Ikke-klassificeret situations- og trusselsvurdering for Irak
Den overordnede situation i Irak
Den generelle sikkerhedssituation er blevet forværret i store dele af
Irak i løbet af den sidste halvdel af 2019.
Internationale og regionale spændinger, herunder især det spændte
forhold mellem USA og Iran, har påvirket situationen i Irak i negativ
retning. Det spændte forhold har øget truslen fra visse shiitiske militser
mod vestlige mål, herunder danske. Samtidig har det øget risikoen for,
at misforståelser eller fejltolkninger kan føre til utilsigtede hændelser.
Utilfredshed med bl.a. regeringsførelsen har siden oktober 2019 ført til
nye og udbredte demonstrationer, som i flere tilfælde har udviklet sig
til omfattende uroligheder i Bagdad og syd herfor. Urolighederne har
ført til en alvorlig politisk krise og forværrer sikkerhedssituationen,
særligt i det centrale og sydlige Irak. Sikkerhedsstyrkerne, primært fra
indenrigsministeriet, har benyttet en hårdhændet fremfærd, som har
medført store civile tab. Dette forhold undergraver sikkerhedsstyrkernes legitimitet og svækker befolkningens tillid til disse.
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De regionale og lokale spændinger trækker fokus fra den samlede indsats i kampen mod ISIL, som – trods tabet af sit fysiske kalifat – har
en betydelig tilstedeværelse i Irak. Terrortruslen er uændret, og det er
sandsynligt, at ISIL på sigt fortsat vil udgøre en trussel mod sikkerheden i Irak.
Shiitiske militser, herunder pro-iranske, har konsolideret sig som en
permanent aktør i det irakiske samfund og i den regulære irakiske sikkerhedsstruktur. Dette komplicerer forholdet mellem USA, koalitionen
og den irakiske regering og således også kampen mod ISIL.
Danske udsendte står endvidere over for en meget betydelig cyber- og
spionagetrussel i hele Irak.
Der er store forskelle i sikkerhedssituationen i de forskellige områder
og provinser. Truslen fra både ISIL, shiitiske militser og civile uroligheder er lavere i de kurdiske provinser end i de øvrige dele af Irak.
Situationen i Irak er dynamisk og involverer mange aktører. Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig i hele landet.

Sammenfatning af trusselsniveauer for Irak
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Terrortruslen i Irak, herunder truslen fra angreb fra ISIL, er HØJ undtagen i de kurdiske provinser, hvor truslen er MIDDEL.
Truslen fra angreb fra shiitiske militser i Irak er HØJ undtagen i de
kurdiske provinser, hvor truslen er MIDDEL.
Truslen fra civile uroligheder i hele Irak er HØJ undtagen i de kurdiske
provinser, hvor truslen er MIDDEL.
Truslen mod luftfartøjer, der flyver under 6.000 m (20.000 fod) i hele
Irak, er MIDDEL.
Truslen mod luftfartøjer, der flyver over 6.000 m (20.000 fod) i hele
Irak, er LAV.
Truslen fra angreb med improviserede kemiske eller radiologiske våben
i hele Irak er LAV.
Truslen fra insiderangreb fra soldater i irakiske sikkerhedsstyrker og
tilknyttede sunniarabiske stammeenheder i hele Irak er LAV.
Truslen fra efterladte luremineringer, IED-felter, krigsammunition og
forsaget ammunition i de sunni-dominerede samt etnisk og religiøst
blandede provinser i Irak er HØJ.
Truslen fra efterladte luremineringer, IED-felter, krigsammunition og
forsaget ammunition i de sydlige og shia-dominerede provinser i Irak
er MIDDEL.
Truslen fra efterladte luremineringer, IED-felter, krigsammunition og
forsaget ammunition i de kurdiske provinser i Irak er LAV.
Truslen fra spionage i hele Irak er HØJ.
Truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod danske enheder i
Irak er MEGET HØJ.
Truslen fra cyberaktivisme, cyberterror og destruktive cyberangreb
rettet mod danske enheder i Irak er LAV.
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