna. 240 I januari i
år högtidlighölls en manifestation på ettårsdagen av mordet på Soleimani och al-Munhadis.
Tusentals anhängare till de Iranstödda miliserna som samlats vid Tahrirtorget krävde vedergällning och ett tillbakadragande av amerikanska trupper från Irak. Manifestationen kom mitt
i de regionala spänningarna mellan Iran och vita husets avgående administration. 241
3.4.3

Iranstödda milisers vedergällningsaktioner fortsätter

Det spända läget mellan USA och Iran har haft en tydlig inverkan på huvudstaden och bältområdena där USA har militärbaser. I juli och augusti 2019 attackerades fyra Iranstödda PMFbaser i olika delar av landet, i vad som uppfattades vara en israelisk drönarattack. 242 En raket
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slog ner i PMF:s vapendepå i al-Saqr-basen, i bostadsområdet al-Dora i centrala Bagdad. 1
person dödades och 29 skadades.243 Den amerikanska drönarattacken i januari2020 har gjort
amerikanska ambassaden till huvudmål för Irans proxymiliser. Ambassaden utsattes för ett
fyrtiotal raket- och IED-attacker under perioden oktober 2019 till juli 2020, rapporterar nyhetssajten Aljazeera.244 Även andra utländska beskickningar har utsatts för attacker, i september 2020 utsattes ett fordon tillhörande brittiska ambassaden för en IED-attack på vägen från
flygplatsen.245 I mars samma år dödades en amerikansk och en brittisk soldat i en raketattack
mot militärbasen Taji, norr om huvudstaden. Två dagar senare besköts basen igen med 25
raketer. Tre medlemmar från koalitionstrupperna och två irakier skadades vid tillfället. En av
KH:s proxymiliser, Usbat al-Thairen, uppges ha tagit på sig ansvaret för attackerna, rapporterar USDOD i sin OIR-rapport för första kvartalet 2020.246 I augusti och september utsattes
Bagdads flygplats, som hyser en amerikansk militäranläggning, 247 för ett flertal raketattacker.248 I den senaste attacken dödades fem civila, varav två kvinnor och tre barn.249 I oktober avfyrades två raketer mot bostadsområdet al-Jadriya i centrala Bagdad. Inga personer
skadades i attacken.250 I november avfyrades sju raketer mot gröna zonen. Ett barn dödades och fem civila skadades.251 En liknande attack ägde rum påföljande månad, inför årsdagen av drönarattacken mot Soleimani och al-Muhandis. Inga personer kom till skada.252
3.4.4

Mordet på Hisham al-Hashemi

I juli 2020 sköts analytikern Hisham al-Hashimi till döds utanför sin bostad av två okända män
som flydde på motorcykel.253 Al-Hashimi var en av Iraks, och internationellt ansedd som,
mest framstående experter på militanta grupper och terroristgrupper. Han var anlitad som
säkerhetsrådgivare till såväl den irakiska staten som internationella makter. 254 Han var också
en känd kritiker av de Iranstödda miliserna. 255 Al-Hashimi hade kort innan sin död uttryckt
oro för sin säkerhet efter att ha mottagit dödshot från KH.256 Mordet sände en chockvåg i Irak
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och världen över som starkt fördömde mordet. 257 Hans död ses som en direkt utmaning av
premiärministerns auktoritet, uppgav bland annat Storbritanniens tidigare ambassadör till
The Guardian.258 Ingen har hittills gripits för dådet.

3.5

Södra provinserna

Södra Irak omfattar provinserna: Babil, Basra, Dhi Qar, Karbala, Missan, Muthana, Najaf, Qadissiya och Wasit. Befolkningssammansättningen består huvudsakligen av shiaaraber samt betydligt mindre grupper av feilikurder, kristna och sabeér/mandeér. 259
Södra Irak påverkades inte direkt av IS härjningar under konflikten. Regionen är emellertid rekryteringsbas för de tiotusentals milismän som underordnats i mobiliseringsstyrkorna PMF.
Basraprovinsen räknas som den centrala rekryteringsorten för PMF:s mest prominenta milisgrupper, t.ex. Baderbrigaderna, AAH, KH och Muqtada al-Sadrs fredsbrigader.260
Säkerhetsläget i södra Irak har länge varit turbulent. Säkerhetsvakuumet som uppstod i söder
efter att regeringen 2014 tvingats mobilisera sina styrkor i kampen mot IS, banade vägen för
klanrivaliteter och utbredd kriminalitet. Något som präglat våldsinslaget i regionen sedan
dess. Situationen kulminerade 2018 när tiotusentals av regionens innevånare deltog i massdemonstrationer mot arbetslöshet, bristfälliga samhällstjänster och vanvårdad infrastruktur,
orsakade av åratal av ekonomisk försummelse och korruption.261
Provinserna Basra, Karabla, Nassirya och Najaf är de provinser som upplevt de största, och tilllika våldsammaste, demonstrationerna, rapporterar EASO i sin rapport om proteströrelsen
Iraq: The protest movement and treatment of protesters and activists. 262 Basra står för huvuddelen av antalet protester (329), följt av Muthana (226) och Thi-Qar (217), rapporterar
EASO i en sammanställning av inhämtade data från tankesmedjan The Armed Conflict and
Event Data Project (ACLED) för perioden januari 2019 fram till och med juni 2020. 263
Protesterna under 2019 vittnar om närmare samordning mellan oberoende grupper i Bagdad och i söder, men även med politiska partier, t.ex. Sadriströrelsen. 264 I maj och juni 2019
hölls protester i Basra mot bristfälliga samhällstjänster och för att regeringen inte fått bukt
med elförsörjningen inför de heta sommarmånaderna.265 I maj anordnade Sadriströrelsen
protester i Najaf, och i juli samma år mobiliserade al-Hikmarörelsen (ledd av shialedaren Ammar al-Hakim) liknande protestermarscher i olika provinser i söder. 266 Protesterna tog en
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våldsammare vändning i oktober 2019. I Karabla dödades 18 demonstranter och hundratals
skadades när maskerade män öppnade eld mot folkmassorna. 267 I Nassirya dödades fem demonstranter. Flera byggnader tillhörande provinsstyret och shiitiska partier sattes i brand. 268
Liknande attacker rapporterades även i provinserna Al-Qadisiya (al-Diwaniya)269 respektive
Wasit.270 I november och december 2019 sattes iranska konsulatet i Najaf i brand vid flera tillfällen i protest mot Irans inblandning i landet. 271 I Basra tvingades landets strategiskt viktiga
oljehamn i Umm Qasr att lägga ner arbetet i november 2019 på grund av avbrott i oljeleveranser efter att demonstranter blockerat motorvägen till hamnen. 272
Våldsdynamiken varierar mellan de olika provinserna, framhåller en studie som gjorts av London School of Economics (LSE) i augusti 2020. För mer information rekommenderas LSE:s rapport Violence and Protest in South Iraq.273
En annan central utveckling som tillskrivs protesterna under denna period är ökningen i antalet övergrepp och mord på aktivister, något som liknas med rensningsaktioner menar Ali
al-Bayati, talesperson för Iraks MR-kommission. Iranstödda miliser misstänkts ligga bakom de
flesta dåden (se 4.2.1).274
I likhet med Bagdad tog demonstrationerna i söder ny riktning i januari 2020, denna gång
mot USA och Irans inblandning i Irak. 275 Protesterna upphörde i det närmaste mellan mars
och maj med anledning av coronapandemin och återupptogs därefter i betydligt mindre
omfattning, rapporterar EASO i sin rapport om proteströrelsen från oktober 2020. 276
Nya våldsamheter bröt ut i Dhi Qar-provinsen i början av januari 2021 när demonstranter
drabbade samman i samband med att polisen gripit flera aktivister. Två aktivister och en polisman dödades och flera skadades. Videoinslag på sociala medier vittnar om övervåld mot
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demonstranter under upploppen. Händelserna utlöste en våg av protester i andra provinser:
Bagdad, Babel, Maysan, Najaf, al-Qadisiya och Wasit.277

3.6

Kurdiska regionen i Irak KRI

Den Kurdiska regionen i Irak är den enda regionen i landet med eget självstyre. Regionen
omfattar provinserna Erbil, Sulaimaniya och Dohuk. 278 Den demografiska sammansättningen
består i huvudsak av kurder och mindre minoritetsgrupper av kristna, yazidier, turkmener
och araber.279
Säkerhetsläget i KRI har varit relativt stabilt under IS-kampanjen.280 I likhet med provinserna i
söder har KRI inte heller varit skådeplats för direkta stridigheter mot IS. Istället kom kurdiska
peshmergastyrkorna att spela en central roll i att trycka tillbaka IS planerade avancemang i
början av konflikten 2014281, och samtidigt fylla säkerhetsvakuumet längs med de omstridda
områdena, efter att de irakiska säkerhetsstyrkorna tvingats slå till reträtt. 282
Trots peshmergastyrkornas insatser att stoppa IS, har organisationen och andra likasinnade
grupper, t.ex. Ansar al-Islam, lyckats etablera, om än begränsad, närvaro i regionen, huvudsakligen i Halabjabergen i Sulaimaniyaprovinsen och Makhmourdistriktet i Erbilprovinsen
[Makhmour tillräknas även en del av de omstridda områdena inom Ninewaprovinsen], rapporterar EASO i sin säkerhetsrapport för 2018. 283 Säkerhetsläget under 2018 vittnar också om
militära tillslag från Turkiet mot PKK-baser kring Qandil- och Zabbergen, längs med gränsen
till Turkiet. Liknande operationer har också rapporterats i KRI:s södra delar, där iransk militär
attackerat iransk-kurdiska motståndsgrupper: Komala, Kurdiska demokratiska partiet i Iran
(KDPI) och Kurdistans frihetsparti Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê (PJAK).284
IS återhämtning och säkerhetsvakuumet efter de kurdiska styrkornas tillbakadragande från
de omstridda områdena 2017 påverkar säkerhetsläget negativt, uppgav KRG:s premiärminister Masrour Barazani i en intervju med tidningen The Atlantic i februari 2020. 285 De ansträngda relationerna mellan centralregeringen och KRI har som konsekvens utökat IS manöverutrymme längs gränsen mellan de omstridda och kurdkontrollerade områdena, där bland
annat byar och sädesfält satts i brand och peshmergaposteringar attackerats. 286 I januari
2020 kidnappades sju civila vid en falsk vägspärr i Garmiyan/Kalar, vid gränsen mellan provinserna Diyala och Sulaimaniya. 287 Flera av gisslan, samtliga turkmener, uppges ha avrättats
några dagar senare. Ödet för de övriga i gisslan är fortsatt okänd. I februari 2020 kidnappades
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två kurdiska bröder vid en annan falsk vägspärr i Kifridistriktet, i den kurdiskadministrerade
delen av Garmiyan. Bröderna släpptes mot en lösensumma motsvarande sjuttiotusen USdollar. 288
Grannländerna Turkiet och Iran har sedan juni 2020 trappat upp sina militäroperationer mot
respektive motståndsgrupper som haft baser i KRI sedan 1990-talet. Drygt 500 byar har sedan 90-talet övergivits, framhåller en särskild parlamentarisk kommitté i KRI i juni 2020. 289
Turkiet har som mål att utvidga säkerhetszonen (efter interventionen i oktober 2019) längs
sin gräns med Syrien290 till att omfatta gränsområdena med Irak.291 I juni 2020 inledde Turkiet
två militära operationer mot PKK-mål inne i Irak. Operationerna, som går under beteckningen
tigerklo (Claw Tiger) respektive örnklo (Claw Eagle)292, syftar till att på sikt undanröja PKK-mål
längs med gränsen till KRI, omkring Qandil, Gara och Harkuk, men även utanför KRI-regionen, i Sinjar- och Makhmourdistrikten (Se 3.2.4). 293 I takt med detta har Turkiet utökat antalet baser i Irak, som idag uppskattas till omkring 37, belägna både vid gränsområdena och
längre in i landet.294
I juni 2020 angrep iransk militär flera PJAK- och PKK-positioner i gränstrakten kring Haji Omran (Erbilprovinsen) i vad som uppfattas vara en koordinerad operation med Turkiet, rapporterar kurdiska nyhetssajten Rudaw.295 Samma månad dödades en medlem av iranska motståndsgruppen PJAK och tre skadades i en turkisk attack. 296 I augusti utsattes flera KDPI-baser
för iranska drönarattacker i Barzinområdet (Erbilprovinsen) längs med gränsen till Iran. KDPI
har sedan 2016 upprättat baser längs den iranska gränsen, trots KRG:s invändningar. 297 Turkisk militär har flygbombat flera mål i Kani Masi-distriktet, Dohukprovinsen, under 2020.298 I
augusti dödes två peshmergabefäl i en turkisk drönarattack under en bilfärd i Pardostregionen, norr om Erbil.299 I november dödades en peshmerga soldat och två skadades i sammandrabbningar mellan PKK och peshmergastyrkor i Amedi, Dohukprovinsen, efter att PKK
detonerat en sprängladdning längs oljeledningen med Turkiet. 300 Turkiets ökade flygattacker har drivit PKK längre in i regionen, vilket föranlett ökade konfrontationer med lokala
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peshmergastyrkor. KRG har därför skärpt säkerheten och upprättat vägspärrar kring PKK:s
proviantled.301
Samarbetet mellan peshmega och ISF i de omstridda områdena ser ut att ha förbättrats sedan al-Kahdhimi tillträdde, men mycket arbete kvarstår. 302 Oktoberöverenskommelsen om
Sinjardistriktet (se 3.2.4) ses som ett första närmande i den riktningen. 303
Kurdiska regionen har delvis berörts av protestvågen som drabbat landet det senaste året.
Det växande missnöjet över levnadsförhållandena, bristande samhällstjänster och ekonomisk
stagnation utlöste folkliga protester på flera hålla i regionen, men i mindre skala än södra
Irak.304 För mer information om protesterna i KRI rekommenderas EASO:s senaste rapport om
proteströrelsen i Irak.305
I december 2020 bröt nya gatuupplopp ut i Sulaimaniya i protest mot nya uteblivna löneutbetalningar till offentliganställda. Tio personer dödades och 65 skadades av säkerhetsstyrkorna, som uppges ha använt tårgas och levande ammunition mot demonstranterna. 306
Milisernas vedergällningsattacker under 2020 ser ut att spilla över i KRI. I januari 2020 slog
fem missiler ner mot en amerikansk bas vid Erbils internationella flygplats. Attacken sammanföll med 22 andra koordinerade attacker mot amerikanska mål i Irak. Händelsen tolkas
som ett försök från iranskt håll att dra in KRI i konfrontationen mellan Iran och USA menar
Kamran Mantik, professor i statskunskap vid Salah al-Din-universitetet. 307
I oktober 2020 utsattes samma bas vid Erbils flygplats för sex missilattacker. Inga skador rapporterades, men en raket uppges ha träffat en närliggande KDPI-bas. Attacken skedde efter
premiärministern al-Kadhimis uttalanden om att stärka säkerheten kring utländska beskickningar i landet.308 PMF dementerade inblandning i händelsen. 309 Enligt inrikesministeriet i
KRI ska missilerna ha skjutits från PMF-kontrollerade områden.310 I februari i år drabbades
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koalitionsbasen vid Erbil flygplats för en raketattack. Flera raketer uppges ha gått ner i bostadsområden i staden. En amerikansk entreprenör dödades och sex andra skadades. 311 Milisgruppen Awliya al Dam (blodets vaktare), med kopplingar till AAH, tog på sig ansvaret för
attacken.312

4
4.1

Bakgrund den humanitära situationen 2020

Det utpräglade våldet, politisk fragmentering och korruption har lamslagit stora delar av
samhällsfunktionerna och likaså civilsamhällets möjlighet att nå de mest behövande. Även
om antalet biståndsberoende har mer än halverats sedan 2017, då antalet omfattade 11 miljoner personer, är situationen fortsatt prekär framhåller FN:s samordningsorgan för humanitärt bistånd United Nations Office for the Coordination of Human Affairs (UNOCHA). Omkring
4,1 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp, varav 1,7 miljoner är i akut behov av
hjälp313, rapporterade UNOCHA i sin humanitära plan för Irak 2020 Humanitarian Reponse
Plan-Iraq (härefter HRP).314 Hälften av de akut nödställda är koncentrerade i provinserna Anbar och Ninewa.315 Återbyggnadsarbetet i tidigare konfliktdrabbade områden är eftersatt.
Myndighetsfunktionerna är tillika försinkade, tyngd av en inte alltför ofta utdragen byråkrati,
som i det närmaste stannat av sedan protesterna bröt ut 2019, framhåller UNOCHA i sin bedömning av det humanitära läget för 2020. 316 Brist på samhällstjänster, basala förnödenheter
samt det bräckliga säkerhetsläget är avgörande faktorer vid bedömningen av livskvaliteten
för samhällets mest sårbara grupper, såsom internflyktingar och våldsoffer, uppger samma
rapport.317
Den rotfasta korruptionen ligger till grund för många av de rådande missförhållandena som
plågat landet i decennier. Al-Kakdimis senaste utfästelser i kampen mot korruptionen visar
på positiva tecken, men kommer troligen inte att råda bot på problematiken så länge makteliten fortsätter att dra fördel av korruptionen för att främja sina egna intressen och avancera
sina positioner, menar frilansjournalisten Azhar al-Rubaie i en artikel publicerad i amerikanska
tankesmedjan The Washington Institute for Near East Policy (TWI) i november 2020.318
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Centrala samhällsinstitutioner som t.ex. sjukvård, utbildning och energiförsörjning tillhör de
värst drabbade sektorerna. Sjukvården som allvarligt försummats under åren tilldelades endast 2,5 procent av statsbudgeten 2019. Medan säkerhets- och försvarssektorn, för att nämna
som exempel, fick allokerat 18 respektive 13,5 procent av budgeten. 319 Sjukvårdssystemet
har i det närmaste havererat. Det råder akut brist på mediciner och sjukvårdspersonal. Tusentals läkare har flytt landet. Barndödligheten ligger långt över snittet för regionen. Iraks årliga
kostnader för sjukvården per capita är cirka 160 US-dollar. Det är betydlig lägre än andra jämförelsevis ekonomiskt utsatta länder i regionen, t.ex. Jordanien och Libanon som årligen
spenderar cirka 300 respektive 650 US-dollar per capita på sjukvården, rapporterar Världshälsoorganisationen WHO (World Health organisation). Läkare i landets södra delar vänder sig till
KRI, där situationen är något bättre, för att inhandla mediciner, rapporterar Reuters i en rapport om sjukvården i Irak.320
Utbildningssektorn är en annan statlig funktion som drabbats hårt av åratal av försummelse
och korruption. Irak var under 1970-talet en av de ledande nationerna i regionen inom utbildningsväsendet. Men landets finns inte längre med i World Economic Forums globala kvalitetsindex för utbildning global education quality index.321 Cirka två och en halv miljoner
barn saknar regelbunden skolundervisning. Varannan skola i landet är i behov av rehabilitering och i var tredje skola sker undervisningen i skift för att hantera det stora elevunderlaget322 och kompensera för lärarbristen. Särskilt utsatta är internflyktingar och barn från de
konfliktdrabbade områdena, där miljontals barn tvingades avbryta sin skolgång under ISkonflikten.323 Mer än hälften av skolorna skadades eller förstördes under offensiven mot IS.324
Tusentals barn från de konfliktdrabbade områdena har förvägrats skolgång på grund av föräldrars/nära anhörigas presumtiva kopplingar till IS, eller för att de saknar id-dokument eftersom de fötts i områden som tidigare kontrollerats av terrororganisationen, detta trots utbildningsministeriets beslut från 2018 om att häva restriktionerna för dokumentslösa barn.325
Iraks vanskötta och vittrande energisektor är en annan central utmaning som landet fortsätter tampas med och som var den antändande gnistan till den folkliga protestvågen som bröt
ut år 2018. Elförsörjningen är långt ifrån tillfredsställande och lär i fortsättning ge upphov till
nya gatuprotester. Situationen har försatt landet i en beroendeställning gentemot grannländerna,326 och särskilt Iran, som står för en tredjedel av landets elimport. I och med detta bryter Irak de facto mot USA:s införda sanktioner mot Iran. I september 2020 beviljade USA alKadhimis regering ytterligare 60 dagars anstånd för fortsatt gasimport från Iran.327
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Arbetslösheten och fattigdomen fortsätter att öka. Drygt 31 procent av befolkningen (motsvarande 11,4 miljoner personer) lever idag i fattigdom, jämfört med 2018 då siffran var 20
procent, enligt en ny studie som sammanställts av planeringsministeriet i samarbete med
världsbanken, UNICEF och Oxford Initiative i juli 2020. 328 Fattigdomen i vissa delar av landet
ligger över snittet, som t.ex. i Muthanaprovinsen där siffran är 52 procent. 329 Arbetslösheten
som idag ligger på närmare 13 procent330 är den största orsaken bakom den resignation som
landet genomlider idag. Detta gäller särskilt de unga, som utgör 70 procent av befolkningen,
och där arbetslösheten är över 25 procent.331 Självmord bland unga har ökat markant sedan
2003, från 298 rapporterade fall till 519 fall 2019. Och mörkertalet är ännu högre eftersom
samhällets stigmatisering gör att efterlevande avstår från att rapportera in självmord. 332
Missbruk och kriminalitet är sammankopplade attribut till ungdomsarbetslösheten. Narkotikasmugglingen, som i huvudsak sker i de södra provinserna ( och i mindre omfattning i KRI),
har noterat en stor ökning. Irak som länge var ett transitland för narkotikasmugglingen har
till följd av utvecklingen blivit en marknad för missbruk. I al-Qadisyah-provinsen ökade narkotikamissbruket med 40 procent, uppgav provinsens guvernör i en tv-intervju i oktober 2020.
Missbruket har lett till ökat våld bland unga. 333

4.2

Särskilda grupper

4.2.1

Aktivister och demonstranter

Aktivister och demonstranter som tagit del i antiregeringsprotesterna under 2018 respektive
2019 är särskilt utsatta. Övervåld mot och regelmässiga gripanden av demonstranter och aktivister dominerar rapporteringen från gatuprotesterna. Omkring 487 demonstranter dödades och 7 715 som befann sig vid demonstrationerna eller i närheten skadades under perioden 1 oktober 2019 30 april 2020, rapporterar FN:s legation i Irak, UNAMI, och FN:s kommission för mänskliga rättigheter, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), i
en gemensam rapport från augusti 2020. ISF uppges ligga bakom 74 procent av dödstalen,
ionsplatserna, framhåller UNAMI/OHCHR.334 Iraks kommission för mänskliga rättigheter har
rapporterat 571 dödsfall och över 20 500 skadade under protesterna mellan 1 oktober 2019
och 10 juni 2020, varav större delen av offren är hemmahörande i provinserna Bagdad och
Dhi Qar.335
I oktober 2019 tillsatte dåvarande premiärminister Adel Abdel Mehdi en särskild kommitté
för att utreda våldsamheterna och säkerhetsstyrkornas agerande under demonstrationerna.
Kommittén har hittills identifierat 44 ISF-medlemmar som på olika sätt varit involverade i
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dödligt våld och kränkningar mot demonstranter. Åtal har väckts i ett fåtal ärenden, där endast två fall lett till fällande domar, enligt UNAMI/OHCHR. 336 Utöver Basras polischef, som avskedades i augusti 2020, tycks inga andra disciplinära åtgärder vidtagits mot höga officerare
där överträdelser begåtts under deras befäl. 337
Tusentals demonstranter greps i samband med protesterna. De flesta har släppts. I december 2019 hade 2 700 personer släppts ur häktet, rapporterade amerikanska utrikesdepartementet i sin MR-rapport för 2019.338 De som är fortsatt anhållna är misstänkta för olika brott,
bland annat allmän skadegörelse.339
Kidnappningar och försvinnanden är också ett förekommande inslag i våldsdynamiken. PMFstyrkorna uppges stå för en stor del av dödligt våld och kidnappningar av demonstranterna i
jämförelse med de reguljära styrkorna, uppger London School of Economics (LSE). 340
UNAMI/OHCHR rapporterade 123 försvinnande i sin rapport om protesterna i augusti 2020,
varav 103 fall har bekräftats.341 Personer och aktivister som haft en framträdande roll under
demonstrationerna tillhör majoriteten av kidnappningsoffren, menar UNAMI/OHCHR i
samma rapport.342
Aktivister som kritiserat våldsverkarna via sociala medier eller i samband med demonstrationerna har utsatts för hot och trakasserier. Aktivister och demonstranter, och särskilt kvinnliga deltagare, har som följd hängts ut i sociala medier. Förövarna, som oftast agerat anonymt, har inte gått att knyta till någon specifik grupp, men framställs ofta som miliser av vittnen.343
Antalet mord, mordförsök och attacker på aktivister ökade i takt med att demonstrationerna
intensifierades, detta gäller i södra Irak och särskilt i Barsaprovinsen, rapporterar Arab Reform
Initiative. Under augusti 2020 dödades nio aktivister i Basra, Maysan och Dhi Qar. 344 Aktivisterna framställs som amerikanska agenter i iranvänliga kretsar, som t.ex. i media och av shiitiska parlamentsledamöter,345 eller för att vara sekulära icke-troende.346 De etablerade politiska partierna ser aktivisterna som framtida konkurrenter i det kommande valet 2021. Ökningen i attackerna ses också som vedergällning mot premiärministern al-Kadhimis försök
att bryta milisernas inflytande och kriminella nätverk. 347
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För mer information om behandlingen av aktivister och demonstranter rekommenderas
EASO:s rapport Iraq: The protest movement and treatment of protestors and activists och UNAMI/OHCHR:s rapport Human rights violations and abuses in the context of demonstrations in
Iraq October 2019 to April 2020.
4.2.2

Internflyktingar och återvändare

Dynamiken bakom internflykt- respektive återvändandetrenderna är till stor del sammankopplad till säkerhetsläget i landet. IS fortsatta närvaro i de befriade områdena och den rådande instabiliteten som frambringats därefter präglar rörelsetrenderna. Det fragmenterade
politiska läget och befolkningens bristande tillit till säkerhetsapparaten, vilket förstärkts under demonstrationerna 2019, är andra utmaningar som hotar stabiliteten framöver, framhåller IOM i sin krisplan för 2020. 348
4.2.2.1

Internflyktingar

Internflyktingsituationen under IS framryckningar har räknats till de mest akuta i världen.
Över 4 miljoner människor tvingades då i internflykt. Internflyktingströmmarna har minskat
drastiskt sedan IS territoriella förluster 2017. Trenden har istället vänt till ett stigande återvändande.349 Idag finns cirka 1,2 miljoner internflyktingar i landet, uppger IOM i sin senaste DTM
(Displacement Tracking Matrix) från december 2020. Provinserna Ninewa, Dohuk respektive
Erbil hyser det största antalet internflyktingar (se diagram, s. 1).350 De största grupperna internflyktingar är hemmahörande i provinserna Ninewa (ca 700 000 individer), Salah al-Din
(ca 140 000 individer) och Anbar (ca 130 000 individer). 351 De flesta som befinner sig i fortsatt
internflykt idag är grupper som hamnat i en utdragen internflyktssituation, s.k. protracted displacement, i över tre år eller längre (se diagram, s. 4).352 Brist på arbete, samhällstjänster och
härbärgen är de största hindren för återvändande, rapporterar IOM i sin krisplan för 2020. 353 I
sunnidominerade områden som tidigare kontrollerats av IS, råder det fortfarande sociala
spänningar mellan grupper som hamnade i internflykt i samband med IS intåg och andra
som valde att stanna kvar under IS-väldet, eller flydde senare, och som oftast anklagas för
kopplingar till terrororganisationen.354
4.2.2.2

Återvändare

Återvändandet tog fart efter 2017. Hittills har drygt 4,8 miljoner personer återvänt. Ninewaprovinsen står för huvudparten av återvändandet, med närmare 1,9 miljon individer, följt
därefter av Anbar med cirka 1,5 miljon individer och Salah al-Din med cirka 700 000 individer,
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enligt IOM:s DTM för december 2020 .355 Återvändandet avtog något i mars 2020 med anledning av covid-19 och regeringens beslut om nedstängning. 356 Några av incitamenten till att
återvända är stabiliseringen i säkerhetsläget och tillgången till samhällstjänster samt försörjningsmöjligheter. Nedstängningen till följd av pandemiutbrottet är en annan faktor som bidragit till återvändandet, om än i mindre omfattning, allteftersom internflyktingarnas försörjningsmöjligheter inskränkts på tillflyktsorten.357
Men återvändande är inte en hållbar utgång i längden för alla hemvändande internflyktingar. Förhållandena på hemorten eller på tillflyktsorten riskerar att trigga sekundär internflykt, s. k. Re-displacement. Sekundära rörelser i samband med återvändande rapporterades
på 292 orter, mellan mars 2018 och december 2019, och omfattade drygt 37 000 individer,
uppgav IOM i en rapport om sekundär internflykt från februari 2020. 358 Bostadsbrist är den
primära orsaken till sekundär internflykt framhåller ovannämnda rapport. Andra bakomliggande omständigheter som nämns är ofrivilligt återvändande (involuntary return), sociala
spänningar samt brist på samhällstjänster och försörjningsmöjligheter på hemorten. 359 Förutsättningar till lokal medling och försoningsåtgärder mellan olika etnisk-religiösa och sekteristiska grupper är en central komponent i återvändandedynamiken. Men förutsättningarna för detta skiljer sig åt på internflyktingarnas hemorter. Skillnaderna beror dels på den
demografiska uppsättningen på orten, dels på viljan och kapaciteten hos lokala och nationella aktörer att medla mellan de berörda grupperna.360 För mer information om medlingsoch försoningsinsatsers påverkan på återvändanderörelser rekommenderas IOM:s temarapport: The Growing Role of Reconciliation in Retrun Movements 361
I augusti 2020 började den federala regeringen att stänga internflyktinglägren. I oktober beslutade regeringen att påskynda nedstängningen med målet att utrymma samtliga federala
läger till årsskiftet.362 Beslutet riskerar att lämna tusentals internflyktingar hemlösa, utan möjlighet att återvända. Över 100 000 internflyktingar har tidigare vistats i läger i den federala
regionen (d.v.s. utanför KRI), medan 150 000 flyktingar uppges vara kvar i läger i KRI, där
myndigheterna ännu inte beslutat om nedstängning. 363 De drabbade riskerar att stoppas
vid vägspärrar när de saknar id-handlingar och nödvändig säkerhetsklarering för att återvända till hemorten.364 Dessutom ökar risken för sekundära internflyktingrörelser eftersom
fler obemedlade och marginaliserade familjer som inte kan återvända tvingas flytta runt. 365
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4.2.3

Presumtiva IS-medlemmar och deras anhöriga (s. k. IS-familjer)

Personer som anklagats eller misstänks för samröre med IS riskerar social utstötning, stigmatisering, hämndaktioner och eventuellt arbiträra rättsföljder, både på tillflyktsorten och vid
ett hemvändande. Gripanden och försvinnanden fortsätter att äga rum, framhåller Amnesty
International i sin rapport Marked för Life: Displaced Iraqis in cycle of abuse and stigmatization.366 Detta gäller även personer som friats från anklagelser. Presumtiva IS-medlemmar utsätts för trakasserier och övergrepp från säkerhetsstyrkorna, inklusive PMF, 367 men även av
hemortsbefolkningen.368
Lokala restriktioner för anhöriga till presumtiva IS-medlemmar även kallad IS-familjer fortsätter att rapporteras. Många lever i långdragen internflykt eftersom de riskerar repressiva
följder på hemorten, oftast av tidigare IS-offer.369 Det finns inga exakta siffror över antalet ISfamiljer som lever i internflykt i landet idag och inte heller en enhällig definition av begreppet IS-familj. Och situationen kompliceras ytterligare ju längre internflykten drar ut på tiden.370 Många har hamnat i ett limbo och kan varken återvända eller etablera sig på tillflyktsorten. Därtill nekas de tillgång till basala samhällstjänster som sjukvård och utbildning.371 Presumtiva IS-familjer avkrävs säkerhetsklarering för att återvända. Processen är
krångligt och involverar flera administrativa instanser och säkerhetsinstanser. Många familjemedlemmar saknar id-dokumentation och kan således inte fullgöra proceduren. 372 Vidare
har det framkommit uppgifter om att folkbokföringsmyndigheterna nekat familjemedlemmar identitetshandlingar.373
IS fortsatta närvaro i de befriade områdena frammanar social stigmatisering av presumtiva ISfamiljer. Flera familjer har till följd av det tvingats att flytta till andra läger. 374 Regeringens beslut att stänga lägren lär leda till ökad sekundär internflykt, rapporterar Amnesty International.375 I maj 2020 beslutade flera klanledare i Shiriqat , Salah al-din-provinsen, att avhysa
250 familjer med påstådda kopplingar till IS, detta sedan provinsen och grannprovinserna
Kirkuk och Diyala sett en ökning i antalet IS-attacker.376
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För mer information om situationen för anhöriga till personer anklagade för samröre med IS
rekommenderas ICG:s rapport: Exiles in their Own Country: Dealing with Displacement in postISIS Iraq. 377
4.2.4

Journalister och andra förespråkare av yttrandefriheten

Irakiska konstitutionens artikel 38 föreskriver yttrande- och pressfrihet.378 Men konstitutionens tonvikt på att skydda allmän ordning och moral har skett på bekostnad av yttrandefriheten och det fria ordets oberoende.379 Därtill saknar konstitutionen adekvata föreskrifter att
motverkar censur.380 Myndigheterna fortsätter således att inskränka mediers kritik av statsmakten och dess väpnade grupper, där bland annat PMF ingår, som stått för en stor del av
kränkningarna mot yttrandefriheten i landet.381 190 journalister har dödats mellan 1992 och
2020, rapporterar kommittén för skydd av journalister, Committee to Protect Journalists
(CPJ).382 Strafflagens (från 1969) vaga tolkningar av brottsrubriceringar rörande ärekränkningar ger myndigheterna utrymme att systematiskt trycka ner kritiker och förespråkare av
det fria ordet.383
Efter Saddams fall upprättades en oberoende kommunikations- och mediekommission
Communication and Media Commission (CMC) i syfte att reglera medias arbete samt utfärda licenser till mediebolag.384 År 2014 införde kommissionen särskilda riktlinjer för medias
arbete under kriget mot terror (dvs. IS-kampanjen).385 Riktlinjerna skärptes ytterligare i maj
2019 avseende bland annat uttalanden som manar till konfrontationer mellan olika samhällsgrupper, t.ex. partier, klaner m.m. I november samma år beordrade CMC stängningen av åtta
tv- och radiokanaler för att ha brutit mot riktlinjerna. 386 I augusti 2020 satte demonstranter
eld på den oberoende tv-kanalen al-Dijla, för att ha spelat musik under shiahögtiden
Ashura.387 Istället för att utreda attacken valde myndigheterna att stänga kanalen och gripa
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ägaren och sunnipolitikern Ahmed al-Karboli.388 I oktober 2020 beordrade de kurdiska myndigheterna nedstängningen av den privatägda mediekanalen NRT (Nalia Radio and Television) för sin bevakning av demonstrationerna . 389
I november 2020 återupptogs diskussionerna i parlamentet kring förslaget om den kontroversiella cyberlagen. Lagförslaget från 2011 innehåller en rad omtvistade föreskrifter gällande
uttalanden som uppfattas hota statens intressen, likaledes sociala och religiösa intressen eller som anses terrorfrämjande, utan något närmare förtydligande av innebörden. Förslaget
förordar hårda straffsatser 390 som kan ge uppemot tio års fängelse.391 Förslaget kriminaliserar användningen av sociala medier och direkt eller indirekt teknologi (t.ex. datorer) som
syftar till att åsamka skada för nationens eller andras säkerhet. 392 Lagförslaget lär ge statsapparaten ytterligare befogenheter att kväsa yttrandefriheten i landet, menar Human Rights
Watch.393 Lagförslaget lär också trigga stora protester i mediekåren som riskerar se fler inskränkningar i yrkesutövandet under det kommande valet 2021 om förslaget röstas igenom i parlamentet de kommande månaderna.394
Journalister och aktivister som rapporterat om missförhållanden och korruption eller kritiserat säkerhetsstyrkorna har gripits, oftast på lösa grunder, och anklagats för att urholka nationens säkerhet och politiska intressen. Liknande ingripanden har utförts i KRI mot personer
som t.ex. kritiserat Turkiets flygattacker mot civila mål. Även om de flesta släpps kort därefter,
hamnar de oftast i flerfaldiga och utdragna rättsprocesser. Samtidigt riskerar de åtalade att
när som helst kallas av myndigheterna, uppger HRW i sin rapport om yttrandefriheten i Irak
från juni 2020:
.395
Flera journalister dödades och kidnappades under demonstrationerna 2019/2020. 396 Journalister som själva drabbats av säkerhetsstyrkornas övervåld har hängts ut i social medier när
de försökt väcka åtal mot förövarna.397
4.2.5

Minoritetsgrupper

IS framryckningar 2014 omfattade stora områden där majoriteten av Iraks etnisk-religiösa minoritetsgrupper har sin hemvist. Konflikten tvingande hundratusentals individer på flykt. En
stor del av landets minoriteter lever fortfarande i internflykt idag. Yazidier, kristna och andra
minoritetsgrupper uppges utgöra cirka 40 procent av internflyktingbefolkningen i KRI

388

Ibid.; HRW, When will Iraq start protecting journalists?, 2020-10-20, url (Hämtad 2020-12-28)

389

Al-Monitor, Kurdish news outlet linked to opposition party remains closed in Iraq, 2020-10-14, url
(Hämtad 2020-12-28)
390

Al-Monitor, Activists fear Iraqi cybercrime law could limit press freedom, 2020-12-03, url (Hämtad
2020-12-28)
391

HRW, Iraq: Scrap bill to restrict free speech, 2020-11-25, url (Hämtad 2020-12-28)

392

Al-Monitor, 2020-12-03

393

HRW, 2020-10-20

394

Al-Monitor, 2020-12-03

395

HRW, juni 2020, s. 5

396

Arab News, Gunmen kill 2 journalists covering Iraq protests, 2020-01-11, url (Hämtad 2020-12-23);
Reporters without Borders (RSF), Iraq: Another Iraqi journalist killed, third since start of protests, 2019 12-10, url (Hämtad 2020-12-23)
397

HRW, 2020-08-26

45

Rapportnummer: XX

LANDINFORMATION

idag.398 Många har valt att lämna landet istället för att återvända till hemorten, detta gäller
särskilt kristna399 och yazidier,400 vilket hotar den demografiska balansen i dessa områden. 401
FN:s kommitté för att motverka rasdiskriminering Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) har uttryck oro för landets minoritetsgrupper i sin rapport från januari
2019. Minoritetsgrupper fortsätter att diskrimineras i sviterna av IS-konflikten, och där väpnade grupper fortsätter att dominera de IS-befriade områdena, framhåller CERD.402
Shiamuslimska PMF-miliser fortsätter begå överträdelser mot minoritetsgrupper, i syfte att
rucka den demografiska balansen i de befriade områden som erövrats av miliserna efter IS
nederlag. Detta har bland annat noterats i Diyalaprovinsen där sunnimuslimer trycks tillbaka
från gränsområden till Iran. Detta rapporteras även från Ninewaslätten, där myndigheterna
omlokaliserat sunni- och shiaaraber till kristna områden som Bartelladistriktet.403 PMF och lokala milisgrupper, 30:e shabakbrigader respektive 50:e Babylonbrigader, rapporteras trakassera kristna på Ninewaslätten. Handelsmän tvingas betala mutor. I Tal Kayf har Babylonbrigaderna banat vägen för bosättning av sunniaraber och shia shabak.404 Präster som agiterar för
milisstyrkornas tillbakadragande har hotats och hängts ut i sociala medier, rapporterar USDOS i sin årsrapport för 2019 om religionsfrihet i Irak. 405 Vidare rapporteras om påtryckningar
mot kristna och sabéer/mandéer i södra Irak. Grupperna har t.ex. fått tona ner firandet av sina
högtider om de sammanfallit med shiitiska högtider, och icke-muslimska kvinnor har tvingats bära hijab under fastemånaden ramadan.406 Allt fler icke-muslimska kvinnor och flickor
utanför KRI, väljer att bära hijab för att undvika trakasserier, uppger USDOS. 407
Yazidiska samfundet, en av de hårdast drabbade av IS härjningar, har nu kommit i kläm i den
nya maktdynamiken som råder på Ninewaslätten, hemvist för landets omkring en halv miljon
yazidier. Sinjardistriktet tillhör de mest omtvistade, där företrädesvis KDP och PKK konkurrerat om att fylla vakuumet efter IS förluster. Därtill har PMF och deras underordnade milisgrupper begått överträdelser mot befolkningen. Säkerhetsavtalet om Sinjars status som slöts
i oktober 2020 mellan KRG och Bagdad, har ökat oron bland yazidierna. De befarar en eskalering i våldet i samband med ett tillbakadragande av PKK, PMF och lokala miliser från Sinjar. 408
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Endast 100 000 yazidier har hittills återvänt till Sinjar, drygt sex år efter folkmordet som tvingade 350 000 på flykt, uppger FN-källor.409 Omkring 80 procent av infrastrukturen och 70 procent av bostäderna i Sinjar är ödelagda. 410 Coronapandemin och det försämrade ekonomiska
läget i KRI har fått flera att återvända, då man inte längre kan försörja sig på internflyktsorten.411 Ödet för över 3 000 yazidier som togs till fånga av IS är fortsatt ovisst. 412 Överlevande
sexslavar och deras barn riskerar fortsatt stigmatisering, rapporterar FN:s särskilda MR-rapportör för internflyktingar i maj 2020.413 Flera kvinnor som fött barn till följd av övergreppen
tvingas överge sina barn, efter att yazidiska ledare vägrat acceptera barnen i samfundet. 414
Icke-muslimska minoritetsgrupper som kakaier fortsätter vara måltavla för IS repressalier. Tolv
kakaibyar i Khaniqnområdet (Diyalaprovinsen) har evakuerats de senaste tre åren sedan de
attackerats av IS.415 I mars 2020 vandaliserades flera gravvalv i Kirkuk och Ninewa av okända
män, rapporterar United State Institute of Peace (USIP) i juli 2020.416 I maj 2020 dödades två
jordbrukare i Khaniqin när krypskyttar med kopplingar till IS öppnade eld mot en grupp jordbrukare ute på fältet. Ytterligare 15 attacker mot kakaier rapporterades under en tvåmånaders period på olika orter i provinserna Kirkuk, Diyala och Ninewa, rapporterar Minority Rights
Group i maj 2020.417
För mer information om minoritetsgruppers rättigheter rekommenderas EASO:s COI Query:
Ethnoreligious minorities and statless person (January 2019-August 2020) 418
4.2.6

Palestinier

Situationen för palestinier är inte direkt kopplad till den senaste utvecklingen i landet, utan
bör ses i kontexten av den pågående händelseutvecklingen sedan Saddamregimens fall. Palestinierna, som tidigare åtnjöt lika förmåner och rättigheter (dekret 202 från 2001) som irakiska medborgare (med undantag för rätten till medborgarskap), kom efter fallet att kopplas
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till den forna regimen.419 Uppemot 25 000 (av totalt 34 000) palestinier har lämnat landet sedan 2003. Idag finns drygt 8 000 registrerade palestinier, rapporterar UNHCR. 420
Situationen är fortsatt prekär. 2017 godkände parlamentet en lagändring Lag Nr. 76 för
2017 som inskränker flera av gruppens rättigheter, såsom permanenta uppehållstillstånd
samt rätten för läkare, ingenjörer och lärare att utöva sina yrken. 421
För mer information om situationen för palestinier rekommenderas följande rapporter: COI
Query: Ethnoreligious minorities and statless person (January 2019-August 2020) och Stateless Journeys: Country Position Paper: Statelessness in Iraq.
4.2.7

Kvinnor och barn

4.2.7.1

Kvinnor

Landets konstitution föreskriver medborgarnas lika rättigheter inför lagen samt förbjuder all
form av våld inom familjen. 422 Konstitutionen saknar dock särskilt lagrum mot våld i hemmet. Därtill reglerar brottsbalkens artikel 41, från 1969, makens rätt att tukta sin hustru, inom
ramen för föreskriven lag och sedvänja.423 År 2019 lämnades ett lagförslag om våld i hemmet
till parlamentet,424 men förslaget bordlades under 2020 efter att vissa ledamöter motsatte sig
straffläggningen av hedersmord och barnaga.425 KRI har sedan 2011 fastställt en lag mot
våld i hemmet.426
Åratal av repression, konflikter samt politisk och socioekonomisk instabilitet har försämrat
kvinnors rättigheter och välfärd. Kvinnor utgör hälften av Iraks befolkning. Tio procent av landets familjehushåll förestås av kvinnor.427
Sociala och kulturella faktorer samt diskriminerande sedvanor hämmar kvinnors rättigheter
vad gäller tillgång till arbetsmarknaden och nödvändiga samhällstjänster. 428 Kvinnor som
inte rättar sig efter könsgivna normer, som syftar till att skydda och värna om familjens heder, riskerar repressalier från manliga familjemedlemmar. Social stigmatisering, inadekvata
rättsinstitutioner och brist på, eller underfinansierade, härbärgen hindrar kvinnor från att anmäla hedersrelaterade våldsbrott. Medlingsmekanismer är oftast fokuserade på att säkerställa familjesammanhållningen, istället för att skydda våldsoffren. 429
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Särskilt utsatta är internflyktingar, ensamstående kvinnor ur denna grupp fortsätter utstå
svåra umbäranden, bland annat våld i hemmet, exploatering och tvångsgifte. 430 Återvändande är tillika en stor utmaning för kvinnor som levt i internflykt. Ensamstående kvinnor
hindras tillträde till sina egendomar vid ett återvändande, oftast av anhöriga eller lokala ledare, t.ex. klanledare eller miliser, rapporterar Norwegian Refugee Council i en ny studie.431
Pandemiutbrottet har också föranlett en ökning av våld i hemmet och brotten är underrapporterade med anledning av nedstängningen, rapporterar HRW. 432 Vanligaste orsaken
bakom ökningen av våldet i hemmet är inkomstbortfall till följd av pandemin, följt av social
isolering i hemmet, uppger internationella röda korset International Red Cross (IRC). Stängningen har också hindrat frivilligorganisationer att nå ut till brottsoffer. Därtill har tillgång till
sjukvård varit särskilt begränsad för kvinnor under pandemin, som oftast hindrats av manliga
släktingar som anser att kvinnor som vårdas på sjukhus, där de isoleras eller sätts i karantän,
kan skada familjens anseende. Även kvinnor som arbetar inom sjukvården har tvingats
stanna hemma av närstående manliga släktingar. 433 Pandemin har försämrat kvinnors och
flickors psykiska hälsa. Självmord och självmordsförsök har ökat uppger IRC som rapporterade 123 självmordsförsök under 2020, men som befarar ett högre mörkertal eftersom självmordsfall alltsomoftast underrapporteras.434
4.2.7.2

Barn

Det rådande läget i landet fortsätter påverka levnadsförhållandena för de mest sårbara grupperna samhället, inte minst barnen. Den ökade fattigdomen på grund av coronapandemin
beräknas drabba cirka 38 procent av landets barn, framhålls i en gemensam rapport från Unicef och världsbanken.435 De socioekonomiska följderna av pandemin har också ökat barns
utsatthet och särskilt våld i hemmet.436 Barnäktenskap har också ökat rapporterar IRC. 437 Pandemin riskerar att undergräva barns basala rättigheter, såsom tillgång till utbildning och
vård, men också risk för undernäring när fler barn hamnar i fattigdom, framhåller Unicef i ett
pressmeddelande i november 2020.438 Nedstängningen av skolorna riskerar en ökning av
skolavhopp, och särskilt på landsbygden. Mindre än hälften av landets gymnasielever fullgör
sin skolgång idag.439
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Barn hemmahörande i de befriade områdena är särskilt drabbade. Många tvingades till internflykt i många år, och barnen står idag för närmare hälften av internflyktsbefolkningen
(cirka 648 000 i juni 2020).440 Barn i internflykt saknar tillgång till utbildning då det råder brist
på platser i de redan överbelagda skolorna. Barn till s. k. IS-familjer får inte vistas utanför lägren utan tillstånd. Flertalet saknar dessutom id-handlingar, vilket också hindrar dem från att
få tillgång till basala samhällstjänster som t.ex. utbildning. 441 Och för de som återvänt efter IS
nederlag är läget prekärt. Återbyggnadsarbetet efter IS härjningar är eftersatt och likaså
samhällstjänsterna. Bristande resurser och fattigdom är andra utmaningar som oftast hindrar
barn från att fullfölja sin utbildning. 442 Regeringens beslut att stänga lägren har tvingat tusentals återvändande familjer 443 att leva bland spillror, döda kroppar och odetonerade
sprängladdningar, utan basala samhällstjänster som vatten och elektricitet, rapporterar Save
the Children.444 Cirka 45 000 barn som bor i läger riskerar ett liv i samhällets skugga eftersom
de saknar identitetshandlingar, utan framtida utsikter till vare sig arbete eller giftermål, menar Norwegian Refugee Council i en artikel publicerad i The New Humanitarian. 445

5
Det allmänna läget i Irak visar på svag återhämtning tre år efter landets seger över IS. De
senaste åren vittnar om fortsatta motsättningar, huvudsakligen orsakad av dels interna maktstrider mellan olika koalitioner av politiska aktörer och säkerhetsaktörer, dels den geopolitiska
utvecklingen i regionen som nu omvandlat landet till en stridslinje för globala och regionala aktörer, närmast USA, Iran och Turkiet. Säkerhetsutvecklingen har som konsekvens breddat sig på flera fronter. Från att ha tidigare fokuserat på IS återhämtning efter 2017, har nya
interna oroligheter blossat upp: dels våldsamma gatuprotester mot makteliten och den
svaga maktapparaten, dels vedergällningsattackerna efter mordet på Qassem Soleimani och
Abu Mahdi al-Muhandis. Irans proxymiliser lär även framöver manifestera sitt vredesmod genom nya hämndaktioner mot västerländska mål i landet. Vilket uttryck detta kommer att ta
sig beror till stor del på Irans fortsatta agerande i Irak. Men också på Soleimanis och al-Muhandis efterträdare och deras förmåga att hålla samman milisnätverket, bortom rivaliteter
och interna konflikter. Oaktat detta, kommer milisernas inflytande och straffrihet utmana premiärminister al-Kadhimi, med risk för nya politiska bakslag inför kommande val i oktober
2021.
Säkerhetsläget efter IS nederlag är fortsatt bräckligt i de befriade områdena. De växande rivaliteterna mellan lokala makteliter och väpnade grupper statliga, parastatliga och icke-stat-
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liga som söker positionera sig har ruckat den etnisk-religiösa balansen i området. Utvecklingen har således hämmat återvändandet av hundratusentals internflyktingar som tvingats
fly undan IS härjningar. Samtidigt som det har ökat IS utrymme att genomföra operationer
mot militära och civila mål från de olika kontrollzoner som organisationen besitter i området.
En tydlig indikation på detta är IS ökade aktiviteter under 2020. Den våldsamma självmordsattacken i Bagdad i januari i år föranleder närmare bevakning av händelseutvecklingen framöver.
Säkerhetsläget i KRI efter peshmergastyrkornas tillbakadragande från de omstridda områdena 2017 är oroväckande. Utvecklingen ser ut att dels öppna upp för IS aktiviteter längs
gränsen till KRI, och dels skapa spänningar mellan KRG och de iranskstödda miliserna som vill
dra in kurderna i de regionala konfrontationerna mellan Iran och USA. Turkiets och Irans
upptrappade militära operationer i KRI under 2020 lär likaså medföra ytterligare säkerhetskonsekvenser framöver.
Den politiska fragmenteringen och den utbredda korruptionen fortsätter urholka statsapparatens förmåga att upprätthålla de mest basala samhällsfunktionerna, som i det närmaste
stannat av på grund av protesterna och coronapandemin. Regeringens försök att återställa
allmänhetens förtroende till det politiska systemet och få bukt med korruptionen, lär inte
råda bot på problematiken så länge makteliten fortsätter dra nytta av systemet för att främja
sina egna intressen, särskilt inför det stundande valet. Ett fortsatt status quo kommer sannolikt ge upphov till nya protester. Detta kan underminera läget för det politiska etablissemanget som inte bara riskerar att tappa ytterligare förtroende hos väljarna utan också
hotas av konkurrens från proteströrelsen som söker en politisk plattform för att föra vidare
sitt budskap.

This report examines the security situation in Iraq during 2019 and 2020 and its impact on
particular groups. The reports also looks at the various actors and their influence in shaping

(ISF) victory over the Islamic State (IS) in 2017. If anything, the situation continues to recede
into further instability, brought forward by ongoing internal rivalries between various coalitions of political and armed actors. The regional geopolitical dynamics looks to turning the
country into a contentious frontline for various international powerbrokers; USA, Iran and
Turkey.

prime focus in recent years, to encompass multiple fronts, including violent street demonstrations against the weak and corrupt state apparatus, as well as an upsurge of attacks
against foreign military presence, predominately the American forces. The attacks carried out
culminated following the killing of the Iranian leader of the al-Qudsbrigade, Qasem Soleimani and his Iraqi counterpart, Abu-Hadi al-Muhandis, deputy of the PMF and leader of
Kataib Hezbollah militias. The militias growing influence is posing a challenge to the countafa al-Kadhimi, who has to grapple with containing the militias and
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their illicit activities, and at the same time deal with prevailing grievances caused by continuant economic stagnation, corruption, as well as the consequences of an ongoing pandemic.
Following a considerable decline in IS attacks in 2018, attacks continued to drop in the beginning of 2019, only to gradually pick up after the second half of 2019 and continue to do
so even in 2020. IS operations also appear better coordinated, and with more precision than
before.
Growing tensions caused by rival local power elites and a multitude of armed actors, all
competing to fill the vacuum after IS territorial defeat, has had a negative impact on the
ethnic demographic balance in the liberated areas. Violations carried out by armed actors,
such as the PKK and the Iranian backed PMF, further hamper IDPs from various minority
groups looking to return to their areas of origin. The volatile situation has a result allowed IS
to spread its insurgent activities undeterred, from the various support zones it has set up
along the mountain ranges and desert terrain that make up large areas of the effected provinces of the liberated areas. General tactic trends include attacks on ISF and PMF checkpoints, as well as civilian targets. IS has also stepped up its intimidation tactics which include
burning of fields, for the purpose of collecting protection money, and subsequently push civilians out of their places of habitat. Most attacks take place in rural areas. Recent reports
suggest attacks taking place in urban areas, such as the attempted suicide attack targeting
marketplace in central Baghdad in January 2021.
Security developments in the liberated area have had a particular impact on returnees and
IDPs amongst the minority population who are hesitant to return because of the power dynamics that emerged after 2017. Alleged IS members and their families are particularly targeted, often facing social and security constraints, preventing them from returning to their
place of origin.
The situation in the Kurdish region of Iraq has also given rise for security concerns following
the withdrawal of the Peshmerga forces from the disputed areas 2017. The security vacuum
along the dividing line between the KRI and the federal controlled areas has given IS maneuver to target civilians and Peshmerga postings in the area. The PMU revenge attacks following the killing of Soleimani and al-Muhandis looks to spill over into the KRI, as American facilities operating in the KRI came under attack in 2020. Turkey and Iran have also stepped up
their military operations against respective ethnic Kurdish opposition groups PKK, Komalah, KPDI and PJAK. Turkish airstrikes against PKK bases along the border areas forced PKK to
redeploy its forces further into KRI territory, thereby provoking armed confrontation between Peshmerga forces and the PKK.
The street protests that broke out in 2018 in the southern provinces and Baghdad, against
mismanagement of state funds, corruption, and deteriorating living conditions took a violent turn in the end of 2019, leaving nearly 500 dead and thousands injured. Protests subsided as a result of the Corona pandemic and the subsequent shutdown imposed by the
government in March 2020. Protests resumed in mid-2020, on a small scale. In January 2021
violent demonstrations broke out in the province of Dhi Qar, resulting in a deadly outcome,
further prompting wide spread protests to other provinces in the south.
Protestors and activists were particularly targeted by the turn of events during the demonstrations, as well as journalists.
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The humanitarian situation remains cumbersome. The number of persons in need of humanitarian assistance have decreased following the end of the IS-campaign in 2017. However, delays in reconstruction in the liberated areas, lack of community services and endemic
corruption continue to impact on the well-being of the civilian population. The outbreak of
the Corona pandemic, and plummeting oil prices, looks to exacerbate the situation further,
as the country faces a rise in poverty and unemployment, and other social grievances like
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