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En tragedie i tre akter

framveksten av den islamske staten
Organisasjonen som i dag kaller seg Den islamske staten, og dens forgjengere, har vokst fram som en konsekvens av konflikter som i
utgangspunktet oppsto uavhengig av dem – først og fremst et
militært og politisk sammenbrudd i Iraks sunniarabiske områder og
det nordlige Syria.
Av Truls Hallberg Tønnessen, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

etter at gruppa som for tida kaller seg den

islamske staten (al-dawla al-islamiyya) tok kontroll over store områder i Irak og Syria og erklærte opprettelsen av et nytt kalifat, har den

fått svært mye internasjonal oppmerksomhet.1
Dette er også en oppmerksomhet gruppa i

sterk grad har bidratt til selv ved å legge ut

groteske filmer og bilder på nett som blant
annet viser drap på religiøse minoriteter,

sjiamuslimske soldater og halshugging av vest-

For å forstå hvordan denne organisasjonen

så raskt var i stand til å ta kontroll over et stort

landområde i Irak og Syria, er det nødvendig å

se litt på dens historikk og ikke minst hvordan

den negative utviklingen i Irak og Syria de siste

årene bidrar til å forklare dens framvekst.3 Et
hovedargument i denne artikkelen er at Den is-

lamske staten og dens forgjengere primært må

sees som et symptom på underliggende og mer

grunnleggende konflikter som eksisterte uav-

lige journalister.2 Det faktum at mange vest-

hengig av gruppa. Organisasjonen har dess-

sluttet seg til gruppa og figurerer i propaganda-

disse konfliktene som erfarne konfliktentre-

lige fremmedkrigere, norske inkludert, har

materialet, har på ingen måte bidratt til å
redusere oppmerksomheten.
på

Samtidig er det viktig å ikke stirre seg blind
Den

islamske

propagandakampanje

statens
og

la

forseggjorte

denne

opp-

verre hatt en unik evne til å sette sitt preg på
prenører

og

ved

å

stjele

mye

av

opp-

merksomheten fra de egentlige drivkreftene

bak konfliktene som gruppa henter sin styrke

og næring fra.

merksomheten skygge for en bredere forståelse

Første akt: Invasjonen av Irak i 2003 og etableringen av

hvilken kontekst den har oppstått i. Til tross

Opphavet til Den islamske staten (is) kan

av hva som kan forklare gruppas framvekst og
for at gruppa tilsynelatende omtrent over

natten ble en av de fremste internasjonale

sikkerhetstruslene, er dette en gruppe med

røtter som strekker seg i hvert fall ti år tilbake

i tid.
24

al-Qa’ida i Irak.

spores ti år tilbake i tid til den amerikansk-

ledete invasjonen av Irak i mars 2003 og det
påfølgende fallet til den irakiske diktatoren

Saddam Hussein og hans Baath-regime. I

praksis førte også invasjonen og Saddams fall
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Områdene som kontrolleres av Den islamske staten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

til en maktforskyvning fra den sunni-arabiske

sin posisjon i samfunnet og ikke minst sin

siden den moderne irakiske staten ble etablert

baathifiseringen mistet også mellom 50 000–

minoriteten, som hadde dominert i Irak helt

etter første verdenskrig, og over til den
sjiamuslimske majoriteten.4 Denne historiske

omveltningen er et svært viktig bakteppe for
det som i dag skjer i Irak.

Denne maktforskyvningen foregikk hoved-

sakelig på to måter. Det ene var den prosessen

evne til å forsørge familien. Som en del av de-

100 000 tidligere offentlig ansatte sine stillinger på grunn av deres medlemskap i Baath-

partiet.5 Dette rammet særlig den sunni-

arabiske minoriteten, ettersom de var overrepresentert i det gamle Baath-partiet. Et

annet problem var at de som ble satt av usa til

som har blitt omtalt som «de-baathifisering»,

å gjennomføre denne opprenskingen var

okkupasjonsmakten og deres irakiske allierte

hadde samarbeidet med usa i opptakten til

og som i praksis gikk ut på at den amerikanske

rev ned de gamle statsbærende institusjonene

ledende sjiamuslimske eksilpolitikere som

invasjonen og som hadde vært i opposisjon til

for å bygge opp en ny irakisk stat som ikke var

Baath-partiet i årtier. Lederen var den kont-

irakiske hæren ble oppløst, noe som førte til at

bånd til den neokonservative fløyen i det

assosiert med det forhatte Baath-regimet. Den

et sted mellom 400 000–800 000 profesjonelle

soldater og offiserer både mistet sin inntekt,

roversielle Ahmad Chalabi, som hadde nære

republikanske partiet i usa, og nestlederen var

en da relativt ukjent opposisjonell fra det
25
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shiamuslimske religiøse partiet al-Dawa, Nuri

al-Maliki, senere Iraks statsminister fra 2006

Badr) knyttet til den iranskstøttede sjiaislamske

organisasjonen som fram til 2003 kalte seg for

til 2014. Nå var det disse og andre tidligere eks-

Det øverste rådet for den islamske revolusjonen

makten til å bestemme hvem som skulle få til-

(Jaysh al-Mahdi), knyttet til den unge sjiamus-

ilbaserte opposisjonspolitikere som satt med

i Irak (sciri). I tillegg fikk også Mahdi-militsen

bake jobbene sine og hvem som skulle bli eks-

limske predikanten Muqtada al-Sadr fra den

ekskludere sunni-arabiske rivaler.6 Fra sunni-

raskt mye innflytelse. Dette var organisasjoner

kludert, og de brukte denne makten til å

arabisk ståsted framsto dermed denne pro-

sessen som en systematisk ekskludering av den

sunni-arabiske minoriteten gjennomført av de

amerikanske okkupasjonsstyrkene og deres
sjiamuslimske og kurdiske allierte.7

innflytelsesrike sjiamuslimske Sadr-familien,

som i årtier hadde vært i konflikt med det

gamle regimet og som var i stand til raskt å

fylle det maktvakuumet som oppsto etter regimets fall. Sunni-araberne hadde på sin side

få organisasjoner utover et Baath-parti som nå

Det bør også nevnes at den irakiske staten

lå i ruiner, og mange sunni-arabere organ-

forkant av invasjonen. Irak var sterkt preget av

mot okkupasjonsmakten og deres irakiske

mer eller mindre hadde råtnet på rot allerede i

de økonomiske konsekvensene etter Iran-Irak

krigen (1980–1988), Gulfkrigen i 1990–1991 og

iserte seg i stedet i væpnede opprørsgrupper
allierte.10

Både blant de sunni-arabiske opprørerne og

det økonomiske sanksjonsregimet pålagt Irak

blant

bidro til at den irakiske staten utover på 1990-

dette var at islam generelt fikk økt innflytelse

etter Iraks invasjon av Kuwait i 1990. Dette
tallet ble mer og mer opptatt av å sikre sin egen

overlevelse framfor å administrere en stat.8

Den offisielle staten ble i stedet erstattet av det

Charles Tripp har kalt en «skyggestat» hvor det

var nettverk tett knyttet til Saddam Hussein
som garanterte regimets overlevelse.9

Da de nye makthaverne i Irak oppløste den

de

sjiamuslimske

militsene

spilte

religion en sentral rolle. En viktig grunn til

i det irakiske samfunnet under sanksjonstiden
i tiåret før invasjonen av Irak, både som en

direkte effekt av den vanskelige situasjonen for
sivilbefolkningen under sanksjonsregimet og
som en følge av at Saddam Hussein i mye større

grad enn før brukte islam for å legitimere sitt

styre.11 Da usa invaderte Irak i 2003 og fjernet

gamle hæren og i praksis demonterte det som

det gjenværende irakiske statsapparatet, var

oppsto det også et maktvakuum de ame-

keer, religiøse ledere eller religiøse partier

Dette førte til en fragmentering og desentra-

intakte.

var igjen av den gamle statsbærende orden,

rikanske soldatene ikke var i stand til å fylle.

lisering av den politiske autoriteten i Irak hvor

religiøse nettverk sentrert rundt enkelte mos-

blant de få strukturene som fortsatt var
Sunni-araberne følte seg også politisk eks-

mange irakere i stedet søkte til sekterisk eller

kludert ettersom de ble marginalisert i det som

militsene var i stor grad knyttet til de organisa-

fungerte som en slags provisorisk irakisk regje-

etnisk-baserte militser for sikkerhet. Disse
sjonene som hadde vært i opposisjon til det

ble kalt The Iraqi Governing Council og som

ring under amerikansk overherredømme.12 De

gamle regimet, slik som kurdiske peshmerga,

amerikanske administratorene bestemte at

distans demokratiske parti og Kurdistans

sekteriske fordeling, noe som medførte at det

knyttet til de sentrale kurdiske partiene Kur-

patriotiske union, og Badr-militsen (Faylaq
26

dette rådet skulle basere seg på Iraks etniske og

var sjiamuslimsk flertall i rådet mens sunni-
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araberne og kurderne fikk 20 prosent av setene

ghanistan, men gruppas størrelse økte gradvis

hver. Resten ble fordelt på øvrige minoriteter.

ved at de tiltrakk seg noen av fremmedkrigerne

litikere som dermed fikk stor påvirkning på

De greide også å tiltrekke seg en del irakere, da

I praksis ble rådet fylt opp av tidligere eksilpo-

som kom til Irak for å slåss mot okkupasjonen.

den videre politiske utviklingen i Irak. Som en

særlig irakere som hadde tilhørt en salafi-

amerikanske administrasjonen med dette

før invasjonen.16

prinsippet for det politiske livet i Irak.13

å utnytte den sunni-arabiske misnøyen med

var i politikken ble særlig tydelig ved parla-

soldatenes behandling av lokalbefolkningen,

Mens sunni-araberne i stor grad boikottet

fangevokternes bilde fra Abu Ghraib-fengselet.

rekke irakforskere har påpekt, innførte den

sekteriske identiteter som det organiserende

Hvor viktig sekteriske og etniske identiteter

mentsvalget og lokalvalget i Irak i januar 2005.

valgene, stemte kurderne på de overnevnte

bevegelse som hadde vokst fram i Irak i tiåret
En sentral del av Zarqawis strategi i Irak var

deres stilling i det nye Irak og de amerikanske

særlig symbolisert gjennom de amerikanske

Zarqawi og hans gruppe forverret ytterliggere

kurdiske partiene og sjiamuslimene på de over-

forholdet mellom sunniaraberne og sjiamus-

partiene, inkludert deres militser, fikk dermed

angrepskampanje mot sjiamuslimene.17

nevnte

sjiamuslimske

partiene.

Disse

overproporsjonal politisk innflytelse både på

!
Den irakiske staten hadde mer eller mindre
råtnet på rot allerede i forkant av
invasjonen i 2003.

"

nasjonalt og lokalt plan.

limene

gjennom

en

storstilt

selvmords-

I april 2004 erklærte gruppa sin eksistens i

Irak under navnet Tawhid wa’l-Jihad, og fikk

raskt stor internasjonal oppmerksomhet da de

i mai 2004 la ut en film på internett som viste

halshuggingen av amerikaneren Nicholas

Berg.18 Det var Zarqawi selv som sto for henrettelsen. Grunnet denne filmen og flere andre

tilsvarende halshuggingsvideoer fra 2004 fikk

For eksempel fikk

han tilnavnet «slakternes sjeik» (shaykh al-

under ledelse av innenriksminister Bayan Jabar

Zarqawi og hans gruppe svært mye interna-

14

sciri kontroll over innenriksdepartementet

Solagh. Han utnyttet sin stilling til å la sciris

Badr-milits infiltrere både politi og de nye

dhabbahin). Gjennom slike handlinger fikk

sjonal oppmerksomhet til tross for at gruppa
kun utgjorde en liten del av en mye bredere

irakiske sikkerhetsstyrkene, og det er flere

sunni-arabisk opprørsbevegelse.

under Solaghs ledelse var involvert i tortur og

navn til Tanzim al-Qa’ida fi’Bilad al-Rafidayn,

rapporter som antyder at innenriksministeriet

drap på sunni-arabere.15

I oktober 2004 byttet Tawhid wa’l-Jihad

som regel referert til som al-Qa’ida i Irak (aqi)

Det var i denne konteksten at is’ forløper al-

og ble inkludert i al-Qa’ida-nettverket som den

ghanistan-veteranen Abu Mus’ab al-Zarqawi

Selv om dette i teorien innebar at aqi var under-

diske islamistgruppa Ansar al-Islam i forkant

lederskapet, var det ikke alltid slik i praksis.

Qa’ida i Irak ble grunnlagt av den jordanske Af-

som hadde etablert seg i leirene til den kur-

av invasjonen av Irak. Gruppa besto i utgangs-

punktet av noen få jordanske og syriske

veteraner fra Zarqawis treningsleir i Herat i Af-

offisielle representanten for nettverket i Irak.19

lagt al-Qa’ida sentralt og måtte adlyde ordre fra
Sentrale ledere i al-Qa’ida, inkludert dagens

leder Ayman al-Zawahiri, kritiserte Zarqawi og
aqi for deres drap på irakiske sivile og for
27
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generelt å opptre lite pragmatisk overfor

potensielle lokale allierte.

20

Til tross for visse

uenigheter ble aqi styrket gjennom inkluderingen i al-Qa’ida nettverket ved at de
fikk

tilgang

på

finansiell

støtte

fra

privatpersoner i Gulfen og et økende antall
fremmedkrigere som sluttet seg til gruppa.21

Gjennom 2004 og 2005 bygde aqi opp en

slagkraftig militær organisasjon som gradvis

dominerende i et område har den hatt en

tendens til å gjøre seg til uvenner med lokalbefolkningen og tidligere alliansepartnere. I

2005 var det for eksempel et gryende stamme-

opprør mot aqi i Anbar ettersom gruppa både
utfordret stammenes maktposisjon og fordi

den blandet seg inn i smuglervirksomheten
mellom Irak og Syria som tradisjonelt hadde

vært en viktig inntekt for en del stammeledere

økte sin innflytelse i det sunni-arabiske om-

i grenseområdene.25 Uten hjelp og beskyttelse

mindre grad i Ninawah-provinsen lenger nord.

vanskelig for stammene å bekjempe aqi som i

rådet, særlig i Anbar-provinsen og i noe
Disse to provinsene grenser til Syria og aqi

etablerte flere mottakssentre langs grensa for

fremmedkrigerne som kom inn til Irak via

fra de amerikanske styrkene var det imidlertid

tillegg avskrekket enhver motstand ved å

brutalt myrde lederne av opprør mot dem.
Samtidig bidro dette til å presse fram en taktisk

Syria.22 Når man i dag spør seg hvordan is kan

allianse mellom en del stammeledere og de

i Irak og i Syria, skal man ikke glemme at is’

en felles interesse av å bekjempe aqi. Denne ut-

være i stand til å ta kontroll over store områder
forløper etablerte en av al-Qa’ida-nettverkets

amerikanske styrkene som innså at de hadde

sterkeste lokale avdelinger og i en periode var
en av de sterkeste aktørene i Anbar-provinsen,

til tross for at det var utstasjonert over 100 000

militært overlegne amerikanske soldater der

med et uttalt mål om å bekjempe al-Qa’ida.23

!
Al-Qai’da i Irak har hatt en tendens til å
gjøre seg til uvenner med lokalbefolkningen
og tidligere alliansepartnere.

"

Den viktigste grunnen til at det var vanskelig

for de amerikanske styrkene å bekjempe aqi i

Anbarprovinsen var at lokalbefolkningen i om-

viklingen ble forsterket av at innflytelsesrike

medlemmer av aqi til de amerikanske styr-

litikken og å forhandle med amerikanske

presalier fra aqi eller så på aqi som en nyttig

regime og sikkerhetsstyrker som mer og mer

mot de sjiadominerte sikkerhetsstyrkene. Uten

fisielle

nesten umulig å skille mellom sivile, lokale

for dem å forpurre denne utviklingen ved å

rådet i liten grad var villig til å identifisere

kene. Lokalbefolkningen fryktet brutale realliert i kampen mot okkupasjonsstyrkene og

samarbeid med lokalbefolkningen var det
opprørere og medlemmer av al-Qa’ida.24

På grunn av aqis brutale interaksjon med lo-

kalbefolkningen og praktisering av en ytter-

sunni-arabere gradvis innså at det å delta i po-

styrker kunne styrke deres posisjon vis-a-vis et

ble dominert av sjiamuslimer.26 Både aqis ofkommunikeer

og

deres

interne

dokumenter indikerer at det var svært viktig
målrettet angripe sunni-arabere som ville delta

i den politiske prosessen og samarbeidet med
de amerikanske styrkene.27 Dette bidro til å

liggående versjon av islam, har aqi og dens

trekke aqi inn i en negativ spiral hvor gruppa i

problemer med å omsette sine militære seire til

bere som gikk imot dem.28

etterfølgere

imidlertid

tradisjonelt

hatt

politiske serie. Hver gang gruppa har blitt
28

økende grad prioriterte å angripe sunni-araDelvis som en reaksjon på det gryende
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stammeopprøret og delvis som et forsøk på å

koordinerte

provinsen, erklærte aqi i oktober 2006 at de

minoriteter som de kristne.31 Men til tross for

formalisere sin økende innflytelse i Anbar-

sammen med flere andre, mindre sunni-ara-

irakiske

terrorangrep

regimet,

mot

rettet

mot

sjiamuslimer

det

og

at de var i stand til å gjennomføre store terror-

biske opprørsgrupper hadde opprettet en is-

angrep, var isi fortsatt langt fra sin tidligere

under ledelse av Abu Omar al-Baghdadi med

kontroll.

Denne nye staten (forkortet til isi) skulle dekke

ellers ganske så mørkt tiår i Irak. isi lå med

fra den islamske staten som ble opprettet i 2014

dramatisk fra toppåret i 2007, sunni-araberne

lamsk stat i Irak (al-dawla al-Islamiyya fi’l-’Iraq)

hovedsete i Anbars provinshovedstad, Ramadi.

de sunni-arabiske delene av Irak. Til forskjell

hadde de i 2006 kun kontroll i spredte områder

styrke og ute av stand til å reetablere territoriell

Årene 2008 og 2009 var små lysglimt i et

brukket rygg, voldsnivået for øvrig sank

sluttet i mye større grad opp om den politiske

i denne staten, hovedsakelig i Anbar.

prosessen og provinsvalget i 2009 ble sett på

arabere i området, stammeledere og opprørs-

kreftene på bekostning av de mer splittende og

Etter opprettelsen forlangte de at alle sunni-

ledere inkludert, skulle sverge ed til den nye
staten og anerkjenne autoriteten til Baghdadi.

Dette førte til at flere opprørere i stedet for å be-

som en seier for de nasjonalistiske, samlende
sekteriske kreftene.32 Og det er kanskje her
man finner den virkelige tragedien – at denne

positive utviklingen ikke førte fram og at Irak i

kjempe amerikanske soldater begynte å slåss

dag i stedet befinner seg i kanskje den verste

rikanske styrker i Irak og en økt villighet til å

For å finne svar på hvorfor det gikk så galt,

mot isi. Grunnet en økning i antall ame-

krisen i landets moderne historie.

samarbeide med opprørerne mot isi, inngikk

holder det ikke kun å skylde på al-Qa’ida, som

lertidig taktisk samarbeid med amerikanerne i

til å gjøre. Irak sliter med en rekke grunn-

en del av stammelederne og opprørerne et midkampen mot deres felles fiende, isi.29 En annen

viktig faktor som gjorde dette samarbeidet
mulig var at sunni-araberne fikk løfter om at

de i større grad skulle bli inkludert i sikkerhets-

styrkene og få økt politisk innflytelse. Kombinasjonen av den overlegne amerikanske

militærkapasiteten og stammenes lokalkunn-

de irakiske myndighetene har hatt en tendens

leggende utfordringer som myndighetene ikke

har greid å løse og dette har bidratt til å gi al-

Qa’ida en mulighet til å utnytte en økende mis-

nøye med regimet. Irak er for eksempel rangert

som et av verdens mest korrupte land, noe som

har svekket myndighetenes evne til å tilby tje-

nester til en befolkning som har mistet tillitten

skap viste seg svært effektivt og ISI mistet fort

til myndighetene og til politikerne.33 Misnøyen

brukket rygg, og både irakiske og amerikanske

av 2011 vokste fram en irakisk variant av den

fotfeste i Anbar i løpet av 2007. I 2008 lå isi med

myndigheter erklærte at gruppa var knust.30

Andre akt: Framveksten av Den islamske staten i Irak

med regimet førte også til at det i første halvdel

arabiske våren med demonstrasjoner over hele

Irak rettet særlig mot den utstrakte korrupsjonen og regimets manglende evne til å tilby

og Syria.

grunnleggende tjenester.34 Disse demonst-

erklære Den islamske staten i Irak for død og

mer autoritær retning, noe som ytterligere

2010 gjennomførte gruppa flere store og

om regimet, særlig blant den sunni-arabiske

Det skulle imidlertid vise seg å være for tidlig å

begravet. isi styrket seg gradvis, og i 2009 og

rasjonene bidro til at regimet beveget seg i en

bidro til å svekke befolkningens oppslutning

29
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minoriteten som ble ekstra hardt rammet av

denne utviklingen.

35

økende grad dominert av irakere som aldri

hadde vært i Afghanistan eller som noen gang

I tillegg har konsekvensene av konflikten for

har møtt den sentrale al-Qa’ida-ledelsen.

katastrofale. En rapport fra 2008 fant for ek-

eksistere da den ble en del av den islamske

sivilbefolkningen i isis kjerneområde vært

sempel at i 47 prosent av husholdningene i

Anbar-provinsen hadde et husholdnings-

medlem blitt drept mellom 2006 og 2008, og en
stor andel barn hadde vokst opp uten en far.36

Ifølge gruppa selv opphørte også aqi formelt å
staten

i

2006.

Enkelte

av

de

sentrale

medlemmene i ISI hadde også bakgrunn fra

andre grupper enn aqi. Dagens is-leder og selverklærte kalif Abu Bakr al-Baghdadi skal for ek-

Dette har skapt en generasjon som har vokst

sempel angivelig ikke ha tilhørt aqi, men en av

utsikter, hvor mange overbevises av is’ løfter

Den islamske staten i 2006.40

opp med ti års konflikt og dårlige framtidsom penger, lokal makt og innflytelse og
mulighet for hevn mot de sjiamuslimske

de andre gruppene som var med på å opprette
Ettersom de originale aqi-medlemmene

over tid ble drept, arrestert eller forlot Irak, er

«undertrykkerne» på en måte som få andre

gruppa i dag i stor grad dominert av irakere

!

toriske omveltningene og de blodige kon-

IS lover mulighet for hevn mot de sjiamuslimske «undertrykkerne» på en måte
som få andre rivaliserende aktører tilbyr.

"

som ble radikalisert som en følge av de hisfliktene Irak opplevde etter Saddam-regimets

fall. For eksempel er det indikasjoner på at flere

av topplederne for is er tidligere offiserer fra

den gamle hæren til Saddam Hussein.41 En
annet fellestrekk er at mange av dagens ledere

rivaliserende aktører tilbyr.37 Både aqi og is har

tradisjonelt rekruttert lokalt primært blant

sunni-arabere som var i en ekstra sårbar

har vært fanger i amerikanskdrevne fengsler,

hvor de kan ha blitt radikalisert som følge av
negative opplevelser og vervet til aqi som drev

aktiv rekruttering inne i fengslene og blant tid-

situasjon, som unge og arbeidsledige fra

ligere innsatte.42

familiemedlemmer.

å komme tilbake er imidlertid to ulike kon-

stor grad var en direkte konsekvens av den

begge bidro til å skape en situasjon som var

dagens organisasjon i mye større grad en

svært voldelig konflikt i nabolandet Syria.

kaos i kjølvannet av den amerikanske inva-

etter valget i 2010, da det ble dødt løp mellom

fattige lag av befolkningen som har mistet
På mange måter kan man si at mens aqi i

amerikanske invasjonen av Irak i 2003, er

indirekte konsekvens av ti år med konflikt og

sjonen, inkludert en opprivende borgerkrig

mellom sjiamuslimer og sunni-arabere. aqi ble

grunnlagt av fremmedkrigere som kom til Irak

Den viktigste grunnen til at isi var i stand til

flikter som oppsto uavhengig av isi, men som

gunstig for isi; en politisk krise i Irak og en
I Irak var det en tiltagende politisk krise

koalisjonen til statsminister Maliki og koalisjonen til Ayad al-Allawi, som også inkluderte
sentrale sunni-arabiske politikere. Denne kon-

for å slåss mot den amerikanske okkupasjons-

flikten eskalerte særlig etter at de siste ame-

var Afghanistan-veteraner med personlige

og allerede dagen etter utstedte det sjia-

makten og flere av de historiske grunnleggerne
bånd til al-Qa’idas ledelse. Over tid ble aqi i
39
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rikanske styrkene trakk seg ut i desember 2011,

dominerte regimet til statsminister Maliki
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mangefasettert protestbevegelse rettet mot re-

gimet, særlig i Anbar-provinsen. Flere sunni-

arabiske politikere, stammeledere og mer

militante grupper, slik som Naqshbandi-

hæren med koblinger til det gamle Baath-

partiet, var involvert og delvis konkurrerte om

å være ledende i denne protestbevegelsen.44 Til

tross for få indikasjoner på at isi var en viktig

drivkraft bak denne bevegelsen, og at få av

aktørene støttet deres ideologi, anklaget regimet isi for å stå bak. Bevegelsen var også i ut-

gangspunktet relativt fredelig, og besto i

hovedsak av demonstrasjoner og etableringen

av ulike protestleire.45

Denne sunni-arabiske protestbevegelsen be-

veget seg imidlertid i mer voldelig retning etter

at spesialstyrker direkte underlagt Maliki i

april 2013 gikk til aksjon mot en protestleir i

Iraks tidligere statsminister Nouri al-Maliki fjernet ofte sunniarabiske politiske rivaler ved å anklage dem for voldshandlinger.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hawija i Kirkuk, hvor rundt 40-50 demonst-

arrestordre på Iraks sunni-arabiske vise-

kraftig eskalering av voldsnivået i Irak. Ifølge

president Tariq al-Hashimi for angivelig til-

ranter ble drept. Denne hendelsen førte til en

fn gikk tallet på drepte sivile i Irak opp fra 229

knytning til terrorisme. Hashimi flyktet til

i mars til 595 i april og 963 i mai, og 2013 ble det

absentia. Et viktig bakteppe for denne arrest-

ende konflikten og at regimet hadde problemer

biske politikere var at flere sunni-arabiske

biske områdene, isis kjerneområder, var en

selvstyre

elsene i 2014.

irakisk Kurdistan og ble i 2012 dømt til døden in

ordren og andre inngripener mot sunni-araprovinser i forkant hadde ytret ønske om større
og

uavhengighet

myndighetene i Bagdad.43

fra

sentral-

Dette var langt fra den eneste gangen Maliki

fjernet sunni-arabiske politiske rivaler ved å

anklage dem for å være knyttet til voldshand-

blodigste året i Irak siden 2008.46 Den eskalermed å opprettholde kontroll i de sunni-araviktig foranledning til de dramatiske hendisi hentet også økonomisk og militær styrke

fra den tragiske konflikten i nabolandet

Syria.47 Dette var en konflikt som på ingen

måte handlet om al-Qa’ida i utgangspunktet,

linger i Irak eller å ha for tette bånd til det

men hovedsakelig en konflikt mellom en

sunni-arabiske og sjiamuslimske aktører ble

av allawitter, en avart av sjiaislam. Dermed fo-

gamle

Baath-partiet.

Konflikten

mellom

drevet fram av sunni-arabiske krav om økt inn-

sunni-arabisk majoritet og et regime dominert

regikk konflikten i Syria og i Irak grovt sett

flytelse og regimets manglende vilje til å

langs de samme aksene; sunni-arabere mot

vannet av arrestordren på den svært populære

Syria førte til mobilisering på sekterisk grunn-

imøtekomme disse kravene. Særlig i kjøl-

sunni-arabiske finansministeren Rafi al-’Issawi i desember 2012 oppsto det en bred og

sjiamuslimer og den svært blodige konflikten i

lag ikke bare i Syria og Irak, men også i

Libanon. isi blandet seg etter hvert inn i denne
31
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orientalske heksegryta, først ved, ifølge deres

rasjonene i Ramadi, og anklaget dem for å

avlegger under navnet Nusra-fronten (Jabhat al-

fjernet, og det ble erklært unntakstilstand i

egen framstilling, å etablere en slags syrisk
Nusra) og i april 2013, altså omtrent samtidig

med at voldsnivået eskalerte i Irak, erklærte

være medlemmer av isis. Protestleirene ble
Ramadi.53
isis

benyttet

det

sikkerhetsmessige

gruppa offisielt at de var tilstede i Syria og

sammenbruddet i Anbar til å rykke inn i

stor-Syria (al-dawla al-Islamiyya fi’l-’Iraq wal-sham).

hadde tatt over kontrollen her. Hvor mye kon-

byttet navn til Den islamske staten i Irak og i

isis forlangte også at Nusra-fronten skulle bli

integrert i denne nye organisasjonen, men

Nusra motsatte seg dette og sverget i stedet ed
til al-Qaidas øverste leder, Ayman al-Zawahiri,

og ble med det al-Qaidas offisielle representant
i Syria. Etter dette oppsto det også en disputt
48

mellom Nusra-fronten og isis om hvem som

egentlig hadde tatt initiativ til å blande seg inn

i konflikten i Syria og opprette Nusra.49

Ramadi og særlig i Fallujah og erklære at de

troll isis faktisk hadde i Fallujah er usikkert,

men regimet erklærte uansett at de ville an-

gripe byen ettersom den nå var under kontroll

av terrorister. Dette førte til en sunni-arabisk

mobilisering i Fallujah og andre steder i Anbar

mot regimets sjiadominerte sikkerhetsstyrker

som hadde liten støtte i den sunni-arabiske
Anbar-provinsen.54

Mange av de aktørene som hadde vært

isis utnyttet det maktvakuumet som oppsto

involvert i protestbevegelsen mot regimet or-

overlot områdene til en svært fragmentert

militærråd med navn som General Military

da syriske styrker trakk seg ut av Nord-Syria og

syrisk opprørsbevegelse som kjempet mot re-

gimet til Bashar al-Assad. De tok raskt kontroll

over strategiske deler av opprørskontrollerte

områder, som grenseoverganger og oljefelt.50
Gjennom sine erobringer skaffet de seg også
tilgang på våpen de tok fra andre opprørere

ganiserte

seg

i

diverse

stammeråd

og

Council for Iraqi Revolutionaries (gmcir) og
Military

Council

of

Iraqi

Tribal

Revolutionaries. Disse rådene organiserer

hovedsakelig tidligere sunni-arabiske offiserer,
tidligere opprørere, inkludert opprørere som

tilbake i 2006-2007 kjempet mot al-Qaida i Irak

eller som regimet hadde latt være igjen. En stor

og en rekke stammeledere. Det er tydelige kob-

gere som hadde kommet til Syria for å slåss

ledet av Saddam Husseins gamle visepresident

andel av det rekordstore antallet fremmedkrimot det syriske regimet, gikk nå over til isis.

51

Særlig fra januar 2014 møtte isis imidlertid mer

motstand i Syria da en bred allianse av syriske
opprørsgrupper, med støtte fra flere Gulfland,

var i stand til å fravriste isis midlertidig

linger mellom gmcir og Naqshbandia-hæren
Izzat al-Douri, mens stammerådene i større

grad ser ut til å være knyttet til de stammene
som i 2006-2007 samarbeidet med usa mot al-

Qaida.55 Ingen av disse delte isis’ ideologi, men

de ble bundet sammen i en felles kamp mot re-

territoriell kontroll, særlig i Vest-Syria.52

gimet. Ettersom flere i dagens isis-lederskap

Tredje akt: Opprettelsen av Den islamske staten.

det heller ikke utenkelig at det var personlige

Omtrent samtidig bidro utviklingen i Irak til å

gi isis en mulighet for å kompensere for sin

svekkede stilling i Syria ved å øke sin aktivitet

og innflytelse i Irak. Sent i desember 2013 arresterte Maliki sentrale ledere for demonst32

har bakgrunn fra hæren til Saddam Hussein er
forbindelser mellom enkelte isis-ledere og
andre opprørsledere.

Denne sunni-arabiske alliansen mot re-

gimet, som delvis ble skapt som følge av beleiringen av Fallujah i januar, var også sentral
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da isis overtok store deler av Mosul i juni 2014,
selv om det er noe uenighet om hvor viktig rolle

de andre sunni-arabiske gruppene spilte i over-

takelsen.56 Etter opprettelsen av Den islamske

staten 29. juni har det imidlertid vært indika-

sjoner på sammenstøt mellom isis og andre

aktørbilde, som både kan tilby lokalbefolk-

ningen enkelte goder og sikkerhet, og samtidig

behandler de som ikke støtter dem på en svært

brutal måte, får gruppa passiv støtte fra en del

sunni-arabere som ellers ikke ville hatt noe til

overs for den. Dette innebærer at det er vans-

sunni-arabiske grupperinger.57

kelig å bekjempe is uten også å adressere de

aqi/isis sin historie – de får noe støtte fra lokale

henter støtte og lokale allierte fra.

en felles fiende, men kommer ofte i konflikt

støte fra seg lokale allierte ved å opptre brutalt

Dette er også et trekk som har gått igjen i

samarbeidspartnere så lenge de er alliert mot

med sine tidligere allierte når de begynner å

konkurrere om innflytelsen i området etter at

den samlende fienden har trukket seg ut.
Konklusjon

Et hovedpoeng i denne artikkelen er at

framveksten av organisasjonen som i dag

mer grunnleggende konfliktene i områdene is
Samtidig har gruppa hatt en tendens til å

og ved å insistere på at gruppa er en stat som

alle andre opprørere må anerkjenne og under-

kaste seg. Dette var en av grunnene til at is’ for-

løper al-Qaida i Irak i 2007-2008 ble kraftig

svekket. is insisterer imidlertid nå på at de har

lært av tidligere feil og forsøker å bygge opp et

bedre forhold til lokalbefolkningen. Hva som

kaller seg Den islamske staten og dens for-

skjer med is framover avhenger med andre ord

konsekvens av, konflikter som i utgangs-

opererer innenfor og hvordan is forholder seg

gjengere hovedsakelig er et symptom på, og en

punktet oppsto uavhengig av aqi/is. Det som

har muliggjort is’ sterke posisjon i dag er et

militært og politisk sammenbrudd i de sunniarabiske områdene i Irak og i Nord-Syria. Dette

er også den befolkningsgruppa is rekrutterer
fra og har vært kjerneområdet for gruppas ak-

både av hva som skjer med konfliktene is

til eventuelle lokalt allierte. Fraværet av

sikkerhet og stabilitet, og de enorme lidelsene

lokalbefolkningen i is’ kjerneområder har gått

igjennom, indikerer dessverre at is vil være en

faktor å regne med i lang tid framover.

tivitet helt tilbake til oppstarten i 2003/2004. I

Syria skyldes mye av gruppas styrke andre

•ƒ•

aktørers svakhet og fragmentering, i tillegg til
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