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Forkortelser

AQI: Al-Qaeda i Irak

FE: Forsvarets Efterretningstjeneste

IS: Islamisk Stat

ISI: Islamisk Stat i Irak

ISIL: Islamisk Stat i Irak og Levanten 

KRG: Kurdish Regional Government, Den Kurdiske Regional Regering

PKK: Det Kurdiske Arbejderparti

FORORD OG SUMMARY

Til verdens forbløffelse overtog gruppen Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL) i juni 
Iraks næststørste by, Mosul. Små to måneder senere jagede den med sin brutale 
vold store antal af irakere på flugt ind i nabostater, i Islamisk Kurdistan og ISIL, der 
nu havde skiftet navn til Islamisk Stat (IS), havde erklæret oprettelse af et kalifat og 
angreb de kurdiske byer Irbil og Kirkuk. Sammen med den humanitære katastrofe 
for flygtningene var det anledning for USA og senere en hel koalition af villige stater, 
herunder Danmark, til at gå ind i krigen mod IS. 

I nærværende rapport vil baggrunden for konflikten blive ridset op. Selvom det i 
mange vestlige hovedstæder har været og stadig er ilde hørt, kan konflikten ikke 
forstås uden et tilbageblik på den krig, som USA og en koalition af villige stater, her-
iblandt Danmark, indledte i marts 2003 som en reaktion på al-Qaedas terrorhandling 
den 11. september 2001. Det var den krig og ikke mindst måden, krigen blev styret 
på, samt de mange fejl – ifølge den forhenværende amerikanske udenrigsminister, 
Condoleezza Rice – USA og koalitionen begik, da ”freden skulle vindes”, som har 
lagt grundstrukturerne til det Irak, der aldrig efter Saddam Husseins fald blev sam-
let, fik demokrati eller opnåede stabilitet. Hvor uvelkomment det end måtte være, er 
det nødvendigt at se på forløbet i Irak efter fjernelsen af Saddam Hussein. Den mest 
afgørende periode er tiden efter den såkaldte Surge, som vil blive forklaret, den poli-
tiske situation i Bagdad efter parlamentsvalget i 2010 og navnlig efter amerikaner-
nes tilbagetrækning af de militære styrker ved udgangen af 2011. På den baggrund 
analyseres udviklingen i Anbar-provinsen og Mosul og reorganiseringen af den grup-
pe, der bliver til IS. Rapporten fremstiller gruppens organisation og ideologi, dens 
alliancer, økonomi og mål med henblik på at forstå, hvordan den kunne blive i stand 
til at kontrollere et område fra Nordirak ind i Syrien, som den truer med at skære 
over. Rapporten fremstiller tillige IS’s indsats i Syrien – en indsats, der i rapporten 
ses som den væsentligste faktor i den voldsomme islamisering af den syriske oppo-
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sition, der har fundet sted i den syriske borgerkrig, og som i høj grad skyldes udefra-
kommende jihadister. Afslutningsvis diskuteres mulighederne for, at IS kan bremses.

Rapporten er udarbejdet som en del af DIIS’s forsvars- og sikkerhedspolitiske studi-
er. Den baserer sig på primære kilder, litteraturstudier samt interviews i forbindelse 
med studietur til Irbil, Irak, i september og igen i november 2014, bl.a. muliggjort af 
midler fra Forsvarsministeriet. Den sigter mod at bidrage til den danske debat ved at 
pege på de dilemmaer, der fra det lokale til det internationale niveau kan ses i en krig 
mod IS. Selvom IS’s magtdemonstration kom som en overraskelse for de fleste, har 
gruppen en lang historie i Irak, der går tilbage til 2004, ligesom den er en af hovedak-
tørerne i den voldsomme optrapning af jihad i borgerkrigen i Syrien. Ved at fortælle 
både den lange historie tilbage fra Irakkrigens start og den kortere fra eskaleringen 
af volden i Syrien ønsker rapporten at bidrage med et nuanceret grundlag til debat-
ten om, hvordan Danmark og det internationale samfund kan indgå i en bekæmpel-
se af IS.

INDLEDNING:  
DILEMMAER I KRIGEN MOD IS

Den 15. september var Frankrig vært for en international konference, der havde be-
kæmpelsen af Islamisk Stat på dagsordenen. Der var meget bred tilslutning til kam-
pen – i hvert fald når det drejede sig om den irakiske del af IS.1 Den syriske del var 
der derimod meget større uenighed om. Udover USA og den såkaldte kernekoalition, 
hvortil Danmark hører, meldte en lang række europæiske lande sig under fanerne, 
men også Australien, de arabiske Golfstater med Saudi-Arabien i spidsen samt 
Egypten, Jordan, Libanon og naturligvis Irak stillede op. Canada, Japan og Kina var 
også med, og koalitionen fik tillige opbakning fra Rusland, FN, EU og Den Arabiske 
Liga.2 Enigheden gik på bekæmpelsen af IS i Irak. Denne enighed gjaldt for så vidt 
også bekæmpelsen af IS i Syrien, men her var der stor uenighed om, hvordan det 
skulle ske; om kampen mod IS skulle foregå i samarbejde med Syrien, sådan som 
det syriske regime har opfordret til, eller om IS og Bashar al-Assad-regimet skulle 
bekæmpes samtidig alene ved at støtte og opruste, hvad der i USA kaldes den mo-
derate del af oprørsgrupperne. Eller om USA og dele af koalitionen skulle bombe IS 
i Syrien uden aftale med Assad og uden at have mandat fra FN’s Sikkerhedsråd. 
Hvis USA gør dette, kan den brede koalition på 40 stater meget hurtig komme i in-
tern konflikt. Stater som Tyrkiet argumenterer for direkte angreb mod Bashar al-As-
sad som betingelse for at gå aktivt ind i konflikten, og netop Tyrkiet er en nøglespiller 

1 Da gruppen erklærede oprettelsen af kalifatet, ændrede den navn til Islamisk Stat fra Islamisk Stat i 
Irak og Levanten (Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL). Mange argumenterer for, at gruppen 
hverken er ‘islamisk’ eller en ‘stat’ og foretrækker derfor ikke at benævne den Islamisk Stat, men ISIL 
eller som foreslået af det franske udenrigsministerium “Daesh”, der er en sammentrækning af 
gruppens arabiske navn for ISIL: al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham. I Mellemøsten er navnet 
Daesh meget udbredt: Zeba Khan: “Words matter in ‘ISIS’ war, so use ‘Daesh”, The Boston Globe, 
October 9 2014, http://www.bostonglobe.com/opinion/2014/10/09/words-matter-isis-war-use-
daesh/V85GYEuasEEJgrUun0dMUP/story.html

2 Alle vil bekæmpe IS – men kun i Irak, TV2 Nyhederne, 15. september 2014, http://nyhederne.tv2.dk/
udland/2014-09-15-alle-vil-bekaempe-is-men-kun-i-irak



8 ISLAMISK STAT I IRAK OG SYRIEN ISLAMISK STAT I IRAK OG SYRIEN  9

på grund af sin grænse til Syrien, hvilket er blevet tydeligt i slaget om den kurdiske 
grænseby Kobane.

Den internationale uenighed om Syrien fortsætter altså med at komplicere indsat-
sen i borgerkrigen og mod IS, der hidtil har profiteret af handlingslammelsen. Dilem-
maet er, om man skal arbejde sammen med Bashar al-Assad i krigen mod IS og 
dermed styrke regimet i Damaskus, eller om det skal bekæmpes samtidig med kri-
gen mod IS. Dilemmaerne i krigen mod IS og terrorisme stopper ikke her. I støtten til 
de irakiske kurderes kamp mod IS har vestlige lande, også Danmark, accepteret in-
direkte støtte til Det Kurdiske Arbejderparti (PKK), der er placeret på både USA’s og 
EU’s terrorlister. USA har direkte leveret våben til de syriske kurdere, der er organise-
ret i en pendant til PKK. Bekæmper en terrororganisation vores fjende, kan den blive 
vores ven på samme måde som den tidligere fjende, Assad-regimet, pludselig kan 
blive en alliancepartner – på trods af, at det er Assad, der er årsag til borgerkrigen i 
Syrien og derfor direkte er ansvarlig for mere end 170.000 døde syrere. Følger man 
imidlertid den amerikanske strategi og vil bekæmpe IS og Bashar al-Assad på sam-
me tid, skal den syriske oprørsbevægelse styrkes ganske betydeligt. Man skal bruge 
forstørrelsesglas for at tro på, at det amerikanerne kalder “moderat opposition”, kan 
gives tilstrækkelig styrke. Alliancepartnere som Saudi-Arabien vil insistere på, at der 
skal støttes mere bredt, herunder nogle af de grupper, der er del af Islamisk Front. 
Saudi-Arabien bekæmper helhjertet al-Qaeda og vil derfor undgå at støtte al-Qae-
da-grupper i Syrien, men det bliver mere end vanskeligt, at støtte til moderate grup-
per også betyder indirekte støtte til al-Qaeda- grupper som Ahrar al-Sham og Jabhat 
al-Nusra, der kæmper sammen med de sekulære grupper. Med andre ord kan det 
ende med, at alliancen mod IS støtter en islamisk jihadgruppe, som er på de samme 
lister som PKK, og med samme begrundelse som støtten til PKK.3 USA har forsøgt 
at komme dette dilemma i forkøbet ved at spille på en trussel, der skal legitimere 
direkte bombeangreb på Jabhat al-Nusra: Ifølge folkeretseksperter er USA og koali-
tionens bombninger af Islamisk Stat i Syrien legitime, fordi de kan fortolkes som 
selvforsvar, hvor koalitionen hjælper Irak med at beskytte sig mod angreb fra områ-
der i Syrien, som Bashar al-Assad ikke kan håndhæve sin suverænitet over.4 Denne 
begrundelse kan dog ikke udstrækkes til også at omfatte USA’s bombninger af Nus-
ra-fronten, der hverken udgør en trussel mod Irak eller mod Vesten, men har kæm-
pet sammen med den moderate syriske opposition mod Assad-regimet og IS. I ste-

3 Faktisk kunne Jabhar al-Nusra i november triumferende fremvise amerikanske våben, som de var 
kommet i besiddelse af, fordi moderate og amerikanskstøttede grupper tilsluttede sig Nusra, se Juan 
Cole: “US Dilemma in Syria: Moderate Stronghold Falls to al-Qaeda, Fighters desert to Extremists”, 
http://www.juancole.com/2014/11/moderate-stronghold-extremists.html 

4 Information: Professor frikender USA-angreb for brud på folkeretten, http://www.information.dk/
telegram/510532

det talte USA om en ukendt gruppe, Khorasan, der skulle være en afdeling af Nusra 
og være langt fremme med at planlægge terrorisme rettet mod ikkedefinerede mål i 
Vesten. Khorasan skulle bestå af tilrejsende al-Qaeda-veteraner fra Afghanistan 
(som Osama Bin Laden altid omtalte med det gamle navn for regionen, Khorasan) 
samt en bombekonstruktør fra Yemen. Khorasan skulle rekruttere vestlige migran-
ter, som var taget til Syrien for at tilslutte sig oprørskampen mod Assad-regimet, 
træne dem og udstyre dem med minibomber, som de skulle tage med tilbage til 
Vesten og angiveligt placere på rutefly i selvmordsaktioner. Ifølge CIA var denne 
Khorasan-gruppe en meget farligere gruppe end IS, og den var umiddelbart klar til at 
gennemføre terrorisme rettet mod USA eller Europa. Dette legitimerede de ameri-
kanske bombeangreb mod Nusra-fronten. Imidlertid var Khorasan tilsyneladende 
CIA’s navn for et antal al-Qaeda-veteraner, der havde tilsluttet sig Jabhat al-Nusra. 
USA’s fremstilling af Khorasan som en langt farligere gruppe end IS skulle forment-
lig legimitere, at USA bombede Nusra, fordi amerikanerne under ingen omstændig-
heder ville kæmpe side og side med en al-Qaeda-gruppe i krigen mod IS.5

Et andet dilemma ses i Saudi-Arabiens aktive indgåelse i krigen mod IS; angiveligt 
begrundet i behovet for at skabe legitimitet gennem arabisk og sunnimuslimsk del-
tagelse: Saudi-Arabien er kendetegnet ved ikke at have det mindste spor af demo-
krati, ved helt at lade hånt om menneskerettigheder, ved en gennemgribende under-
trykkelse af kvinder, ved at praktisere dødsstraf med offentlige halshugninger og at 
bruge straffe som prygl og håndsafhugninger. Saudi-Arabien er en “islamisk stat”, 
og som sådan ligner den med andre ord på en lang række punkter til forveksling IS, 
som Saudi-Arabien nu skal bekrige.

Bogholderiet over hvem, der er de onde og de gode, bliver mere og mere komplice-
ret. Det er sikkert derfor, der er blevet opfundet en ny fortælling til lejligheden; den at 
“Islamisk Stat er mere ond, slem og brutal end selveste al-Qaeda”. Der er ingen tvivl 
om, at den strategi IS benytter sig af, er væsentlig mere brutal end al-Qaedas, men 
efter hvilke kriterier gradbøjer man ondskab? Dilemmaerne fortsætter: For et år si-
den vedtog EU at sætte Hizbollah på sin terrorliste, men Hizbollah er formentlig i dag 
den vigtigste faktor i bestræbelserne på at holde IS stangen i Libanon. Man kan alt-
så takke Hizbollah for, at IS ikke står stærkere i Libanon. I øvrigt kæmper Hizbollah 
også sammen med Assad-regimet, som stadig flere nu vil alliere sig med, og der-

5 Glenn Greenwald & Murtaza Hussain: “The Fake Terror Threat Used To Justify Bombing Syria”,  
The Intercept, https://firstlook.org/
theintercept/2014/09/28/u-s-officials-invented-terror-group-justify-bombing-syria/; Rita Katz:  
“The ‘Khurasan Group’: A Misleading Name in the Politics of War”, INSITE Blog, 26.9. 2014; SITE 
Intelligence Group
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med allierer de sig indirekte med Hizbollah, som de samme kræfter for et år siden 
var ivrige efter at få på terrorlisten. Ved at alliere sig med Assad-regimet kommer 
man til at dele politik med Iran og Rusland og deres syn på Mellemøstpolitikken. 
Dilemmaerne viser, at det bliver stadig vanskeligere at skelne mellem venner og fjen-
der, mellem onde og gode, mellem onde og meget onde, mellem terrorister og oprø-
rere, der benytter sig af deres legitime modstandsret. 

I krigen mod IS er der således ikke tale om klare fronter mellem allierede og fjender. 
Tidligere og nuværende fjender står side ved side med USA og europæiske lande om 
at ville bekæmpe IS: Det er PKK og al-Qaeda, det er Hizbollah og Jabhat al-Nusra, det 
er Iran og Syrien, og stater som Bahrain, Saudi-Arabien og Egypten står klar til at 
hjælpe. Bahrain gennemfører en brutal undertrykkelse af landets demokratiske op-
position og holder, på trods af protester fra Danmark og EU, en dansk statsborger i 
livsvarigt fængsel, fordi han har kritiseret kongen; Saudi-Arabien har nidkært og med 
vold bekæmpet ethvert tiltag til demokrati både hjemme og i nærmeste omgivelser, 
og i Egypten gennemførte den siddende præsident sidste sommer et regulært mili-
tærkup med det resultat, at polariseringen i landet i dag er voldsom og truer med 
åben konflikt. Som det allerede er fremgået, er der heller ikke alene tale om konflikter 
mellem stater, men i høj grad om stater, der involverer sig i borgerkrige og dermed 
bekæmper, subsidiært allierer sig med militser og oprørsgrupper. Man kan tale om 
komplicerede hybridkrige, hvor stater bruger militser i kampen mod andre militser 
eller stater, der er lige så bestialske, som dem, man vil bekæmpe: Således cirkulerer 
der videoer, hvor amerikanskstøttede irakiske regeringsstyrker sammen med shia-
muslimske militser udøver samme brutalitet med halshugninger etc., som er kende-
tegnende for IS. Dertil kommer den måske mest centrale aktør i det mellemøstlige 
kludetæppes mest truende konflikt, nemlig den irakiske regering. Efter pres fra USA 
og Iran smed statsministeren fra 2006 og frem til august 2014, Nuri al-Maliki, tøjler-
ne, men han overlod dem til en af sine mest betroede mænd, der har fulgt ham i tykt 
og tyndt, Haidar al-Abadi. Kritikken af Nuri al-Maliki gik på, at han ikke havde repræ-
senteret alle borgere i det irakiske samfund, men holdt de sunnimuslimske grupper 
væk fra både politisk indflydelse og karrieremuligheder. Denne sekteriske politik an-
ses som den egentlige grund til konflikten i Irak og fremkomsten af IS, dog hjulpet 
på vej af borgerkrigen i Syrien. Men Abadi repræsenterer næppe noget nyt i forhold 
til Maliki, og kravet om at skulle inddrage alle grupper burde snarere formuleres som 
et krav om, at den irakiske regering skulle transformere Irak til en retsstat med lige 
rettigheder for alle landets borgere uanset etnisk herkomst og religiøse tilhørsfor-

hold.6 Men diskussionen såvel i Bagdad som blandt de lande, der vil hjælpe Irak med 
at bekæmpe IS, viderefører sekterismens retorik i form af talen om sunnier, shiaer 
og kurdere frem for statsborgere. En effektiv indsats mod IS er således udfordret på 
alle niveauer fra de basale spørgsmål om, hvem der er ven og fjende, til måden ven-
ner og fjender skal omtales på. Dertil kommer nogle djævelsk besværlige, men uom-
gængelige dynamikker såsom den interne krig mellem IS og al-Qaeda, rivaliseringen 
mellem Saudi-Arabien og Iran og modsætningen mellem USA og Rusland i forståel-
sen af Bahar al-Assad-regimets rolle og betydning for løsning af konflikterne. Det er 
derfor en af de mest komplicerede og udfordrende konflikter, det internationale 
samfund nogensinde har stået over for i Mellemøsten. 

6 En pointe Michelle Pace, professor på RUC, gjorde gældende på seminaret Iraq, Islamic State, and EU 
Involvement på DIIS 15. september 2014. Se streaming af seminaret på DIIS’s hjemmeside: http://
www.diis.dk/node/4403
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DEN FORTRÆNGTE STAT IRAK

Når det efter Saddam Husseins fjernelse fra magten var vigtigt for George W. Bush, 
respektive Barack Obama, at karakterisere Irak som en legitim stat, et demokrati, var 
grunden for Bush at legitimere krigen mod Irak og for Obama at legitimere tilbage-
trækningen af de amerikanske soldater ved udgangen af 2011: Bush legitimerede 
sin krig med, at han ville skabe et demokratisk Irak, og Obama legitimerede tilbage-
trækningen med, at USA efterlod en demokratisk stat. Lige siden Danmark i 2007 
trak sig ud af Irak med den begrundelse fra den danske regering, at det “demokrati-
ske og suveræne Irak” nu var i stand til selv at håndtere situationen, har Irak stort set 
været fortrængt i den danske debat. Når man over for danske myndigheder pegede 
på den stærkt foruroligende situation og hastigt voksende vold og sekterisme i Irak, 
der truede hele regionen, blev man mødt med et skuldertræk og en attitude, der 
signalerede, at Irak er et overstået kapitel. Også de danske mediers interesse for Irak 
var frem til juni 2014 stærkt begrænset, måske fordi situationen i postSaddamland 
sjældent fandt vej til overskrifterne i de internationale engelsksprogede nyhedsnet-
værk.

Selvom det hverken kan eller skal dokumenteres her, fristes man til at mene, at den 
manglende interesse for Irak skyldes en aktiv fortrængning af, at en krig, der slog 
over 120.000 mennesker ihjel, indtil videre har kostet mere end 4.600 milliarder US 
dollars og hverken har skabt stabilitet, demokrati, værn mod terrorisme eller økono-
misk vækst, ret beset må siges at have et nærmest ubærligt resultat. En officiel er-
kendelse af, at situationen i Irak var dybt kritisk og risikerede både at føre til kollaps 
af den irakiske stat og sende destabiliserende chokbølger ud i det øvrige Mellem-
østen, ville i 2012, 2013 og langt ind i 2014 være det samme som at åbne for en 
diskussion om, hvorvidt Irakkrigen havde været en fiasko målt på dens egne præ-
misser og parametre, nemlig det at bekæmpe al-Qaeda og terrorisme, skabe stabili-
tet og starte en genuin demokratibølge i det arabiske Mellemøsten. At denne diskus-

sion i dansk politik er tabubelagt, blev klart, da Det Radikale Venstres daværende 
forsvarsordfører, Zenia Stampe, i et interview i Berlingske i 2013 slog til lyd for nød-
vendigheden af at evaluere den anden store krig, Danmark har deltaget i som led i 
krigen mod terror, nemlig krigen i Afghanistan. Zenia Stampe mente, at strategien 
havde været forkert, eller ligefrem fraværende, og at det var nødvendigt, af hensyn til 
fremtidig krigsdeltagelse, at undersøge krigen grundigt, idet hun understregede, at 
det ikke var en kritik af de danske soldater, men af politikerne, hun havde i sigte. Men 
i stedet for at gå ind i diskussionen faldt alle over hende, selv hendes egne partifæl-
ler.7 Hendes forslag blev anset som upatriotisk, grænsende til det landsforræderi-
ske. Konklusionen er, at spørgsmål til Danmarks krigsindsats i Afghanistan er eks-
tremt kontroversielle og vil blive mødt med voldsom kritik i den politiske debat. Det 
samme gælder givetvis Irakkrigen. Den drejning har man også set i USA, hvor dis-
kussionen efter fremvæksten af IS ikke er fokuseret på Irakkrigen, dens grundlag og 
forløb, men først og fremmest på, at årsagen til den irakiske nedsmeltning skal fin-
des i, at præsident Barack Obama trak de amerikanske styrker for tidligt ud, da USA 
forlod Irak ved udgangen af 2011 uden en sikkerhedsaftale.8 Den fraværende dis-
kussion af forholdene i krigen har nærmest haft karakter af fortrængning eller en 
kollektiv fortælling om, at det nok skal gå i Irak. Således kunne man i Forsvarets 
 Efterretningstjenestes Risikovurdering fra 2013 læse følgende: “De religiøse spæn-
dinger sætter Iraks shiitiskledede regering under stadig større pres, og på kort sigt 
vil landet forblive ustabilt. En åben konflikt og en opdeling af landet er dog ikke sand-
synlig på kort sigt”9 og “Det er i nogen grad sandsynligt, at volden og brudlinjerne vil 
blive yderligere forstærket det kommende år, men centralregeringen vil fortsat være 
i stand til at hindre en åben konflikt mellem sunnimuslimer, shiamuslimer og kurde-
re”.10 På det tidspunkt, hvor dette skrives af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), 
kan man i flere åbne kilder, f.eks. fra velanskrevne amerikanske tænketanke og for-
skere læse, at konflikten mellem sunnimuslimer, shiamuslimer og kurdere allerede 
er åben, at borgerkrigen er i gang.11 Der gik da heller ikke mere end et par måneder, 

7 R: Krigen mod Taleban var en fejl; http://www.b.dk/nationalt/r-krigen-mod-taleban-var-en-fejl; Niels 
Helveg: Stampe fører ikke Radikal politik; http://politiken.dk/debat/ECE2024089/niels-helveg-stam-
pe-foerer-ikke-radikal-politik/

8 Anne Sofie Bang Lindegaard: “Den amerikanske debat om IS har flyttet Obama mod højre”, 
Jyllands-Posten 3. oktober 2014

9 Forsvarets Efterretningstjeneste: Efterretningsmæssig risikovurdering 2013. En aktuel vurdering af 
forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, oktober 2013: s. 28

10 FE op.cit.: s.29
11 I USA kritiseres CIA for ikke at have advaret tilstrækkeligt mod IS: “CIA blew it in Iraq, blamed for 

failing to warn about rise of Islamic State”; http://www.washingtontimes.com/news/2014/jul/1/
cia-blamed-iraq-intel-failure-isis-rise/?page=all; præsident Obama har også kritiseret efterretningstje-
nester for ikke at lave gode nok vurderinger: Obama: Bad Intelligence Behind ISIS Underestimation; 
http://www.breitbart.com/Breitbart-TV/2014/08/09/Obama-Blames-Underestimating-ISIS-on-Bad-In-
telligence. I et interview i 60 Minutes søndag d. 28. september sagde Obama, at USA havde undervur-
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inden IS (der på dette tidspunkt kaldte sig ISIL) erobrede Falluja og dele af Ramadi i 
Anbar-provinsen, uden at den irakiske hær, selv med hjælp fra USA, var i stand til at 
tilbageerobre områderne. 

Irakkrigen var for USA en vigtig – måske den vigtigste – del i krigen mod terror, som 
George W. Bush-regeringen lancerede som reaktion på 11. september-terrorismen 
– på trods af, at Irak på ingen måde var involveret i global terrorisme eller jihad. De-
mokrati var fuldstændig fraværende i Saddam Husseins brutale diktatur, og det var 
terrorisme også, hvis man forstår begrebet som ikke-statslige aktørers brug af vold 
mod regimet: Saddam Hussein holdt landet i et brutalt jerngreb, hvor den ene halv-
del af befolkningen holdt øje med den anden. Helt som hans diktatorkollega i Syrien, 
Hafiz al-Assad, var i stand til brutalt at holde den syriske opposition nede. Begge 
steder lidt efter samme model og metode, som man kendte fra DDR-tiden i Østtysk-
land. Som ældre leksika, der primært definerer terrorisme som statsterrorisme med 
henvisning til Stalin og Hitler, og dermed på sin vis ligger bedre i tråd med terrorbe-
grebets historie og rødder, kan man karakterisere Irak under Saddam Hussein samt 
Syrien som lande, der søgte regimebevarelse gennem brug af statsterrorisme, dvs. 
tilvejebringelse af gennemgribende mistillid og frygt i deres befolkninger. 

deret situationen i Irak (og Syrien), hvilket gav anledning til reaktion fra de amerikanske efterretnings-
tjenester: “Intel Officials Take Issue With Obama on ‘Underestimate’ of ISIS Threat”, NBC News: http://
www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/intel-officials-take-issue-obama-underestimate-isis-thre-
at-n214376; Andre vurderinger af situationen i Irak end de officielle fra CIA og FE: Joel Rayburn: “Iraq 
Is Back on the Brink of Civil War. Sectarian strife is the worst it’s been in many tears – and Syria isn’t 
helping”, New Republic, May 8 2013; Douglas A. Ollivant: “Renewed Violence in Iraq”, Contingency 
Planning Memorandum No. 15, Council of Foreign Relations, August 2012; Anthony H. Cordesman 
and Sam Khazai: Violence in Iraq in Mid 2013: The Growing Risk of Serious Civil Conflict, Report August 
22, 2013, Center for Strategic & International Studies, Washington, DC; John Queally: “Worse Than 
Syria? Civil War in Iraq has Already Started”, CommonDreams, May 3 2013; Jessica D. Lewis: Al-Qaeda 
in Iraq Resurgent. The Breaking the Walls Campaign, Part 1 & Part 2, Middle East Security Report 14 & 
15, Institute for the Study of War, September & October 2013

IRAKISK INDFLYDELSE I DEN SYRISKE 
BORGEKRIG: JIHADISTERNE

I dag er terrorisme som ikke-statsligt, politisk voldsmiddel udbredt i både Syrien og 
Irak. Da stigningen i volden i Irak i 2013 begyndte at nå de internationale medier og 
dermed de danske, forklarede en del kommentatorer stigningen som en sideeffekt 
af borgerkrigen i Syrien.12 Men det er ikke rigtigt, det er i hvert fald ikke hele historien. 
Faktisk er den voldsomme dominans af jihadisme i oprørskampen i den syriske bor-
gerkrig nærmere et resultat af, at jihadister i Irak udvidede deres engagement til 
Syrien. Således er Jabhat al-Nusra en irakisk opfindelse og voldsstigningen i Irak ikke 
et afløb fra Syrien, men blandt andet et resultat af, at Irak under Nuri al-Maliki ikke 
skabte en orden, som inddrog alle grupper i det irakiske samfund, men i stedet etab-
lerede et sekterisk regime, der opretholdt sig selv gennem udstrakt anvendelse af 
illegitim vold mod store dele af sin egen befolkning.13 Irak og Syrien har hver sin hi-

12 Se f.eks. “Mens verden taler om Egypten, dræbes 19 hver dag i Irak 
Volden i Irak er tæt forbundet med krigen i Syrien, det mener en dansk Irak-ekspert”, DR Nyheder, 
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/07/29/141738.htm

13 Vi kommer naturligvis mere ind på sammenhængen mellem Irak og Syrien samt den irakiske 
centralregerings medansvar for fremvæksten af de irakiske jihadister. Analyser og baggrund for 
Islamisk Stat er sparsomme. Her kan bl.a. henvises til Iraq’s Jihadi-Jack-in-the Box, Policy Briefing, 
Middle East Briefing No 38, ICG, Beirut/Brussel, 20. juni 2014; om dannelsen af Jabhat a-Nusra og 
ISIL er kilderne udover deres publikationer og erklæringer primært desertører. Særligt en er ofte 
citeret, her gengivet i informativ artikel i det Teheran-baserede al Alam-nyhedsnetværk: “al-Qaida leak: 
Secrets of al-Nusra and ISIL battle in Syria”, http://en.alalam.ir/news/1554107; Den samme person 
synes at være hovedkilden i Charles Lister: Dynamic Stalemate. Surviving Syria’s Military Landscape, 
Policy Briefing May 2014, Brookings Doha Center; en fin analyse, der samtidig henviser til andre 
vigtige studier, og som har historikken i IS med, er Daniel Milton, Bryan Price and Muhammad 
al-’Ubaydi: “The Islamic State in Iraq and the Levant: More than Just a June Surprise”, CTC Sentinel, 
Vol 7, Issue 6, Juni 2014. Artiklen baserer sig på studier af publikationer fra IS (samt især ISIL) selv 
og bygger bl.a. videre på et studie af Alex Bilger: “Backgrounder: ISIL Annual Reports Reveal a 
Metrics-Driven Military Command”, Institute for the Study of War, 22. maj 2014. En interessant tekst, 
der dokumenterer, at USA faktisk har haft øje for udviklingen i Irak og mulige spill over-problemer på 
Syrien er en erklæring ved en høring i den amerikanske kongres: Al-Qaeda’s Resurgence in Iraq: A 
Threat to U.S. Interests, Testimony by Brett McGurk, Deputy Assistant Secretary for Iran and Iraq, 
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storie, og det gælder også forløbet efter Det Arabiske Oprør i 2011, men deres histo-
rie løber sammen i fremmarchen af IS. Den syriske borgerkrig skal forstås og forkla-
res med baggrund i den syriske situation og historie, oppositionen mod Bashar 
al-Assad-regimet og dettes brutale nedkæmpelse af først fredelige demonstrationer 
og senere militant oprør. Men indflydelsen og til en vis grad dominansen af jihadi-
sterne fra IS starter i Irak, og det er ikke muligt at forstå jihadisternes rolle uden at 
spore deres historie i Irak.

Efter at have overtaget store områder i Irak, herunder millionbyen Mosul, synes IS’s 
fremrykning i Irak stoppet uden for Bagdad, eller rettere sagt uden for de områder, 
hvor flertallet af befolkningen, shiamuslimerne, bor. Der kunne dog så sent som i 
november, tre måneder efter at USA havde indledt luftkrig mod IS, konstateres hef-
tige kampe i Bagdad-forstaden Abu Ghraib, og der blev rapporteret om IS-krigere i 
bydelen. Hvis IS erobrer Abu Ghraib, vil de kunne beskyde Bagdads internationale 
lufthavn med artilleri.14 Efter overtagelsen af Mosul stoppede IS fremrykningen mod 
nord ved grænsen til de kurdiske områder, hvor Den Kurdiske Regional Regering 
(Kurdish Regional Government, KRG) sendte sine militser til bl.a. Kirkuk for at befæ-
ste de olierige områder her. Men i august 2014 indledte IS en offensiv mod nord, 
dels for at presse mindretal ud, dels for at sikre sig de ressourcevigtige områder. 
Offensiven i nord trak USA og andre stater aktivt ind i kampen mod IS, og i begyndel-
sen af oktober 2014 besluttede det danske Folketing, at også Danmark skulle sende 
syv F16-fly til en base i Kuwait for at bekæmpe IS i Irak (men foreløbig ikke i Syrien). 
Grænserne mod vest og sydvest, dvs. mod Syrien, Jordan og Saudi-Arabien er sta-
dig åbne og truede. Både på grænsen til Jordan og Saudi-Arabien har der været 
kampe, og begge stater har placeret tropper i området.15 Aktiviteten synes imidlertid 
størst ind i Syrien, hvor IS fortsætter med at rykke frem og befæste sig i vigtige om-
råder i den nordøstlige del af landet. I ugerne efter Mosuls fald var meldingerne fra 
Syrien, at IS var trængt, men i begyndelsen af juli kunne man se rapporter om, at IS 
sikrede sig oliefelter og områder nær floden Eufrat, der er hjemsted for syrisk land-
brug og forsyner området med vand, ligesom man kunne se videoer fra bl.a. byen 
al-Raqqa, hvor IS står stærkest, der viste IS-folk i militære køretøjer, kampvogne, 
med store missiler osv. I begyndelsen af juli udkæmpede IS voldsomme kampe mod 

Bureau of Near Eastern Affairs, House Foreign Affairs Committee, Washington, D.C., Embassy of the 
United States, London, 5. februar 2014 

14 Michell Prothero: “Islamic State reportedly on Baghdad’s outskirts after week of victories”, 
McClatchyDC October 3, 2014, http://www.mcclatchydc.com/2014/10/03/242105_islamic-state-re-
portedly-on-baghdads.html?rh=1

15 Se f.eks. “Jordan boosts military presence on Iraq border”, http://www.al -monitor.com/pulse/
originals/2014/07/jordan-isis-iraq-caliphate-border-jihadist-terror.html og “ISIL targets Saudi Arabia 
in recruitment drive”, The National, 16. juni 2014

den syriske hær, og det lykkedes at generobre kontrol med Syriens vigtigste gas- og 
olieressourcer i bl.a. Homs. Natten til den 23. september indledte USA sammen med 
Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Qatar og Saudi-Arabien luftangreb 
på IS, og USA angreb tillige Nusra-fronten på egen hånd. På trods af disse angreb 
rykkede IS yderligere frem i områderne omkring den kurdiske by Kobane. Sammen 
med Jabhat al-Nusra fremstår IS som den stærkeste oprørsgruppe i Syrien, der er 
bedst organiseret, har størst disciplin og er særdeles veludrustet med militære køre-
tøjer og kampvogne samt artilleri, især erobret fra den irakiske hær. Der er tale om 
gedigent amerikanskproduceret materiel. Det vurderes tillige af vestlige efterret-
ningstjenester, at IS er den gruppe i Syrien, der er bedst til at rekruttere Foreign Figh-
ters, hvoraf der menes at være 15.000 alene i Syrien.16 Den 29. juni udråbte ISIL et 
kalifat og skiftede samtidig navn til Islamisk Stat (IS). Lederen Abu Bakr al-Baghdadi 
ophøjede sig til Kalif under navnet Ibrahim.17 Kalifatet dækker et område i Irak og 
Syrien, der er fire gange så stort som Danmark, og begivenhederne har vist, at IS ikke 
har opgivet at udvide territoriet. 

16 Bill Roggio: “On the CIA estimate of number of fighters in the Islamic State”, The Long War Journal, 
September 13, 2014, http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2014/09/on_the_cia_
estimate_of_number.php

17 Jeg har skrevet et portræt af Kalif Ibrahim i januar nummeret (2015) af Euroman
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DEN ISLAMISTISKE SYRISKE 
 OPPOSITION

Fra starten af den syriske revolution har det stået klart, at oppositionen langt fra står 
samlet. Det er næppe overraskende, når man ser tilbage på Syriens historie. I 2005, 
hvor det syriske regime var stærkt presset efter offentliggørelsen af den første rap-
port i FN’s undersøgelse af mordet på Libanons premiereminister, Rafiq Hariri, året 
inden, så man f.eks. en række grupper gå sammen med det forbudte og eksilerede 
syriske Muslimske Broderskab om et manifest mod Bashar al-Assad. Alligevel var 
det tydeligt, at et oprør mod regimet ville åbne for adskillige konflikter på kryds og 
tværs i det syriske samfund.18 Det var derfor forventeligt, at det ville blive svært for 
de forskellige oppositionsgrupper og oprørsmilitser at stå sammen om en fælles 
dagsorden mod regimet. Det brogede billede kompliceres yderligere af, at udenland-
ske, især regionale magter, men også Rusland, har interesser at pleje i Syrien, såle-
des at de interne kampe forstærkes af udenlandsk indblanding og stedfortræder-
krig. Som legitimation af sin hårde kurs over for de demonstrationer, der i 2011 
skulle vise sig at være indledningen til oprøret – ikke mindst på grund af regimets 
hårde kurs – påstod Bashar al-Assad, at oprøret skulle tilskrives udefrakommende 
terrorister, først og fremmest militante islamister. I øvrigt helt på samme måde og 
med nærmest identiske ordvalg som diktatorkollegaen i Bagdad karakteriserede 
den irakiske opposition. Men endnu ved udgangen af 2011 var denne påstand en tyk 
løgn. I takt med, at Bashar al-Assad fik frit spil til bekæmpe oprøret samt rigelig 
støtte fra Rusland, Iran og Hizbollah, skulle den dog blive transformeret til en ubeha-
gelig sandhed. I første omgang mest ubehagelig for det internationale samfund, 
som paralyseret og rådvildt holdt sig tilbage fra at støtte oprøret, fordi man ikke ville 
blande sig i en regional hvepserede af sekteriske og statslige konflikter. Da det blev 
mere og mere klart, at oppositionen ikke kunne klare sig uden ekstern støtte, havde 

18 The Damascus Declaration, http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48514

man med fremvæksten af jihad-grupper nu overmåde svært ved at se sig selv kæm-
pe side om side med militante islamister med en ideologi, der umiskendeligt lignede 
al-Qaedas. I dag vurderes det, at det er jihad-grupperne, der står absolut stærkest 
blandt oprørsgrupperne, ligesom det er dem, der med stor succes er i stand til at 
rekruttere Foreign Fighters (som på dansk kaldes Syrienkrigere), bl.a. fra Danmark. 
For Bashar al-Assad var det i en lang periode derimod ganske bekvemt med den 
fremvækst af al-Qaeda- og jihad-grupper, fordi det for det første bekræftede hans 
fortælling og begrundelse for den hårde reaktion på oprøret, og for det andet fordi 
deres tilstedeværelse akkurat paralyserede det internationale samfund, som på in-
gen måde ønskede at hjælpe en ny islamisk stat til verden. Med den stærkt ironiske 
konsekvens, at det lige præcis var resultatet af bl.a. det internationale samfunds 
politik vis-a-vis Irak og Syrien; nemlig etableringen af det Islamiske Kalifat den 29. 
juni 2014.19 For Bashar al-Assad er det bekvemme ved at have en i internationale 
øjne ekstremistisk og illegitim fjende at slås med, blevet transformeret til et ubeha-
geligt faktum, der alvorligt risikerer at blive hans største fjende – som den USA-lede-
de koalition ganske ironisk nu hjælper ham med at bekæmpe. Da USA støttede de 
afghanske og islamiske modstandsgrupper mod Sovjetunionen i 1980’erne medvir-
kede det betydeligt til etableringen af al-Qaeda i 1988, og det er præcis erfaringerne 
fra sådanne begivenheder, der i lang tid afholdt amerikanerne fra at blande sig i 
borgerkrigen i Syrien, fordi de ikke endnu en gang ville fostre deres egen værste 
fjende. Den manglende indsats i Syrien og fraværet af rettidig støtte til oprørsgrup-
perne i 2011 og 2012 sammen med “strudsens politik” i Irak, hvor de vestlige lande 
med USA i spidsen energisk lukkede øjnene for Nuri al-Malikis sekteriske politik, har 
for Vesten ført til en helt uoverskuelig situation med etableringen af IS, der er lykke-
des, med det al-Qaeda aldrig opnåede, nemlig etableringen af et kalifat. Denne udvik-
ling er nogenlunde det værste scenarie, fordi Vesten og det internationale samfund 
ikke længere kan se borgerkrigen i Syrien og krisen i Irak som to isolerede fænome-
ner, hvor man på den ene side føler sig nødsaget til at gøre en indsats i Irak, mens 
man på anden side internationalt ikke kan finde fælles fodslag om Syrien. Resultatet 
er, at Islamisk Stat kan suge næring, kræfter og mobilisere styrke i begge lande, lidt 
som situationen har været i Afghanistan, hvor Taliban har kunne bevæge sig over 
grænsen til Pakistan og vende styrket tilbage herfra.20 

19 Den 4. juli holdt lederen af IS Abu Bakr al-Baghdadi en tale i Mosul, hvor han skitserede målene for 
det kalifat, samt opfordrede muslimer verden over til at immigrere til kalifatet med henblik på at 
forsvare og opbygge det. Talen findes f.eks. i oversættelse på SiteIntelgroup, men kan også findes på 
YouTube.

20 Se ICG Policy Briefing, op.cit.
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JABHAT AL-NUSRA OG IS 

Det er ganske svært at få et nogenlunde dækkende billede af, hvilke islamiske grup-
per, der kæmper på oppositionssiden i Syrien. I starten, da oprøret blev militant, var 
det lokale sunnimuslimske grupper, nogle med ideologiske forbindelser til det Mus-
limske Broderskab, der begyndte at operere, og nogle af dem fik ret hurtigt støtte fra 
tilrejsende jihadister.21 Det er det netværk med omkring 50 forskellige grupper, som 
i september 2013 endte med at blive til den Islamiske Front, der fik støtte udefra, i 
starten fra stater som Saudi-Arabien og Qatar. Rivaliseringen mellem Saudi-Arabien 
og Qatar, der er radikalt uenige om forholdet til det Muslimske Broderskab, som 
Qatar støtter, og Saudi-Arabien i sit eget land har sat på listen over terrororganisati-
oner og undertrykker, har ført til splittelse i Islamisk Front, og Saudi-Arabien støtter 
i dag andre dele af den syriske opposition. Efterretningstjenester vurderer, at Isla-
misk Front tæller 50-60.000 militante oprørere.22

Men også den øvrige islamistiske opposition er splittet. De to store og dominerende 
grupper er Jabhat al-Nusra og IS, der i Syrien startede med at hedde ISIL. Ret beset 
har de to grupper samme udspring, nemlig Islamisk Stat i Irak (Islamic State of Iraq, 
ISI), og Jabhat al-Nusra er etableret af irakere. Alene af den grund er det ikke rigtigt 
at karakterisere krisen i Irak som en udløber af situationen i Syrien – omvendt er der 
i høj grad tale om, at den islamistiske opposition står stærkt i Syrien på grund af 
indflydelse fra Irak. 

21 Lister op.cit.
22 Ibid.

Jabhat al-Nusra blev officielt erklæret som en jihad-gruppe med tilknytning til al-Qa-
eda den 23. januar 2012.23 Baggrunden var ifølge Alam, at lederne af gruppen ISI var 
bekymrede for, at den syriske revolution ville tiltrække ISI’s folk og dermed svække 
den irakiske gruppe, der var godt i gang med genvinde styrke i Irak efter at have 
været i knæ efter det, de amerikanske tropper i Irak i 2006 og frem kaldte The Surge 
(herom senere).24 Selv begrunder lederen af Islamisk Front det med, at man ønske-
de at hjælpe den syriske jihad. Ideen var at etablere en syrisk afdeling af ISI, der 
skulle tiltrække jihadister fra regionen og Europa. ISI bemyndigede Abu Muhammad 
al-Julani opgaven, og hurtigt blev gruppen etableret som en stærk organisation, der 
tiltrak sympatisører fra Den Arabiske Golf, Yemen, Nordafrika, USA og Europa, her-
under Danmark.25 I løbet af kort tid blev Jabhat al-Nusra en af de stærkeste og vig-
tigste militser i den syriske opposition. Ideologien lå tæt op ad al-Qaedas, hvilket ikke 
var så underligt, al den stund at ISI i 2011 var en anerkendt del af al-Qaeda-netvær-
ket. Gruppens succes hang bl.a. sammen med stor disciplin, men i høj grad også en 
god portion pragmatisme. Således var målet for dens kamp i lighed med Islamisk 
Fronts at få etableret et islamisk emirat og på sigt et kalifat, som skulle styres af 
sharia-baseret ideologi, herunder indførelse af hudud-straffe (håndsafhugning, prygl, 
piskning etc.), men ikke under krig.26 Med andre ord, sharia og hudud kunne vente til 
det fremtidige emirat. Jabhat al-Nusras ledere, der havde deres baggrund i al-Qaeda 
i Irak, havde taget ved lære af akkurat al-Qaedas fejltagelser i oprøret under Irak-kri-
gen mod USA og de nye irakiske ledere efter Saddam Hussein: I stedet for at indføre 
en streng sharia-kodeks over for borgerne i de byer og områder, der kom under Jab-
hat al-Nusras kontrol, prioriterede gruppen at give sikkerhed, forsyne borgere med 
f.eks. olie og benzin i de områder, hvor de havde kontrol over sådanne ressourcer, og 
ydede beskyttelse mod lokale hospitaler og sundhedsklinikker, også selvom patien-
ter og personale var sekulariserede og ikke religiøse. Fejlen, som al-Qaeda begik i 
Irak, nemlig at fremmedgøre sig for lokalbefolkningen i de irakiske byer, blev ikke 
gentaget af Jabhat al-Nusra, der tværtimod indtog en pragmatisk holdning i bevidst 
bestræbelse på at pleje et godt forhold til den syriske lokalbefolkning. Sammen med 
disciplin og dygtigt lederskab var det formentlig denne pragmatiske tilgang, der var 

23 Gruppens leder Abu Muhammad al-Julani erklærede i en radiotale gruppens oprettelse og 
tilkendegav, at den ville bekæmpe al-Assad-regimet og arbejde for på sigt at skabe en islamisk stat. I 
erklæringen opfordres muslimer overalt til at tage del i kampen. Erklæringen findes i oversættelse på 
SITE Intelligence: New Jihadist Group Declares Presence in Levant, Calls for Action, SITE 23. januar, 
2012

24 Se al Alam op.cit.
25 Lisa Lundquist: “Analysis: Blowback from Syrian jihad has begun” i The Long War Journal, http://www.

longwarjournal.org/archives/2014/06/syrian_jihad_the_blo.php og Aaron Y. Zelin: “The Saudi Foreign 
Fighter Presence in Syria” i CTS Sentinel Vol 7, Issue 4, april 2014

26 Lister op.cit. og Syria’s al-Nusra Front – ruthless, organised and taking control, The Guardian 10. juli 
2013, 
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makronbunden i Jabhat al-Nusras succes, både lokalt, men også i rekrutteringen af 
udefrakommende krigere, hvor der er beretninger om, at nogle tilsluttede sig Jabhat 
al-Nusra, ikke af politisk-religiøse grunde, men ene og alene fordi gruppen var bedre 
organiseret end mange af de andre oprørsmilitser.27 

Jabhat al-Nusras succes bekymrede i stigende grad lederne i ISI, der fra Irak kunne 
se, at den syriske underafdeling kom på USA’s liste over terrororganisationer, og at 
lederen al-Julani blev den mest eftersøgte person i Syrien. Begge dele var klare tegn 
på Jabhat al-Nusras styrke i den syriske oprørskamp. ISI-lederne, der formentlig 
frygtede at Jabhat al-Nusra ville udvikle sig til en egentlig rival, forsøgte i flere om-
gange at presse al-Julani til offentligt at erklære, at han og Jabhat al-Nusra var un-
der kontrol af ISI, men uden succes. Til sidst fremkom lederen af ISI, Abu Bakr 
al-Baghdadi, den 8. april 2013 med en erklæring, hvor han efter at have redegjort for 
gruppens forskellige navne, siden Abu Musab al-Zarqawi havde dannet den i 2004, 
sagde, at Jabhat al-Nusra var en udløber af ISI, der havde etableret celler i Syrien for 
at skabe grobund og forberede en kommende islamisk stat. Begge grupper ville 
fremover hedde Islamisk Stat i Irak og Levanten. Hverken ISI eller Jabhat al-Nusra 
ville længere være gyldige navne.28 To dage efter svarede al-Julani, at det var rigtigt 
nok, at al-Baghdadi havde beordret al-Nusra startet, og at det var ISI, der havde for-
synet al-Nusra med våben, penge og mandskab, men at både Nusra og ISI stod un-
der al-Qaedas øverste ledelse – begge var lokale al-Qaeda-grupper, der skulle rette 
sig efter lederen Ayman al-Zawahiri. Abu Muhammad al-Julani fortsatte med at 
sværge trosskab til netop al-Zawahiri og fastslå, at intet var ændret trods Abu Bakr 
al-Baghdadis erklæring to dage tidligere.29 Dette blev indledningen til en åben kon-
flikt mellem den syriske og den irakiske al-Qaeda-gruppe, der endte med en enestå-
ende konfrontation mellem al-Qaeda og det, der kom til at hedde Islamisk Stat. Vå-
benforsyninger til Jabhat al-Nusra blev stoppet, og ISIL begyndte at tage kontrol 
med våbendepoter og områder, hvor Jabhat al-Nusra havde stået stærkt. Det skete 
med stor brutalitet og uden egentlig tanke på den syriske revolution: Det var ikke 
kampen mod Bashar al-Assads regime, der havde første prioritet, det endsige dreje-
de sig om, men at sikre sig kontrollen over vigtige områder i Syrien med henblik på 
fortsat at kunne stå stærkt i Irak. For ISIL handlede det om at undgå, at den syriske 

27 Al-Qaida turns tide for rebels in battle for eastern Syria I The Guardian, 30. juli 2013, http://www.
theguardian.com/world/2013/jul/10/syria-al-nusra-front-jihadihttp://www.theguardian.com/
world/2012/jul/30/al-qaida-rebels-battle-syria

28 ISI Leader Rebrands ISI and al-Nusra Front as “Islamic State in Iraq and the Levant”, SITE Intelligence, 
8. april 2013

29 Al-Nusra Front Leader Confirms Link to ISI, Pledges to Zawahiri, SITE Intelligence, 10. april 2013

borgerkrig drænede det irakiske ISIL for kræfter, og ekspansionen ind i Syrien i 2013 
var for at sikre sig kontrol, med akkurat det formål at undgå dette.30 

Netop fordi ISIL ikke var direkte fokuseret på bekæmpelsen af Assad-regimet, men 
melede sin egen kage, kunne Assad på den ene side se en fordel i at lade være med 
at angribe gruppen med sine jagerfly og oven i købet aftage den olie, gruppen ret 
beset havde stjålet fra det syriske regime. På den anden side dannede de forskellige 
oprørsmilitser fælles front mod ISIL, der henover årsskiftet 2013-14 kom til at stå 
helt isoleret i Syrien. Forsøg på at mægle mellem ISIL og de øvrige islamiske grupper 
med islamiske dommere lykkedes ikke, hvilket den 2. februar 2014 fik al-Qaeda-lede-
ren, Ayman al-Zawahiri, der havde godkendt mæglingsforsøgene, til officielt at er-
klære, at ISIL på grund af sin strategi og uvilje til at samarbejde ikke længere var en 
del af al-Qaeda-netværket.31 Ayman al-Zawahiris erklæring vakte stor opsigt i de in-
ternationale medier og blev formidlet under overskrifter som, at “ISIL er for voldelig 
og brutal selv for al-Qaeda”.32 Med bruddet kom ISIL i åben krig med hele den syriske 
opposition, inklusive al-Nusra, men reelt kom ISIL i 2014 til at stå langt stærkere, end 
det hensygnende gamle al-Qaeda-lederskab. Da konflikten mellem al-Qaeda og ISIL 
blev offentlig, havde ISIL tabt væsentligt terræn i Syrien på grund af de øvrige oppo-
sitionsgruppers fælles front, men i løbet af januar og februar omgrupperede grup-
pen sig og vandt hurtigt kontrol over strategisk vigtige og ressourcestærke områder 
i Deir Ezzor og har i løbet af foråret 2014 fået konsolideret sig i det østlige Aleppo, 
med hvad der er gruppens syriske hovedstad, al-Raqqa. 

Hele ekspansionen ind i Syrien var altså ikke begrundet i kampen mod al-Assad, 
men havde og har til formål at modvirke en svækkelse af det, der i juni 2014 kom til 
at hedde IS, og hvis overordnede formål er at gennemføre en bred sunnimuslimsk-
baseret revolution mod styret i Irak med henblik på, først etableringen af og nu op-
retholdelsen af kalifatet. Ekspansionen fandt sted samtidig med, at ISIL tog kontrol 
med de centrale byer, Falluja og Ramadi, i den irakiske provins, Anbar. Den irakiske 
hærs modangreb, bl.a. med ny våbenforsyninger og efterretningsmæssig støtte fra 
USA, fandt sted samtidig med, at ISIL kæmpede i Syrien, og begge steder lykkedes 
det ISIL enten at holde stand eller vinde frem. Dette burde have været tilstrækkeligt 

30 Al Alam op.cit. og Lister op.cit.
31 Al-Qaeda Disassociates from ISIL, erklæring fra The General Command of al-Qaeda, SITE Intelligence, 

3. februar 2014. I maj bliver lederen Ayman al-Zawahiri presset til at forklare, hvorfor ISIL ikke er en 
del af al-Qaeda, og han gentager sin opfordring til, at ISIL trækker sig ud af Syrien og koncentrerer sig 
om Irak, hvilket får talsmanden for ISIL, Abu Muhammad al-Adnani, til at forklare ISIL’s position. 
Zawahiri, SITI Intelligence, 2. maj og al-Adnani, SITE Intelligence, 12. maj 2014 

32 For omhyggelig analyse og kontekstualisering af konflikten mellem al-Qaeda og ISIL se Nelly Lahoud 
and Muhammad al-’Ubaydi: “The War of Jihadists Against Jihadist in Syria” i CTC Sentinel Vol 7, Issue 
3, marts 2014
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til at få advarselsklokkerne til at ringe i Washington og de europæiske hovedstæder, 
der imidlertid primært koncentrerede sig om en udsigtsløs forhandlings pro ces, Ge-
neve 2, i en næsten aktiv fortrængning af den stadig mere kritiske situation i Irak og 
dens indflydelse på Syrien. Det burde have givet anledning til bekymring, at ISIL var 
i stand til at holde stand i Anbar i Irak samtidig med, at gruppen ekspanderede i Sy-
rien.

Måske var det denne aktive fortrængning, der gjorde, at ISIL’s overtagelse af kontrol-
len over Iraks andenstørste by Mosul den 10. juni 2014 kom som en fuldstændig 
overraskelse, såvel for staterne i regionen og Vesten som for de internationale me-
dier. På tv-billederne så det ud som om, det var vilde horder af jihadister, der skræm-
te en stor og velbevæbnet irakisk hær på flugt, og spørgsmålene rejste sig hurtigt; 
hvordan kunne sådan en gruppe, der blev vurderet til at omfatte ca. 3-5000 mand i 
alt, overrende og nedkæmpe en hel, veludstyret hær? Nogle medier kunne fortælle, 
at kun 800 jihadister havde sendt 30.000 soldater på flugt (ja, nogle taler om hele 
fem divisioner). Men ISIL’s styrke skulle næppe være kommet som så stor en over-
raskelse i betragtning af deres bedrifter tidligere på året i både Irak og Syrien og ikke 
mindst i betragtning af, hvordan gruppen i årevis systematisk havde konsolideret 
sig i sunnimuslimske irakiske byer og fået stadig større støtte fra andre sunnimus-
limske grupper og folk. Lokale irakiske journalister og analytikere havde længe skre-
vet om, hvordan ISI, der skiftede navn, først til ISIL og den 29. juni 2014 til IS, med 
terror og mafialignende metoder havde taget kontrol i Mosul – når ISIL så ubesvæ-
ret kunne overtage millionbyen, skyldes det med andre ord, at gruppen i forvejen 
kontrollede det meste og gennem terror havde tilegnet sig våben, penge, forretnin-
ger samt støtte netværk.33 Der var heller ikke tale om, at ISIL blot var en salafistisk 
fundamentalistisk gruppe, men i hvert fald siden 2010 en velsmurt organisation, der 
havde rekrutteret kompetente officerer fra Saddam Husseins hær til at bidrage både 
til ledelsen samt organiseringen af gruppen. Dertil kommer, at mange af de andre 
sunnimuslimske grupperinger, såvel militser som politiske grupperinger, i frustration 
over regeringen i Bagdad havde sluttet op om ISIL’s oprør mod regeringshæren og 
Nuri al-Malikis regime. Det vi er vidne til i Irak med forgreninger ind i Syrien, er altså 
et bredt sunnimuslimsk oprør, der ikke begrænser sig til den brutale gruppe Islamisk 
Stat, men har langt bredere opbakning fra andre, herunder ikke-religiøse grupper, der 
alle føler sig totalt svigtet af regeringen i Bagdad, KRG, USA og det internationale 
samfund. Mange af de grupper, der i dag tilslutter sig IS, gør det næppe af ideologi-
ske eller religiøse grunde, men først og fremmest i dyb frustration og vrede over, at 
de med den Irak-krig, der blev indledt i 2003 er ladt fuldstændig i stikken og overladt 

33 Se f.eks. Harith al-Qarawee: “Al-Qaeda Sinks Roots in Mosul”, al-Monitor, 24. oktober 2013, http://
www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/al-qaeda-mosul-iraq-sunnis-minorities.html

til en iranskstøttet sekterisk og brutal regering i Bagdad, som det internationale 
samfund med USA og EU i spidsen de facto har givet frie hænder til at gennemføre 
sit sekteriske voldsregime. 
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IS’ DYBE RØDDER I IRAK

Selvom der forud for IS’ erobring af Mosul som nævnt var rigeligt med advarsler om 
udviklingen af en ny global terrortrussel, der havde sin baggrund i to forhold, nemlig 
den politiske situation i Irak og Det Arabiske Oprør i 2011, blev advarslerne ignoreret 
– ligesom de utallige advarsler om al-Qaeda og Osama Bin Laden forud for 11. sep-
tember 2001 var blevet det. Historien syntes på en måde at gentage sig, for mens 
Europa og USA ivrigt diskuterede, hvor stor risikoen var for, at de såkaldte Foreign 
Fighters ville vende tilbage fra konfliktzoner i Sahel, Nordafrika, Afrikas Horn, først og 
fremmest Somalia, Den Arabiske Halvø, Levanten og Sydasien, eller hvorvidt al-Qae-
da, trods præsident Obamas effektive antiterror-kampagne mod lederne i Pakistan, 
var i gang med at få en renæssance, lagde Islamisk Stat fundamentet til sine over-
rumplende angreb i Syrien og Irak, på samme måde som al-Qaeda trods rigeligt med 
advarsler og information gennemførte angrebet 11. september 2001.34 Som tilfæl-
det var med Osama Bin Laden og al-Qaeda i 1990’erne, der i interviews og gennem 
fatwaer truede og advarede Vesten, redegjorde IS gennem egne publikationer så-
som tidsskrifter og årbøger omhyggeligt for bedrifter og hensigter.35 Det er tillige 
gennem sådanne publikationer samt gennem beretninger fra frafaldne medlemmer, 
man kender til organisationen og dens opbygning samt de støtter, den har. 

Siden 2010 har ISI været stramt og enevældigt ledet af Abu Bakr al-Baghdadi sam-
men med hans næstkommanderende, Hajji Bakr, der havde en karriere som oberst i 
Saddam Husseins hær. Igen ser man næsten historien gentage sig: Når det i 
1930’erne lykkedes for den saudiarabiske Ibn Saud at samle det, der blev til konge-

34 ISIL var naturligvis ikke ukendt og bliver faktisk også ganske udførligt omtalt i FE’s Risikovurdering i 
afsnittet om terrorisme, se FE op.cit., men analysen af ISIL’ s rolle i Irak og dermed for regionen er 
reelt set fraværende. 

35 Daniel Milton et al. op.cit.

dømmet Saudi-Arabien, skyldtes det en fasttømret alliance mellem troens og svær-
dets folk, sådan som det den dag i dag er illustreret på det saudiarabiske flag: Grønt 
med den islamiske trosbekendelse understreget af et sværd. I dag udgøres ledelsen 
i IS af en islamisk lærd i samarbejde med den militært udannede oberst. Og organi-
sationens flag bærer som det saudiarabiske også den islamiske trosbekendelse, 
men på sort baggrund og med profetens segl nedenunder. Alliancen mellem den 
radikale imam og den krigskyndige oberst er ikke tilfældig: De har, sammen med 
deres undersåtter og andre grupper, dannet en alliance i vrede over den udgræns-
ning fra den politiske magt, regeringen i Bagdad under al-Malikis ledelse har udsat 
dem for. 

Dannelsen af IS går tilbage til 2004, hvor den jordanske jihadist Abu Musab al-Zarqa-
wi (Ahmad Fadeel al-Nazal al-Khalayleh) etablerede sin gruppe al-Tawhid wal Jihad 
(Enhed og Jihad) og lagde grunden til de militante islamistiske oprør mod invasions-
styrkerne i Irak-krigen, der var blevet indledt i marts 2003.36 Gruppen havde sin gro-
bund i Irakisk Kurdistan, hvor der gennem 1990’erne var blevet dannet nogle mindre, 
men radikale grupper inspireret af al-Qaeda, og som i 2001 gik sammen i dannelsen 
af Ansar al-Islam under ledelse af Mullah Krekar (Faraj Ahmad Necmeddin).37 Krekar 
fik allerede i 1991 norsk asyl som flygtning fra Nordirak, men var i 2001 i Irakisk 
Kurdistan sammen med andre kendte jihadister med forbindelse til al-Qaeda, og 
sammen etablerede de Ansar al-Islam, som Zarqawi også var en del af. Det var den 
gruppe og sammenrend af forskellige ledere, der også talte veteranen Abu Musab 
al-Suri, som den amerikanske udenrigsminister, Colin Powell, henviste til i sin tale i 
FN’s Sikkerhedsråd i februar 2003, da han fremlagde begrundelserne for Irak-kri-
gen.38 Da krigen mod Afghanistan blev indledt i oktober 2001 som reaktion på 11. 
September-terrorismen, flygtede en del al-Qaeda-folk gennem Iran til Irakisk Kurdi-
stan, hvor de tilsluttede sig Ansar al-Islam, som derved kom under stigende indfly-
delse fra udenlandske jihadister. For Krekar endte det med, at han blev skubbet til 
side af de tilrejsende arabiske veteraner fra Afghanistankrigen og via Holland kom 

36 Historien ridses kort op af lederen Abu Bakr al-Baghdadi, i erklæringen af 8. april op.cit samt 
kommenteres af en talsmand for Jabhat al-Nusra, Abu Suleiman al-Muhjir i et interview 12. april 
2014, publiceret på Twitter og oversat på SITE Interliggence: Australian Cleric in al-Nusra Front Gives 
Comprehensive Interview on Issues with ISIL, Infighting in Syria

37 Jean-Charles Brisard: Zarqawi. The New Face of al-Qaeda (New York: Other Press, 2005)
38 Ibid. Hele Colin Powells tale kan læses her: Full text of Colin Powel’s speech, The Guardian, February 

5, 2003, http://www.nytimes.com/2005/09/09/politics/09powell.html?_r=0 Powell har selv kaldt 
talen for en skamplet på sin karriere: “Powell Calls His U.N. Speech a Lasting Blot on His Record”, 
New York Times September 9, 2005, http://www.nytimes.com/2005/09/09/politics/09powell.html I 
sin tale henviste Powell til tilstedeværelsen af al-Qaeda-krigere i Irakisk Kurdistan og til, at Zarqawi 
var blevet set i Irak. Men det var forkert at påstå, at der var et samarbejde mellem al-Qaeda og 
Saddam Hussein, samt at dette samarbejde gik ud på at producere masseødelæggelsesvåben
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tilbage til Norge. Zarqawi tog kontrol over gruppen i 2004 og samlede de tilrejsende 
jihadister samt irakiske oprørere i sin gruppe al-Tawhid wal Jihad (Enhed og Hellig 
Krig).

Zarqawi blev kendt for sin radikalisme og brutalitet, dels gennem de uhyggelige vi-
deoer, hvor gidsler blev halshugget, dels gennem hans gruppes systematiske forsøg 
på at skabe en borgerkrig mellem sunni- og shiamuslimer ved bl.a. at bombe shia-
muslimske moskeer og helligdomme. Især blev filmatiseringen af likvideringen af 
amerikaneren Nicholas Berg i maj 2004 kendt verden over som udtryk for Zarqawis 
brutalitet, der i uhyggelig grad ligner de voldshandlinger IS i dag er berygtet for. 
Zarqawi fremstår i dag som et forbillede og en martyr, IS beundrer og henviser til, og 
han indtager i IS samme rolle og status som Osama Bin Laden gør i al-Qaeda.39 
Zarqawi var ikke al-Qaeda-medlem, og al-Qaeda-ledelsen var kritiske over for både 
hans brutalitet og angreb på shiamuslimer, fordi den mente, angrebene skulle rettes 
mod amerikanerne og den nye irakiske regering. Ikke desto mindre blev Zarqawis 
gruppe i oktober 2004 under navnet al-Qaeda-Komiteen for Jihad i Mesopotamien 
officielt en del af al-Qaeda-netværket og vedblev at være det efter Zarqawis død.40 
Men den konflikt, der ses i dag mellem IS og al-Qaeda blev allerede grundlagt den 
gang med al-Qaeda-ledelsens kritik af Zarqawis sekterisme. I 2005 kom den ameri-
kanske efterretningstjeneste i besiddelse af et brev fra al-Qaeda-lederen al-Zawahiri 
til al-Zarqawi, hvor Zawahiri bl.a. gør opmærksom på, at det i kampen er nødvendigt 
at fastholde lokalbefolkningens støtte og opbakning.41 Dette råd fulgte al-Qaeda i 
Mesopotamien (Al-Qaeda i Irak, AQI) ikke, men gennemførte en rigid og dogmatisk 
ledelse i de byer, gruppen kontrollerede, hvilket fremmedgjorde den lokale irakiske 
befolkning. Denne fejllæsning af både ideologien, strategien og situationen i det ira-
kiske samfund førte til “oprør fra neden” mod al-Qaeda, ledet af en række sunnimus-
limske stammeledere eller sheiker. 

Zarqawi blev dræbt af amerikanske styrker i et såkaldt målrettet drab den 7. juni 
2006 nord for byen Baquba i Irak. Året inden havde han mod al-Qaedas vilje erklæret 
decideret krig mod de irakiske shiamuslimer, og volden i Irak eskalerede konstant og 

39 I nr. 3 af Dabiq, der er IS’s eget tidsskrift, henvises der gentagne gange til Zarqawi
40 Om Zarqawis karriere, se f.eks. Mary Anne Weaver: “The Short, Violent Life of Abu Musab al-Zarqawi” 

i The Atlantic, juli 2006, http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2006/07/the-short-violent-life-
of-abu-musab-al-zarqawi/304983/; Jean-Charles Brisard op.cit.

41 Director of National Intelligence releases letter from al-Zawahiri to al-Zarqawi, http://fas.org/irp/
news/2005/10/dni101105.html Her afslører Zawahiris fundering i den klassiske (venstreorienterede) 
oprørs- og revolutionslitteratur sig, hvilket er et punkt, hvor det oprindelige al-Qaeda-lederskab 
adskiller sig fra Zarqawi og det senere IS, som i højere grad henter inspiration i den islamiske 
jihad- (forstået som hellig krig) tradition. http://fas.org/irp/news/2005/10/dni101105.html

stærkt. Konflikten med al-Qaeda blev forværret efter Zarqawis død, fordi efterfølge-
ren Abu Hamza al-Muhajir svor troskabsed til Abu Omar al-Baghdadi, der havde dan-
net gruppen Islamisk Stat i Irak (ISI). Med sin troskabsed underkastede Abu Hamza 
al-Qaeda hæren ISI, hvilket selvsagt skabte vrede hos al-Qaeda-lederen. Denne kon-
flikt nåede ikke offentlighedens lys, men blev, ifølge forskerne Nelly Lahoud og 
Muhammad al-Ubaydi fra West Point-akademiets Combating Terrorism Center, 
kendt i forbindelse med de dokumenter, der blev indsamlet i Osama Bin Ladens hus 
i Abottabad, efter han blev likvideret af amerikanske specialstyrker i 2011.42 Vreden 
hos al-Qaeda skyldes ifølge Lahoud og al-Ubaydi dels, at al-Qaeda har en anderledes 
fortolkning af begrebet stat og finder det præmaturt at erklære sig såvel som en stat 
som et kalifat, for så vidt kriterierne for en islamisk stat ikke er realiserede, dels var 
al-Qaeda-lederne utilfredse med at se deres op mod 12.000 krigere komme under 
Abu Omar al-Baghdadis kommando, uden at det var blevet godkendt af al-Qaedas 
seniorledelse. Ikke desto mindre var ISI frem til al-Zawahiris dramatiske afsværgel-
se i februar 2014 del af al-Qaeda. Det er på en måde denne gamle konflikt, der bryder 
ud i lys lue mellem ISIL og al-Qaeda hen over vinteren 2013-14 og fører til det officiel-
le brud i februar 2014: al-Qaeda finder det præmaturt at kalde sig stat, når der reelt 
ikke er etableret en, de er kritiske overfor, at der udpeges ledere, uden at alle og især 
den øverste ledelse er taget med på råd, og de er uenige i den sekteriske voldsdyr-
kelse. Denne uenighed gentager sig, da al-Baghdadi i april erklærer dannelsen af 
ISIL. Men det er interessant at konstatere, at der går en lige linje fra Zarqawi og hans 
uenighed med al-Qaeda til bruddet mellem al-Qaeda og Islamisk Stat i dag. For 
al-Qaeda og IS er der således tale om to ganske forskellige udviklinger, der giver sig 
udslag i særdeles forskellig fortolkning af strategi og fjendebillede, akkurat som det 
var tilfældet allerede i konflikten mellem al-Zarqawi og al-Zawahiri. Selvom IS og ISI 
formelt var en del af al-Qaeda-netværket frem til 2014, er det derfor forkert at se IS 
og al-Qaeda som en og samme størrelse – de er markant forskellige på en række 
afgørende punkter, og har været det hele tiden, hvad Abottabad-dokumenterne tyde-
ligt viser, sådan som al-Zawahiri direkte henviser til i sin maj-erklæring.

42 Se Lahoud et al. op.cit. 
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THE SURGE

I løbet af 2006 voksede utilfredsheden blandt lokale irakiske sunnimuslimer med 
AQI (der altså nu retteligen var ISI), dels fordi man ikke kunne lide den fundamenta-
listiske gennemførelse af sharia, dels fordi lokale oplevede, at de tilrejsende al-Qae-
da-folk tilranede sig deres værdier, ejendomme og endog kvinder – i øvrigt helt som 
IS gør i dag i de områder, hvor organisationen huserer i Irak og Syrien. Samtidig var 
de bekymrede over, at Iran skulle få for stor indflydelse på regeringen i Bagdad. Dis-
se grupper, der kom til at gå under navnet The Awakening Sheikhs, på arabisk Sahwat 
al-Anbar (opvågning i Anbar, der er navnet på den sunnimuslimsk dominerede pro-
vins) eller simpelthen Sahwa, tilbød at arbejde sammen med de amerikanske trop-
per i en bekæmpelse af al-Qaeda. Amerikanerne var åbne over for forslaget. Trods 
adskillige offensive operationer i Falluja, der blev anset som al-Qaedas højborg, steg 
volden, og det gjorde kritikken og utilfredsheden med krigen også. Midtvejsvalget i 
USA i 2006, der burde handle om de enkelte staters forhold, kom overvejende til at 
handle om Irakkrigen, og utilfredsheden blandt de amerikanske vælgere var stor. 
George W. Bush led et nederlag, hvilket dels førte til nedsættelse af et udvalg bestå-
ende af både demokrater og republikanere til at evaluere Irakstrategien samt fyring 
af forsvarsministeren, Donald Rumsfeld, som blev erstattet af Robert Gates. Udval-
get anbefalede reduktion af de amerikanske tropper, og det samme gjorde stort set 
alle andre kritikere af Irakkrigen. Men George W. Bush overraskede alle og sendte 
mere end 20.000 flere soldater til Irak i begyndelsen af 2007. I januar var general 
David Petraeus tiltrådt som øverste chef for styrkerne i Irak, og han havde allerede i 
efteråret udarbejdet en ny strategi, hvor Sahwa-sheikerne passede ind som hånd i 
handske. Petraeus knyttede også en australsk officer til sig som toprådgiver, nemlig 
David Kilcullen, som var udlånt fra Australien til det amerikanske udenrigsministeri-
um. Kilcullen, der lavede en Ph.d. i antropologi samtidig med sine udstationeringer 
som officer, havde stor erfaring med oprørsbekæmpelse og udgav senere sine teo-
rier, iagttagelser og ideer i en række bøger, hvoraf den første, ‘The Accidental Guerilla. 

Fighting Small Wars in the Midst of a big One’, samtidig var en præcis beskrivelse af 
det, der kom til at gå under navnet The Surge. Kilcullen havde observeret, at i en kon-
flikt mellem lokale oprørsgrupper – eller hvad der af lokale blev opfattet som tættest 
på dem – og regeringsstyrker eller udenlandske invasionstropper ville lokalbefolk-
ningen i udgangspunktet altid støtte, hvad der blev opfattet som den lokale oprørs-
gruppe. Det vil sige, at jo mere de udefrakommende styrker intensiverede kampen, 
desto mere ville de lokale støtte oprøret. I oprørskrige ville en strategi, der kunne 
kaldes ‘dræb fjenden’, være dømt til at mislykkes og blot resultere i øgning af antallet 
af fjender, fordi lokale i stigende grad ville gå over til oprørerne – den proces prøvede 
Kilcullen at fange med sit begreb the accidental guerilla. Alternativet ville være, hæv-
dede Kilcullen og Petraeus, der udgav en Field Manual, at opbygge tillid til de lokale 
ved at yde dem beskyttelse, støtte dem, og hjælpe dem til at forsvare sig selv.43 Man 
skal ikke gå ind i det lokale civilsamfund tungt bevæbnet, men vise tillid og komme 
ubevæbnet, hvad Petraeus faktisk gjorde i nogle byer. I stedet for krig i form af op-
rørsbekæmpelse skulle der være tale om fredsskabelse ved at styrke lokale kræfter 
og opbygge lokale institutioner og militser. De amerikanske styrkers opgave var i 
højere grad træning, uddannelse i brug af våben og specialoperationer samt under-
støttelse af de lokale militser, der selvfølgelig både kunne det lokale sprog og kendte 
terrænet. Denne strategi for fredsbevaring blev i andre sammenhænge hilst velkom-
men af teoretikere og antropologer, der så strategien som en nedefra op-tilgang, der 
ydede respekt for lokal kultur, sprog og samfundsforhold. Tilgangen blev teoretisk 
diskuteret og omtalt under begrebet hybridity og vandt indpas i freds- og konflikt-
forskningen, der ikke i starten opdagede, at der mest af alt var tale om en strategi for 
oprørsbekæmpelse. Kort sagt handlede strategien om at bevæbne lokale til at dræ-
be fjenden fremfor at gøre det selv, og i Irak virkede den faktisk. I hvert fald faldt 
volden betydeligt og Bushs kritikere måtte sande, at han havde gjort rigtigt ved at 
indlede The Surge fremfor at høre på anbefalingerne om at trække styrker ud.44 

Svagheden ved strategien er dog, at lokalsamfundet bliver oversvømmet med vå-
ben og veltrænede dræbere. Så lang tid de er loyale over for det overordnede freds- 
og stabiliseringsprojekt, er det fint, men bliver de utilfredse og vender våbnene mod 
centralregeringen eller invasionsstyrkerne, bliver de, på grund af deres træning og 
udstyr, naturligvis overordentlig farlige og destabiliserende. Akkurat dette skete 
også i Irak, fordi de lokale sheiker og militser i de sunnimuslimske områder ikke fik 

43 Sarah Sewall: The U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual (Chicago: Chicago 
University Press 2007)

44 Strategien er fint beskrevet i Niel Smith & Sean MacFarland: “Anbar awakens: The tipping point” i 
Military Review, March-April 2008; Teorien er beskrevet udførligt I David Kilcullen: The Accidental 
Guerilla. Fighting Small Wars in the Midst of a big One (Oxford / New York: Oxford University Press 
2009) samt af David Petraeus…
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indfriet løfterne om politisk indflydelse i Bagdad og indrullering af deres militser i 
den irakiske hær. Det, der var en stabiliserende faktor, og som i et par år fik volden til 
at falde i Anbar-provinsen, blev til veltrænede og stærkt bevæbnede oprørsgrupper. 
Løfterne til dem blev aldrig indfriet, og i stedet forvandlede nogle af dem sig fra at 
være bekæmpere af oprør og terrorisme til oprørere og terrorister – oven i købet 
endnu farlige på grund af deres træning og erfaring, end de oprørere, de skulle hjæl-
pe amerikanerne med at nedkæmpe.45

45 Den teoretiske diskussion om hybridity samt teoriens svagheder er udførligt analyseret i Louise Wiuff 
Moe. “The Strange Wars of Liberal Peace: The ‘local’, hybridity and the governing rationalities of coun-
terinsurgent warfare in Somalia”, under review with Peacebuilding

USA VANDT KRIGEN MOD SADDAM 
 HUSSEIN, MEN TABTE FREDEN  

Trods mange advarsler og stærk kritik fra mange sider indledte USA og en koalition 
af villige stater krig i Irak i marts 2003 med det formål at fjerne den irakiske diktator 
Saddam Hussein fra magten, indføre demokrati og starte en demokratibølge i det 
arabiske Mellemøsten. Saddam Hussein blev væltet, taget til fange af amerikanerne 
og senere overgivet til irakerne, der fik ham hængt i et fængsel. Alt andet gik akkurat 
lige så galt, som advarslerne havde profeteret, og endog på nogle punkter endnu 
værre på grund af de fatale fejl, især amerikanerne begik, da „freden skulle vindes“.

En af de mest graverende fejltagelser, der fremdeles er en væsentlig forhindring for, 
at demokrati kan etableres i landet og formentlig endnu værre, at der ikke er styrke 
til at bekæmpe IS i dag, var opløsningen af den irakiske hær, der havde udgjort Sad-
dam Husseins magtbase, samt igangsættelse af en meget nidkær og omfattende 
debaathificering – dvs. afskedigelse af alle tidligere Baath-medlemmer og en nid-
kær forfølgelse af dem.46 Den har været og er stadig – trods forsøg på via lovgivning 
at få den stoppet – et af de vigtigste instrumenter, de nye irakiske magthavere brug-
te til at holde oppositionspolitikere og politiske modstandere fra magten. Deres riva-
ler blev beskyldt for at være gamle Baath-medlemmer – hvilket omtrent var det 
samme som at blive beskyldt for at være „terrorist“ – hvorefter de bliver fordrevet, 
hældt i fængsel eller likvideret. Dette betød, at store grupper i det irakiske samfund 
blev holdt uden for både politisk indflydelse og karrieremuligheder i statsapparatet. 
Det var især sunnimuslimer, der blev marginaliserede, forfulgt og undertrykt, men 
hvis shiamuslimer eller andre, som f.eks. kurdere, kom på tværs af magthaverne i 
Bagdad, risikerede de samme hårdhændede behandling.47

46 For analyse og dokumentation se f.eks. James P. Pfiffner: “US Blunders in Iraq: De-Baathification and 
Disbanding the Army”, Intelligence and National Security, Vol. 25, No. 1, 76-85, February 2010

47 Dette er veldokumenteret i rapporter fra Human Right Watch og Amnesty International
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Det var en kæmpe opgave, der ventede USA og koalitionen efter fjernelsen af Sad-
dam Hussein: Der var ingen eksisterende centraladministration, og der var heller 
ingen kompetente mennesker til at bygge en op, da de var sendt ud i mørket, så 
amerikanerne måtte sammen med de eksilirakere, der vendte hjem til Irak med ud-
sigt til magt og karriere, bygge en ny statsadministration op fra grunden. Vandforsy-
ning og elektricitet fungerede kun få timer i døgnet, korruption og arbejdsløshed var 
enorm, volden og sekterismen voksede. Amerikanerne havde håbet, at der inde i 
maven på enhver iraker boede en lille oplysningsorienteret, liberal demokrat, der ville 
springe ud, så snart dikturet var fjernet.48 Men så let gik det desværre ikke. Lige fra 
starten bekræftede koalitionen og USA sekterismen, og meget hurtigt kunne man 
begynde at se konturerne af det, der med en vis frygt og bæven blev kaldt libanise-
ring af Irak: I Libanon var repræsentation og magtdeling mellem de mange forskelli-
ge konfessionssamfund blevet indskrevet i forfatningen, således at Libanon er en 
stat bestående af borgergrupper bestemt af forskellige religiøse tilhørsforhold frem-
for at bestå af statsborgere med lige rettigheder. Lige fra starten bekræftede invasi-
onsstyrkerne opdelingen i grupper i Irak, hvis rettigheder skulle sikres efter befriel-
sen. Men herved fik man blot erstattet ét sekterisk styre med et andet, et 
sunnimuslimskbaseret styre blev erstattet af et shiamuslimsk og iranskstøttet regi-
me med en kurdisk region, der udviklede stadig større grad af selvstændighed. Der-
med var libaniseringen indledt,49 og det var i den kontekst, at man hurtigt begyndte 
forberedelserne til et demokratisk valg til et nyt parlament, der kom til at finde sted 
allerede i januar 2005. På trods af manglende demokratiske institutioner og traditi-
oner, fravær af valgkamp fordi sikkerhedssituationen ikke tillod vælgermøder, ano-
nyme kandidater, vold, korruption, valgsnyd og sunnimuslimsk boykot i nogle pro-
vinser, blev valget af lederne fra koalitionen set som en succes og bekræftelse på, at 

48 En neokonservativ forventning fra ideologer og forskere især tilknyttet American Enterprise Institute 
(AEI), der længe havde lavet lobbyvirksomhed for militært angreb på og regimeskift i Irak. Argumen-
tet var, at Irak var moden til demokrati, og at et regimeskift i Bagdad ville få de øvrige arabiske 
regimer til at vælte som dominobrikker og starte en demokratibølge i Mellemøsten i lighed med den, 
man havde set i Østeuropa i forbindelse med ophøret på Den Kolde Krig. For en samlet fremstilling af 
argumentet se Lawrence F. Kaplan & William Kristol: The War over Iraq. Saddam’s Tyranny and 
America’s Mission (San Francisco: Encounter Books 2003) 

49 Raad Alkadiri & Chris Toensing: “The Iraqi Governing Council’s Sectarian Hue”, Middle East Research 
and Information Project, Merip, August 2003, hvor forfatterne advarer: “At the same time, the US 
propensity to equate Sunnis with Baathists and the latter with “Saddam loyalists,” combined with the 
fact that most attacks on US forces have taken place in the “Sunni triangle,” has meant that Sunni 
Arabs have borne the brunt of US counter-insurgency operations. All this has exacerbated fears 
among Sunni Arabs that they are being purposely marginalized, something that could encourage the 
community to organize on a sectarian basis in the future and to provide at least tacit support for 
violent resistance to the CPA. Observing this dynamic, the liberal Shiite intellectual Laith Kubba has 
written in the Financial Times that the IGC should expand its ranks to embrace members from the 
Sunni triangle. Otherwise, latent tensions between Sunni Arabs on one side, and the Shiites and the 
Kurds on the other, will be heightened, potentially laying the foundations for the “Lebanonization” of 
Iraq” 

Irak nu gik over i en ny fase i sin historie. Man hæftede sig ved, at volden relativt set 
var mindre end frygtet og valgdeltagelsen overaskende høj. Men det siger sig selv, at 
et valg i den sammenhæng og på den baggrund kun kunne have en tynd fernis af 
demokrati, hvilket studier efterfølgende har bekræftet.50 Formålet med valget var 
først og fremmest at vælge et parlament, som kunne stå for den vanskelige proces 
at få udfærdiget en ny forfatning, der faktisk blev bekræftet ved et nyt valg i oktober 
samme år. Men det store problem var selvfølgelig, at sunnimuslimerne på grund af 
deres boykot kun var magert repræsenteret i parlamentet og derfor var uden for 
processen.51 Desværre var det tillige den forkerte leder, Ibrahim al-Jaafari, irakerne 
havde valgt og som overtog premiereministerposten. Han havde for tætte forbindel-
ser til Iran, kunne ikke sætte en stopper for den sekteriske vold og nød derfor ikke 
opbakning i Washington og London eller blandt Iraks kurdere og sunnimuslimer. 
Den britiske og den amerikanske udenrigsminister, Jack Straw og Condoleezza 
Rice, blev sendt på mission til Bagdad, hvor det lykkedes dem at overtale Jaafari til 
at trække sig og give plads til en mere handlekraftig leder.52 Nuri al-Maliki overtog 
posten, som han sad på frem til august 2014, hvor han trak sig – igen efter pres fra 
USA. 

50 Ziad Al-Ali: The Struggle for Iraq’s Future. How Corruption, Incompetence and Sectarianism have 
undermined Democracy (New Haven 2014: Yale University Press)

51 Iraq: Don’t Rush The Constitution, Middle East Report No. 42, June 2, 2005, International Crisis Group 
(ICG)

52 Iraq conflict thwarts PM Jaafari, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4932692.stm; 
Condoleezza Rice and Jack Straw in Iraq to break government deadlock, http://www.lexpress.mu/
node/171730 Jaafari blev i øvrigt udpeget som udenrigsminister af Haidar al-Abadi, der dannede ny 
irakisk regering i august 2014, efter at forgængeren, Nuri al-Maliki, led same skæbne som sin 
forgænger og blev tvunget til at gå af efter internationalt (in casu: amerikansk) pres
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IDENTITETSPOLITIKKENS RØDDER  
I SADDAMS IRAK 

I stedet for demokrati og stabilitet åbnede krigen i Irak for alle slags konflikter på 
kryds og tværs i det irakiske samfund og overordnet mellem de tre store befolk-
ningsgrupper: Sunnimuslimer, shia- muslimer og kurdere. Denne tredeling af det 
irakiske samfund er mest af alt et direkte resultat af krigen og den amerikanske 
måde at forstå Irak på. Inden krigen var forskellene mellem de tre grupper, navnlig 
mellem sunni- og shiamuslimer, mindre udtalte og nogle gange helt udviskede. Den-
gang var den vigtigste identitetsmarkør, om man var en del af Saddam Husseins 
irakiske samfund eller var i opposition til det. Ganske vist etablerede kurderne i det 
nordlige Irak et selvstyreområde, hvilket var blevet muligt efter krigen i 1991, fordi 
den førte til oprettelse af en flyveforbudszone, hvor kurderne under beskyttelse af 
USA (i de første år tillige af Frankrig og Storbritannien) kunne udnytte de ressourcer, 
der findes i området, samt nyde godt af de midler, der internationalt blev sprøjtet ind 
i deres samfund.53 Selvom det irakisk-kurdiske område formelt er en del af Irak og 
alle handelsaftaler, herunder om eksport af olie fra regionen, og skal aftales og sank-
tioneres af centralregeringen i Baghdad, fungerer området i praksis som en selv-
stændig stat. De irakiske kurdere begrunder deres selvstændige politik med, at cen-
tralregeringen ikke har overholdt sine forfatningspligtige aftaler, f.eks. at overføre 
penge til de kurdiske institutioner og til f.eks. drift at sikkerhedsstyrkerne Peshmer-
ga. Derfor ser de sig i deres gode ret til at kanalisere ressourcer ind i deres region, 
bl.a. gennem oliesalg til Tyrkiet. Det er bemærkelsesværdigt, at de irakiske kurderes 
største samhandelspartner rent faktisk er nabostaten Tyrkiet, der de seneste år har 
udviklet et godt forhold til Irakisk Kurdistan. Baggrunden er en rækkes fælles interes-
ser i energi og samhandel, men også at de irakisk kurdiske ledere arbejder sammen 

53 Forløbet efter krigen mod Irak i 1991 og oprettelsen af flyveforbudszoner samt Irakisk Kurdistans vej 
mod større selvstændighed er grundigt dokumenteret og skildret i Sarah Graham-Browm: Sanctioning 
Saddam. The Politics of Intervention in Iraq (London 1999: I.B. Tauris) 

med Tyrkiet om at bekæmpe og forfølge PKK, der af tyrkerne ses som en terrororga-
nisation.54 Forholdet mellem det selvkørende irakiske Kurdistan og centralmagten i 
Bagdad er i dag så dårligt, at det udgør en lige så væsentlig trussel om opløsning af 
den irakiske enhedsstat, som krigen med IS.55 

Enhedsstaten trues naturligvis i høj grad også af den konflikt, der har udviklet sig 
stadig mere voldeligt mellem sunnimuslimer og shiamuslimer, og som i dag både 
har ført landet ind i en egentlig borgerkrig og gjort Irak til centrum i en global konflikt, 
der endnu en gang har sendt en international koalition af villige stater i krig i landet. 
Konflikten mellem de to grupper er et direkte resultat af Irakkrigen, og den måde 
hvorpå tingene blev håndteret efter Saddam Husseins fald. På den ene side så Iran 
store muligheder for at øge sin indflydelse i det nye Irak, hvilket skyldtes de nære 
forbindelser mellem flere af de shiamuslimske grupper, som var organiseret i den 
sydlige del af landet, og hvis ledere i adskillige år havde været i eksil i Iran på flugt fra 
Saddam Husseins forfølgelse. På den anden side så de shiamuslimske samfund i 
syd og i de fattige områder af Bagdad en mulighed for at udfylde det magttomrum, 
Saddam Husseins fald efterlod. Debaathificeringen havde sendt hele centraladmini-
strationen ud i arbejdsløshed. Personer med blot nogen kompetence måtte rekrut-
teres i de kurdiske områder blandt shiamuslimer, navnlig fra syd, samt blandt eksi-
lirakere, der havde været borte fra landet i årevis og havde deres egne store 
interesser og beklageligvis kun små erfaringer med at lede et statsapparat. I første 
omgang forsøgte amerikanerne at køre butikken selv, uden succes: Hverken politisk, 
i opbygningen af nye institutioner eller hvad angik kampen mod den stigende sekte-
riske vold, terrorisme og sabotage mod de amerikanske projekter fik de styr på tin-
gene.56 I stedet begyndte politikere fra det shiamuslimske samfund at varetage le-
delsen og rekruttere fra egne rækker, mens alle andre nidkært blev holdt ude og nede 
med støtte fra Iran. Som sådan kan man godt tale om en sunni-shia-konflikt i Irak, 
men dens rødder er ikke religiøse: Den skyldes den måde, Saddam Hussein organi-
serede sin magt på, hvor han konstant var stærkt bekymret for, at det fattige shia-
muslimske samfund ville gøre oprør mod hans despoti og voldsomme skævvrid-
ning af fordeling af rigdom og privilegier og derfor brugte mange kræfter på at 
svække samfundene både i Bagdads forstæder og i Sydirak. Hans bekymring blev 
yderligere næret af, at shiamuslimerne faktisk udgør flertallet i den irakiske befolk-
ning, samt at de henter ekstern støtte hos nabolandet Iran.

54 Der har i mere end et år været ført forhandlinger mellem PKK og Tyrkiet om en fredsløsning
55 Der skal forhandles budgetaftale mellem KRG og Abadis nye regering i Bagdad
56 Seniorkorrespondent på The Washington Post Rajiv Chandrasekaran var udstationeret I Bagdad under 

amerikanernes førsøg på at styre Irak efter Saddam Husseins fald, og han har skrevet en indsigtsfuld 
beretning om perioden i sin bog Den Grønne Zone, En reportage om USA’s katastrofale forsøg på at styre 
Irak efter invasionen (København 2009: Gyldendal) 
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Saddam Husseins frygt for det shiamuslimske flertal blev for alvor manifest, da re-
volutionen i Iran i 1979 udviklede sig til en islamisk revolution, der førte til, at den 
øverste magt blev koncentreret hos én religiøs leder (fra 1979 til 1989 ayatollah 
Khomeini, herefter den nuværende leder, Ali Khamenei). Khomeini anerkendte hver-
ken det internationale system eller alternativet mellem vestlig kapitalisme over for 
kommunisme, men talte for en hel ny orden, hvor den islamiske revolution skulle 
eksporteres hele vejen til Jerusalem. Visionen var at mobilisere shiamuslimer i Irak, 
på Den Arabiske Halvø og i Levanten, som skulle følge det iranske eksempel. Kho-
meinis vision blev af de arabiske og fortrinsvis sunnimuslimske stater opfattet som 
en trussel, de skulle reagere på: De seks Golfstater Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait, De 
Forenede Arabiske Emirater, Oman og Bahrain, etablerede i 1981 Gulf Cooperation 
Council (GCC) som direkte respons, og planen var, at GCC skulle udvikle sig til en 
forsvarsalliance og senere til en økonomisk union med EU som forbillede. Det er 
langtfra sket. Irak og Saddam Hussein reagerede mere aggressivt ved at angribe 
Iran og dermed indlede den mest blodige krig siden Anden Verdenskrig, der kom til 
at vare i otte år indtil 1988, hvor den blev bragt til ophør ved en våbenhvile. Der var 
ingen vinder, men mange tabere, heriblandt de irakiske shiamuslimer, der kunne se 
til, mens Saddam Husseins tropper drænede de frugtbare marskområder og for-
vandlede dem til golde saltørkener, dels for at have et bedre terræn at køre de iraki-
ske kampvogne i, dels for at fratage shiamuslimerne et væsentligt livsgrundlag. Da 
en koalition af villige stater under USA’s ledelse (og med FN-mandat) i februar 1991 
smed Irak ud af Kuwait (som Saddam havde erobret i sommeren 1990), opfordrede 
den daværende amerikanske præsident, George Bush, såvel shiamuslimerne i syd 
som kurderne i nord til at gøre oprør mod Saddam Hussein. Da de fulgte opfordrin-
gen, blev de mødt med Saddams jagerfly og kamphelikoptere, og USA støttede dem 
ikke, men lod dem sejle deres egen sø, indtil man omsider med FN’s mellemkomst 
fik oprettet flyveforbudszoner i nord og syd. Opstanden bekræftede Saddam Hus-
sein i hans værste frygt: Hvis shiamuslimerne fik mulighed for at gøre oprør, ville de 
gøre det. I 1991 fik de ingen støtte, hverken fra Vesten eller fra Iran, som endnu 
havde travlt med at reparere skaderne efter den otte år lange krig med Irak. Frem til 
krigen i 2003 levede de under kummerlige forhold, og hver nat blev beboerne i Basra 
og andre steder vækket af Saddams sirener, der tudede, når amerikanerne sendte et 
fly ind over flyveforbudszonen. Bedre var det ikke i de bydele af Bagdad, hvor der 
boede flest shiamuslimer. Intet under at de shiamuslimske partier i 2003 udnyttede 
muligheden og udfyldte magttomrummet efter Saddam Hussein.57

57 Iraks historie frem til lige før Irakkrigen med grundige analyser af de politiske forhold og samfundet 
under Saddam Hussein findes I Charles Tripp: a History of Iraq (Cambridge 2001: Cambridge 
University Press)

Mens amerikanerne forsøgte at genopbygge staten efter Saddams fald og havde 
den formelle ledelse, beredte shiamuslimerne sig på magtovertagelse – dels gen-
nem de valg, besættelsesmagten insisterede på, dels ved nidkært at holde andre 
grupperinger væk fra fadet. Det shiamuslimske befolkningsflertal er ikke en homo-
gen gruppe. Faktisk var der mange blodige opgør mellem forskellige grupper med 
forskellige dagsordener, ligesom der er mange shiamuslimer, der forstår sig selv 
som sekulære uden nogen form for religiøs dagsorden. Et eksempel er Ayad Allawi, 
der kom til Irak efter 30 års eksil og blev premierminister i den overgangsregering, 
som var sat i scene frem til de første irakiske valg i 2005. Allawi blev senere leder af 
partiet al-Iraqiya, der samlede sekulære shiamuslimer og sunnimuslimer, herunder 
repræsentanter fra Sahwa-bevægelsen. Partiet opfattede sig som nationalistisk og 
ikkesekterisk og var tænkt som de marginaliserede sunnimuslimers mulighed for at 
vinde politisk indflydelse i Bagdad. Ved valget i 2010 blev det faktisk det største 
parti, men Nuri al-Maliki var ikke indstillet på at afgive magten, og da hverken al-
Iraqiya eller al-Malikis Dawa-parti var i stand til at danne regering alene, blev man 
efter lange forhandlinger i den kurdiske hovedby Irbil enige om at dele magten.58 
Men al-Maliki holdt ikke sin del af aftalen og var dygtig til at spille de forskellige par-
ter ud mod hinanden – med det resultat, at han var i stand til at fastholde magten, 
mens oppositionen og al-Iraqiya gik i opløsning i indre kævl og strid. Resultatet var, 
at sunnimuslimerne systematisk blev holdt borte fra magten.59

Lige så lidt man kan tale om én homogen shiamuslimsk befolkning, kan man beteg-
ne sunnimuslimerne som én gruppe. Men ligesom de politiske forandringer tilskyn-
dede at fremme shiamuslimske identitetsmarkører, skete det samme for sunnimus-
limerne, der dog i stedet kom til at leve med en offerfortælling. Udstødt fra magten i 
Bagdad, frataget jobmuligheder i hæren, politiet og staten stod de som de store ta-
bere efter Saddam Husseins fald. Problemet var, at al-Maliki ikke indrullerede milit-
serne i Iraks hær eller åbnede det politiske system for Sahwa-lederne. Det var disse 
stammeledere, der sammen med moderate islamister og sekulære, herunder også 
shiamuslimer udgjorde makronbunden i al-Iraqiya-partiet, som vandt valget i 2010, 
men ikke fik lov at bruge sejren. Resultatet blev en radikalisering af sunnimuslimsk-
baserede militser og en genkomst af al-Qaeda-grupper, der, navnligt efter at ameri-
kanerne trak sig ud af Irak ved udgangen af 2011, optrappede deres aktiviteter bety-
deligt. Selvsamme dag som USA trak sine tropper ud af Irak, indledte al-Maliki en 
veritabel offensiv mod sunnimuslimske politikere og udrensning af dem i Bagdad. 

58 Resultatet fik Lamis Andoni i Aljazeera til at konkludere, at libaniseringen af Irak nu var en realitet: 
“The ‘lebanonisation’ of Iraq”, Aljazeera, 29 November 2010, http://www.aljazeera.com/inde-
pth/2010/11/20101126143626991797.html  

59 Iraq’s Secular Opposition: The Rise and Decline of al-Iraqiya. Middle East Report No. 127 – July 31, 2012, 
International Crisis Group (ICG)
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Protester udviklede sig til egentlige protestlejre i byerne i Anbar-provinsen, og de-
monstranterne blev stadig mere bevæbnede, samtidig med at ISI vandt større ind-
pas i byerne. Malikis forsøg på at bremse protesterne gennem anholdelser af de-
monstranter og bombninger af protestlejrene avlede modvold, der udviklede sig til 
spektakulære angreb på de irakiske sikkerhedsstyrker, og den 12. juli 2013 angreb 
ISI Abu Ghraib-fængslet, dræbte 68 sikkerhedsvagter og slap 500 fanger fri. I de-
cember samme år forsøgte regeringen igen at angribe protestlejrene, men det førte 
i stedet til, at de protesterende overtog byen Falluja og dele af Ramadi, som de ved-
blev at kontrollere trods bombekampagnen mod dem. Dermed var borgerkrigen for 
alvor i gang. 

I dag er situationen den, at de irakiske kurdere i stadig større grad forvalter deres 
region som en selvstændig stat, og at Nuri al-Malikis Dawa-parti, nu under ledelse af 
Haidar al-Abadi, klæber til magten i Bagdad med støtte fra Iran, hvis indflydelse i Irak 
er betydelig, og hvor den irakiske regering kvitterer med at bakke op om den iranske 
dagsorden i Mellemøsten ved f.eks. at yde støtte til Bashar al-Assad-regimet i Syri-
en. Det kan forekomme en kende ironisk, at det Irak, USA og den vestlige koalition 
hjælper i krigen mod IS, kvitterer med at bakke op om koalitionens fjende, Assad-re-
gimet, og dermed i Syrien-konflikten placerer sig på Ruslands, Kinas og Irans side i 
opposition til amerikanernes Syrienpolitik. Naturligvis kan USA udnytte den ira-
kisk-syriske forbindelse og sende meddelelser til Damaskus gennem den irakiske 
regering, som det formentlig skete, da præsident Obama havde annonceret, at USA 
ville bekrige IS i Syrien og Irak. I den forbindelse sendte Haidar al-Abadi en topdiplo-
mat til Damaskus.60 I betragtning af, at det syriske regime de seneste år har stået 
bag de mest omfattende brutale angreb på sunnimuslimer overhovedet, hvilket na-
turligvis har bidraget til radikaliseringen og til tilslutningen til jihadgrupper af Isla-
misk Stat, samt at støtten til Assad er blevet fremstillet som en shiamuslimsk allian-
ce mellem alawitten Assad, Iran og Hizbollah, er det ild på bålet i den irakiske konflikt, 
at Abadi-regeringen står på Assads side og som sådan ikke indgår konstruktivt i 
samarbejdet mellem Irak og den vestlige (og arabiske) koalition i krigen mod Isla-
misk Stat.  

Når Irak før IS’s overrumplende erobring af Mosul den 10. juni en gang i mellem 
fandt vej til mediernes overskrifter, var grunden som regel den serie af blodige ter-
roraktioner eller fangebefrielser fra fængsler, som al-Qaeda under navnet ISI i 2012 
og navnlig i 2013 stod bag. Det billede, der, ikke mindst i amerikanske medier, blev 
tegnet af Irak, fremstillede en skrøbelig stat med et spædt demokrati, som var truet 

60 Iraq Official Briefs Syria’s Bashar al-Assad on ISIS Fight, NBC News, 16. september 2014, http://www.
nbcnews.com/storyline/isis-terror/iraq-official-briefs-syrias-bashar-al-assad-isis-fight-n204806

af sabotage og terror fra al-Qaeda og andre militante spoilere. Sagen er imidlertid, at 
demokratiet aldrig kom til Irak, og at der under Nuri al-Malikis lederskab var megen 
anden vold end den, al-Qaeda stod bag, nemlig regimets omfattende og systemati-
ske vold mod oppositionen og sine andre fjender. Listen indebærer masseanholdel-
ser, forsvindinger, tortur i fængsler, likvideringer udført af al-Malikis dødspatruljer 
osv.61 

Den 15. august 2014 trådte Nuri al-Maliki tilbage, og en ny regering blev efterfølgen-
de dannet. Blandt vestlige politikere er der en klar forventning om, at den nye rege-
ring vil være mere inklusiv og sørge for, at der bliver en mere ligelig repræsentation 
af alle grupperinger i det irakiske samfund. Sagen er, at den nye regering har mindre 
repræsentation af sunnimuslimer end al-Malikis, samt at de sunnimuslimske politi-
kere, der er i regeringen, er helt og aldeles fremmedgjorte for den sunnimuslimske 
befolkning. Forhandlingerne med Den Kurdiske Regionsregering går særdeles trægt, 
og store dele af de shiamuslimske grupper ser helst, at sunnimuslimerne får lov at 
sejle deres egen sø. Der er på den baggrund ikke meget at have optimismen om en 
velfungerende irakisk enhedsstat i. På trods af at den nye premiereminister har an-
nonceret, at han vil gendanne hæren, der ikke var meget bevendt, da IS rykkede ind 
i Mosul, hvor soldaterne smed uniform, våben og tungere udstyr som kampvogne 
og artilleri og flygtede over hals og hoved, er der formentlig lang vej, før den kan blive 
effektiv. Nogle generaler er blevet sendt på pension af al-Abadi, men det er fremde-
les en sekterisk hær, der arbejder sammen med de mobiliserede shiamuslimske mi-
litser. Hvad værre er, rapporteres der om, at hæren i samarbejde med militserne på 
ingen måde står tilbage for IS’s grusomheder, hvad angår hævndrab, tortur og andre 
grove overtrædelser af såvel menneskerettigheder som krigens love.62 Hvis Abadi 
ikke får ændret denne tilstand, kan det i stigende grad blive vanskeligt for den vest-
lige koalition at legitimere et samarbejde med regeringen i Bagdad og Iraks hær.

61 Jf. rapporter fra Human Right Watch og Amnesty International 
62 Amnesty International: Absolute Impunity. Militia Rule in Iraq, rapport publiceret oktober 2014
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IS MERE POTENT END AL-QAEDA

Omkring 100.000 sunnimuslimer var del af Sahwa-bevægelsen og fik træning og 
våben af USA. Deres indsats i the Surge var en succes, og volden faldt betydeligt i 
perioden fra 2007 til 2009. Der var en udbredt optimisme i 2009 blandt sunnimusli-
merne, som mente, at fremtiden tegnede lys, hvilket især skyldtes tilliden til, at 
al-Iraqiya-partiet kunne sikre dem indflydelse i Bagdad og give dem udsigt til job og 
del i ressourcerne samt tilvejebringe sikkerhed og stabilitet. I modsætning til valget 
i januar 2005, der blev boykottet af de fleste, stemte op mod 80 % af sunnimuslimer-
ne i 2010 og gav sejren til al-Iraqiya. På grund af Nuri al-Malikis politik forduftede 
deres tillid til Bagdads løfter og til fremtiden som dug for solen, og i stedet blev der 
skabt et særdeles frugtbart vækstgrundlag for militant islamisme og jihad. ISI, der 
var identisk med al-Qaeda i Irak, udnyttede grundlaget optimalt. I byerne overtog de 
forretningerne, de startede rekruttering og indledte samarbejde med andre sunni-
muslimske grupperinger, herunder mere sekulære med militære kompetencer eller 
indsigt i administration, markedsføring, økonomi etc., og fik yderligere opbakning 
med borgerkrigen i Syrien på grund af Assads brutale angreb på sunnimuslimer der. 
ISI fik tillige støtte fra stater som Tyrkiet, der kunne bruge dem mod de syriske kur-
dere, måske fra nogle af de arabiske Golfstater, især Qatar, samt i hvert fald fra rige 
såkaldte velgørenhedsfonde, som sendte kufferter med penge i kontanter til Tyrkiet, 
hvorfra de blev smuglet over grænsen til ISI. Dertil kom de mange tilrejsende, først 
og fremmest til Syrien, men også til Irak, og det er lige præcis pengestrømmene og 
migranterne, som FN’s Sikkerhedsresolution under generalforsamlingen i 2014 sig-
ter til at stoppe.63 Efter erobringen af Mosul, oliefelter og raffinaderier i både Syrien 
og Irak, landbrugsområder og kraftværker samt plyndring af banker og overtagelse 

63 UN Security Council Resolution 2178 (2014) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?-
symbol=S/RES/2178%20(2014)

af det amerikanske militære udstyr, som den irakiske hær efterlod under sin flugt, 
har IS fået nyt udstyr og nye indtægtskilder, herunder salg af olie på det sorte mar-
ked.64 

Fra Islamisk Stats eget onlinetidsskrift, Dabiq, får man indtryk af en særdeles velor-
ganiseret gruppe, der sælger sig selv som en stat, der er i stand til at organisere alt 
fra børneopdragelse, undervisning og samarbejde med stammer, til brutal og effek-
tiv krigsførelse.65 Men billederne af gruppens succes både på slagmarken og i op-
bygning af kalifatet samt ikke mindst den ledsagende tekst i form af små essays, 
reportager og portrætter af fjender viser også et særdeles brutalt og totalitært sy-
stem, der ikke tillader andre holdninger end dem, der udstikkes fra ledelsen: en om-
fattende undertrykkelse, hvor folk, der ikke indordner sig, promte myrdes. De mange 
videoer, IS uploader, viser f.eks. IS-krigere, der kører rundt og jagter shiamuslimer, 
som kontant og skånselsløst bliver skudt på åben gade. Udover at være effektiv 
både i organisering og på slagmarken er IS ekstrem voldelig. Volden synes at være 
en central og integreret del af deres ideologi og man får det indtryk, at volden dyrkes 
for voldens egen skyld i en form for apokalyptisk voldsrus.66 Volden virker mere som 
et mål i sig selv end som et middel, og jo mere vold, desto stærkere og mere sejren-
de fremstår IS i sit eget billede. Det er formentlig også denne sejrsikre voldsforherli-
gelse, der sammen med statsbygningsprojektet får sympatisører i andre lande, f.
eks. i Europa, til at følge kaliffens opfordring til hijrah: at valfarte til Islamisk Stat for 
at hjælpe med at opbygge kalifatet. Præcis på disse punkter adskiller IS sig markant 
fra al-Qaeda: For det første insisterer IS på at kunne drive en islamisk stat og opbyg-
ge et kalifat, hvilket i al-Qaedas tolkning er præmaturt. Al-Qaeda har altid kun været 
en parasit på andres territoriale kampe og har aldrig selv kontrolleret andet end nog-
le træningslejre. For det andet insisterer IS på at fremstille sig selv som stærk, sej-
rende, nærmest overmenneskelig (i den tyske filosof Friedrich Nietzsches forstand), 

64 Dan Drolette JR: “The Money Behind the Islamic State”, Bulletin of the Atomic Scientists, http://
thebulletin.org/money-behind-islamic-state7294; Islamic State: Where does jihadist group get its 
support, BBC News, 1 September 2014, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29004253; 
Keith Johnson: “The Islamic State Is the Newest Petrostate”, Foreign Policy 28. juli 2014, http://www.
foreignpolicy.com/articles/2014/07/28/baghdadis_hillbillies_isis_iraq_syria_oil_terrorism_islamic_
state

65 IS udgiver online magasinet Dabiq, der i skrivende stund (oktober 2014) er udkommet fire numre af. 
Tidsskriftet omtales og downloades her: http://www.clarionproject.org/news/islamic-sta-
te-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq

66 Denne tolkning understøttes af navnet på IS’s online magasin, Dabiq: “Dabiq is a place in Syria that is 
supposed to be the location for one of the final battles according to certain Muslim myths about a 
final apocalypse. Choosing such a name for the magazine highlights the Caliphate’s goals”, http://
www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq; Islamologiske 
aspekter af Islamisk Stat fremstilles af Jakob Skovgaard-Petersen i en kronik i Jyllands-Posten den 
28. august 2014: “Kaliffen prædiker”
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der kompromisløst sætter sin vilje til magt igennem, mens al-Qaedas leder Osama 
Bin Laden altid brugte en offer-oprørsideologi: Muslimerne er ofre for vestlig imperi-
alisme, udbytning og latterliggørelse, og derfor er det pligt at gøre oprør mod dette.67 
Med andre ord fremstiller IS sig som meget mere potent end al-Qaeda nogensinde 
har været i stand til, og derfor har IS også overtaget den globale lederrolle i jihad, 
mens al-Qaeda reduceres til en blandt mange terrorgrupper. Således ser man tidli-
gere al-Qaeda-tilknyttede personer og grupper skifte over til IS. Lige fra sin start i 
2006 og med ideologiske rødder endnu længere tilbage til Abu Musab al-Zarqawis 
ideologi har IS stået i opposition til al-Qaeda, der sandsynligvis kun omfavnede 
IS-folkene, fordi den gamle al-Qaeda-ledelse efter flugten til Pakistan havde despe-
rat brug for at være repræsenteret i oprøret i Irak efter krigens start i 2003. Med sin 
kontrol over territorium og ressourcer, sin kompromisløse ideologi og voldsdyrkelse 
og potente og sejrsikre selvfremstilling i en professionel markedsføring fremstår IS 
som en betydeligt stærkere og langt vanskeligere fjende, end al-Qaeda nogensinde 
har gjort. 

67 Lars Erslev Andersen: Victim and Rebel. Al-Qaida’s Salafist Rhetoric and the Pittfalls of Anti-Terrorism, 
DIIS Report 2010: 10

PERSPEKTIVER I KRIGEN MOD IS

Der er formentlig kun én måde IS kan bekæmpes på, og det er indefra eller fra neden. 
Faktisk viste the Surge vejen: Det handler om at få fragmenteret IS, ved at grupper og 
medlemmer ser deres fordel i at skifte side, i Irak til at støtte centralregeringen, og 
som det ser ud nu i Syrien til at gå over til den sekulære opposition. Erfaringer med 
oprørsbevægelser har vist, at de ikke kan bekæmpes alene fra luften, men at land-
styrker er nødvendige. Erfaringer i Afghanistan, Irak, Libyen og Somalia har tillige 
vist at besættelsesstyrker, der kommer udefra, heller ikke er en optimal strategi, for-
di lokalbefolkningen ofte vil se de udefrakommende styrker som mere fjendtlige end 
oprørsstyrkerne – det var akkurat det, David Kilcullen betegnede som The Accidental 
Guerilla, og som blev til præmissen i udviklingen af the Surge. Luftstøtte kan måske, 
som tilfældet har været indtil videre ved den irakisk-kurdiske grænse, inddæmme IS 
og forhindre fremrykning, dersom der er styrker som Peshmerga til at arbejde sam-
men med jagerflyene. Men luftangreb alene kan ikke bekæmpe IS. Kun ved at lokale 
irakiske og syriske tropper får tilstrækkelig styrke til at bekrige IS, kan IS nedkæm-
pes. Opgaven for koalitionen bliver derfor at bidrage til etableringen af sådanne styr-
ker, hvilket i høj grad er en politisk og diplomatisk udfordring, der bestemt ikke bliver 
mindre vanskelig i lyset af alle de modsætninger og dilemmaer, som gør sig gælden-
de både i regionen, internt i koalitionen og i forståelsen af problemerne mellem Rus-
land, Iran, Irak, Syrien og Kina på den ene side og USA, EU og den syriske opposition 
på den anden side, samt et Tyrkiet, der har problemer med at vælge side i valget 
mellem IS og kurderne. Dertil kommer, at en “Surge-strategi”, hvor lokale militser og 
institutioner støttes og styrkes med henblik på at bekæmpe en fælles fjende, kan 
være en særdeles risikabel affære, hvilket IS også bærer vidnesbyrd om: En del af de 
IS-krigere, der i dag kæmper i Syrien og Irak, er trænet af USA under the Surge. Havde 
regeringen i Bagdad indfriet løfterne til dem, og havde USA fastholdt Irak på, at de 
sunnimuslimske stammer i the Surge skulle integreres i den irakiske stat, ville the 
Surge i dag måske have været en succes. Nu har den bidraget til at fostre det, der 
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uden sammenligning er den største udfordring i krigen mod terror: IS eller Daesh, om 
man vil. 

Koalitionens strategi synes at bestå i at bombe fra luften, dels for at bremse IS, dels 
for at svække gruppen ved f.eks. at ødelægge de indtægtskilder, IS har anskaffet sig 
f.eks. i form af oliefelter og raffinaderier. Samtidig bevæbnes og trænes den mode-
rate opposition i Syrien, mens det er den irakiske hær, der skal genopbygges i Irak 
samtidig med, at sunnimuslimske militser skal rekrutteres. Reelt betyder det flere 
trænede krigere og mere våben ind i områder, der i forvejen er overrendt af bevæb-
nede krigere. Som man allerede har set, er det ikke muligt at kontrollere hverken 
krigernes tilhørsforhold, eller hvor våbnene havner: Der har allerede været billeder af 
IS, der har kapret nogle af de våben, koalitionen har leveret til de irakiske kurdere, og 
Jabhat al-Nusra kan stolt prale med, at moderate grupper har tilsluttet sig fronten 
og overgivet deres våben til al-Qaeda-gruppen. Det er altså en strategi med flere 
åbenlyse svagheder: For det første sker der en voldsom militarisering af befolknin-
gerne, som reelt er uden for kontrol, for det andet vil det tage år, før den overhovedet 
når sine mål; at få styrket den syriske opposition og den irakiske hær. Dertil kommer, 
at strategien handler udenom eller henover to centralregeringer, der på ingen måde 
optræder konstruktivt i bekæmpelse af IS: Det syriske regime benytter koalitionens 
krig mod IS og Nusra til at tøndebombe oppositionen og tilbageerobre tabt terræn, 
mens den irakiske regering fortsætter den sekteriske politik, støtter det syriske regi-
me, og lader sin hær arbejde sammen med shiamuslimske militser, der er lige så 
brutale og forbryderiske som IS. Ligesom USA og Nato ikke fik den nødvendige støt-
te fra regeringen i Kabul i kampen mod Taliban i Afghanistan eller USA fra Maliki-re-
geringen i Bagdad til the Surge, kan koalitionen ikke regne med konstruktiv støtte fra 
Abadi-regeringen i Bagdad, sådan som den er sammensat nu. Strategiens svaghed 
er således, at den i allerbedste fald først kommer til at virke efter en årrække, og at 
der ikke er nogen garanti i det, at den bevæbner og militariserer samfundene yderli-
gere, samt at den ikke direkte konfronterer problemstillingerne med regimerne i Da-
maskus og Bagdad.

Intet at gøre forekommer i det perspektiv som en nærliggende mulighed. Det er dog 
ikke realistisk, al den stund krigen mod IS er i gang, og at den ene statsleder efter 
den anden på talerstolen ved FN’s generalforsamling har karakteriseret IS som ond-
skaben selv, der skal bekæmpes. Ikke at stække IS ville formentlig også være gan-
ske risikabelt, eftersom IS’s statsbygningsprojekt efter alt at dømme er ekspansivt, 
benytter sig af metoder, der vanskeligt kan karakteriseres som andet end forbrydel-
ser mod menneskeheden og ikke vil sky noget middel, herunder terrorisme både i 
regionen og mod Vesten i sit kalifatprojekt. Den frygt, mange vestlige stater allerede 
nu nærer, nemlig at IS vil etablere træningslejre for at træne rekrutter til terrorisme 

på samme måde som al-Qaeda gjorde det i Afghanistan i 1990’erne, er bestemt 
sandsynlig. Med andre ord synes en laden stå til-strategi, som i alt for lang tid gjorde 
sig gældende i Syrien, heller ikke farbar.

IS’s styrke er også gruppens svaghed eller i hvert fald sårbarhed. I sit statsbygnings-
projekt har IS brug for forsyninger, penge, ressourcer og i sin krig har gruppen brug 
for våben og ammunition. Meget af dette har IS tilranet sig gennem sine erobringer, 
men ressourcerne og især lagrene af ammunition og våben er ikke uudtømmelige. 
IS får brug for nye forsyninger, og derfor vil det være konstruktivt at gøre alt, hvad 
man kan for at forhindre det ved kontrol af grænser og eftersporing af forsyningsve-
je både for mennesker, penge og materiel. Da FN’s Sikkerhedsrådsresolution lægger 
op til dette, ville det være oplagt af bistå grænsestaterne med at kontrollere grænse-
aktivitet, f.eks. med specialstyrker. Kan IS ikke få de tilstrækkelige forsyninger, kan 
gruppen heller ikke levere i sit statsbygningsprojekt, hvorfor den hårdtslående reto-
rik kommer til at lyde mere hul. IS har brug for at kunne levere og har brug for sejre. 
Her er en sårbarhed, som koalitionen kan udnytte. Begynder IS at vise svagheds-
tegn, er det muligt, at en del af de stammer og militser, der i dag støtter IS, vil se sig 
om efter andre muligheder. Her er det absolut nødvendigt, at der faktisk er andre 
muligheder, men det er der desværre en udbredt mangel på både i Syrien og i Irak. 
Sammen med aktiv inddæmning af IS er koalitionens største udfordring derfor en 
strategi over for regimerne i Bagdad og Damaskus. I Bagdad må koalitionen satse 
meget kraftigere på etablering af en legitim regering, der repræsenterer irakerne på 
en transparent og regulær måde, og som respekterer alle borgeres grundlæggende 
rettigheder. I Syrien er problemet endnu mere speget på grund af den internationale 
uenighed om, hvad man skal stille op med Bahar al-Assad. Men også her peger flere 
og flere på, at den eneste reelle vej er en politisk proces, der kan føre til en våbenhvi-
le mellem de forskellige syriske oppositionsgrupper og Assad-regimet. Lige nu bety-
der krigen mod IS blot en styrkelse af Assad, svækkelse af den sekulære opposition 
og trods amerikanske bomber tilsyneladende en styrkelse af Jabhat al-Nusra. Ta-
berne er den syriske befolkning. Det må primært være op til syrerne at bestemme, 
hvem der skal være med i en politisk proces, som skal lede frem til våbenhvile og 
give plads til en fælles front mod IS, mens det internationale samfund og koalitionen 
primært skal facilitere processen. IS synes bedst bekæmpet gennem aktiv inddæm-
ning og politiske forsoningsprocesser i Irak og Syrien. Det udelukker ikke den militæ-
re indsats, herunder luftbombardementer, men det gør den til en mindre og under-
ordnet del af den politiske proces, ikke til hovedsagen, der må være politik, 
diplomati og forsoning.   
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