Ikke-klassificeret trusselsvurdering

Opdateret trusselsvurdering for Irak
Den overordnede situation i Irak
Den overordnede sikkerhedssituation i Irak er i løbet af 2017 blevet forbedret, og den militære
situation er afgørende ændret. Der foregår ikke længere større regulære kamphandlinger mellem
ISIL og sikkerhedsstyrker i Irak, og den militære indsats har nu fokus på rensningsoperationer og
oprørsbekæmpelse. De irakiske sikkerhedsstyrker (ISF) er under genopbygning med støtte fra den
amerikansk ledede koalition, men vil på kort sigt have vanskeligt ved at sikre stabilitet og gennemføre effektiv oprørsbekæmpelse af ISIL, der fortsat udgør en betydelig trussel mod sikkerheden.
Det er meget sandsynligt, at den irakiske regering fortsat vil prioritere sikkerheden i shiadominerede områder over sikkerheden i sunni-dominerede områder.
ISIL har omorganiseret sig fra en semi-statslig aktør til en terror- og oprørsbevægelse med en betydelig tilstedeværelse i Irak. Det er sandsynligt, at ISIL vil forfølge en strategi med terrorangreb og
asymmetriske angreb mod sikkerhedsstyrker og civile mål med henblik på at forstærke de etniske
og religiøse spændinger og udstille centralregeringens manglende evne til at levere sikkerhed til
civilbefolkningen. ISIL har tilstrækkelig militær kapacitet til at opretholde en oprørskamp, og det er
sandsynligt, at ISIL har en langsigtet plan for oprørskampen.
Det er meget sandsynligt, at ISIL har intention om og kapacitet til at gennemføre angreb mod vestlige mål i hele Irak. Sådanne angreb kan være af asymmetrisk karakter og rettet mod militære og
civile mål. Angrebene vil også kunne omfatte bortførelser med efterfølgende drab, løsesumskrav
eller udnyttelse i propagandaøjemed. Det er muligt, at også andre grupper end ISIL har intention
om at udføre angreb mod vestlige mål og vestlige interesser i Irak.
Hovedparten af ISIL´s angreb sker i og omkring hovedstaden Bagdad og i mindre omfang i de øvrige shia-dominerede provinser i det sydlige Irak. Truslen fra ISIL er markant i de sunni-dominerede
områder, hvor truslen er særlig udtalt langs den irakisk-syriske grænse i Ninawa- og Anbarprovinserne, samt i de etnisk og religiøst blandede områder, hvor der også er en stor sandsynlig1/3

hed for konflikter mellem forskellige etniske eller religiøse grupperinger. Efter den irakiske fremrykning mod de kurdiske områder i oktober 2017 kontrolleres det blandede Kirkuk-område nu af
irakiske sikkerhedsstyrker med støtte fra shiitiske-militser, og området har siden den irakiske
fremrykning været præget af uroligheder, voldelige sammenstød og demonstrationer samt angreb
fra lokale modstandere.
Truslen fra ISIL er mere begrænset i de kurdiske provinser, som i forhold til andre områder er relativt sikre, men samtidig præges af øgede interne kurdiske spændinger.
Der er en generel trussel fra shiitiske militser, hvoraf flere nærer et åbenlyst og udbredt had til
vestlige og især amerikanske tropper. Den anti-vestlige retorik fra de mere fjendtlige militser,
hvoraf hovedparten er pro-iranske, er øget markant, siden Irak erklærede sejr over ISIL. Det er
sandsynligt, at disse militser vil agere fjendtligt og muligvis voldeligt jo længere koalitionens militære tilstedeværelse trækker ud. Angreb mod luftfartøjer fra shiitiske militser er dog mindre sandsynlig.
Danske udsendte står endvidere over for en meget betydelig cyber- og spionagetrussel i området.
Situationen i Irak er dynamisk og kompleks og involverer mange aktører. Lokalt kan sikkerhedssituationen ændre sig meget hurtigt i hele Irak.
Sammenfatning af trusselsniveauer for Irak
Truslen fra ISIL-angreb i Bagdad er MEGET HØJ.
Truslen fra ISIL-angreb i det øvrige Irak, undtagen de kurdiske provinser, er HØJ.
Truslen fra ISIL-angreb i de kurdiske provinser er MIDDEL.
Truslen mod luftfartøjer i irakisk luftrum er HØJ, MIDDEL og LAV afhængig af område og flyvehøjde.
Truslen fra angreb med improviserede kemiske våben eller radiologiske våben i hele Irak er LAV.
Truslen fra insiderangreb blandt de irakiske sikkerhedsstyrker og tilknyttede sunniarabiske stammeenheder i hele Irak er LAV.
Truslen fra angreb fra shiitiske militser i hele Irak er MIDDEL.
Truslen fra efterladte luremineringer, IED-felter, krigsammunition og forsaget ammunition i de
sunni-dominerede samt etnisk og religiøst blandede provinser er HØJ.
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Truslen fra efterladte luremineringer, IED-felter, krigsammunition og forsaget ammunition i de
sydlige og shia-dominerede provinser er MIDDEL.
Truslen fra efterladte luremineringer, IED-felter, krigsammunition og forsaget ammunition i de
kurdiske provinser er LAV.
Truslen fra civile uroligheder i hele Irak er MIDDEL.
Truslen fra spionage i hele Irak er HØJ.
Truslen fra cyberspionage er MEGET HØJ.
Truslen fra cyberkriminalitet er MEGET HØJ.
Truslen fra cyberterror er LAV.
Truslen fra cyberaktivisme er LAV.
Truslen fra destruktive cyberangreb er LAV.
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