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Camp Bucca är ett numera ned-
lagt fångläger i öknen utanför 
storstaden Basra i södra Irak. Där 
placerade den amerikanska armén 
tillfångatagna rebeller, i synnerhet 
de islamister som betecknades som 
särskilt farliga.

– När jag väl kom dit blev jag 
lugn. Där var mycket bättre än 
väntat och flera fångar var gamla 
bekanta, säger en tidigare fånge i 
lägret, en man som kallar sig Abu 
Ahmed.

Tidningen The Guardians repor-

ter Martin Chulov har efter mer 
än två års kontakter lyckats få en 
serie intervjuer med Abu Ahmed, 
som i dag har en hög befattning i 
Islamska staten, IS.

Abu Ahmed berättAr att fångarna 
på Camp Bucca snart insåg att de 
hade fått en enastående möjlighet.

– Vi hade aldrig kunnat träffas på 
det här sättet i Bagdad. Här var vi 
inte bara trygga, vi hade flera av al-
Qaidas ledare i närheten.

En annan fånge var en i dag 43-

årig irakier vid namn Ibrahim ibn 
Awad al-Badri, en akademiker från 
staden Samarra som doktorerat i 
 islamologi och vars släkt gör an-
språk på att härstamma från pro-
feten Muhammed.

Numera kallar han sig Abu Bakr 
al-Baghdadi och är Islamska statens 
högste ledare.

de AmerikAnskA vAkternA be-
traktade Abu Bakr som en med-
lare. Om det uppstod bråk mellan 
fångar skickades han för att lösa 

problemet. Han fick därför till-
träde till de olika avdelningarna 
och kunde lätt ta kontakt med dem 
han ville träffa.

Abu Ahmed fick en helt annan 
bild av Abu Bakr än som en pro-
blemlösare.

– Han fanns snarare i centrum av 
varje konflikt. Amerikanerna för-
stod aldrig vem han var, säger han 
till The Guardian.

Abu Bakr hade 2003 bildat en 
jihadistisk motståndsgrupp men 
greps i februari 2004. I decem-
ber samma år bedömdes han inte 
längre utgöra något hot. USA frigav 
honom.

det vAr mångA fångar som frigavs. 
Några lyckades rymma. Andra fri-
togs av kamrater från utsidan, 
ibland flera tusen åt gången.

Fångarna hade i lägret kommit 

Kalsongerna 
hjälpte Is
Irak: Det amerIkanska fånglägret blev IslamIsternas unIversItet

USA:s armé bidrog omedvetet till att Islamska staten bilda-
des. De farligaste islamisterna i Irak samlades i samma  
fångläger, där de i lugn och ro kunde planera sin krigföring.

bönestund. Fångar vid Camp Bucca-lägret utanför Basra, nära gränsen mot Kuwait, är samlade till bön 2009. Tillfångatagna islamister hölls inspärrade av USA             vid i huvudsak tr
24 000 fångar passerade genom Camp Bucca.

svårt  
stärka  
militär
Irak

det kan ta irak upp till tre år 
att stärka landets militär. det 
säger premiärminister haider 
al-Abadi, som också kritiserar 
omvärlden för långsamt stöd  
i kampen mot islamiska staten 
(is).

Haider al-Abadi sade vid möte med 
journalister i Kairo att det är en stor 
utmaning för Irak att bygga upp 
 armén samtidigt som landet för 
krig mot extremiströrelsen IS.

– Det svåraste är att återupp-
bygga och omorganisera armén 
medan du är i krig, sade premiär-
minister till Reuters.

Det kan ta upp till tre år, sade 
han men tillade att det inte inne-
bär att striderna mot IS ska pågå 
i ytterligare tre år. Han lovade en 
regeringsoffensiv inom en månad 
för att försöka återta staden Tikrit, 
16 mil norr om Bagdad.

korruption inom militären har 
pekats ut som en av orsakerna till 
att IS så snabbt kunde lägga under 
sig stora delar av Iraks territorium. 
Den nye premiärministern har 
sparkat officerare som anklagats 
för mutbrott och har beordrat för-
svarsministern att utreda korrup-
tion inom försvaret.

– Kärnfrågan för oss är att be-
kämpa korruption inom militären 
och de civila institutionerna efter-
som detta kommer att göra våra 
militära styrkor effektivare, sade 
al-Abadi.

usA, som leder en internationell 
koalition mot IS, har sagt att kon-
flikten kan pågå i flera år. Hur länge 
beror på Iraks förmåga att skapa en 
effektivare och starkare armé.

Premiärminister al-Abadi kriti-
serar i sin tur koalitionen.

– Den internationella koalitionen 
är mycket långsam när det  gäller 
stöd och utbildning av  armén, sade 
han, men noterade samtidigt att 
tempot har accelererat de senaste 
veckorna.

sveriges utrikesminister  Margot 
Wallström (S) sade på söndagen att 
regeringen vill skicka svensk mili-
tär för att utbilda irakisk trupp som 
strider mot IS. Det blir i så fall en 
fråga för riksdagen. Hon kunde 
inte ge besked när ett sådant förslag 
kan läggas.

Den irakiske premiärministern 
har i samtal med Egyptens presi-
dent Abd al-Fattah al-Sisi diskute-
rat olika konflikter i regionen.

Britt-Marie SeiBold
TT 

”Den internationella 
koalitionen är 
mycket långsam”

HAIDer Al-ABADI,
premiärminister
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Netanyahu besökte kosherbutik i Paris
F r a n k r i k e :  Israels premi-
ärminister Benjamin ”Bibi” 
Netanyahu har besökt den 
kosherbutik i Paris där fyra 
judar dödades under ett 
gisslandrama förra veckan. 
Netanyahu hedrade offren 
under stort säkerhetspådrag 
och utanför butiken hördes 
människor ropa ”Bibi, Bibi!”. (TT-AFP)

på ett sätt att förnya kontakten när 
de väl blev fria.

– Vi tog ut resåren ur våra kal-
songer och skrev upp varandras 
kontaktuppgifter, berättar Abu 
Ahmed.

– När jag kom ut (2005) hade jag 
deras telefonnummer, jag visste i 
vilken by eller stadsdel de bodde. 
Allt som var viktigt att komma ihåg 
stod på mina resårer. Det var bara 
att sätta igång.

I mItten av 00-talet leddes det 
 islamistiska motståndet mot USA 
av al-Qaidas irakiska gren. Den 
hade bildats av en jordanier som 
kallade sig Abu Musab al-Zarqa-
wi. Han var arkitekten bakom den 
terrorvåg som sunniextremister 
riktade mot Iraks shiamuslimska 
majoritet. En serie attentat mot 
shiitiska helgedomar utlöste det 
inbördeskrig som jihadisterna 
strävade efter för att försvåra USA:s 
ockupation.

När Zarqawi dödades i en flyg-
räd 2010 hade Abu Bakr al-Bagh-
dadi blivit en av dennes närmaste 
förtrogna. Och när även Zarqawis 
efterträdare dödades av USA blev 
Abu Bakr ledare för al-Qaida i Irak.

Gruppen hade då lidit en rad svåra 
nederlag mot amerikanska styrkor 
och mot sunniarabiska stammili-
ser, som ville få ett slut på terrorn. 

USA utropade seger – men al-Qaida 
var inte krossat.

I daG är al-QaIda i Irak ombildat 
och kallar sig Islamska staten. Abu 
Bakr har utropat sig till kalif, alla 
sunnimuslimers självutnämnde 
ledare. Rörelsen kontrollerar ett 
stort sammanhängande område 
i Syrien och Irak, den betecknas 
allmänt som världens farligaste 
 terroristgrupp.

Abu Ahmed säger till The Guar-
dian att han börjar svikta i över-
tygelsen. Han får allt svårare att 
rättfärdiga de grymheter som 
 Islamska staten gör sig skyldig till.

Men han är inte beredd att  riskera 
sitt liv för att hoppa av. Dess utom 
har han vant sig vid de pengar 
och den status som följer med en 
 ledande position inom IS.

han småler fortfarande när han 
tänker tillbaka på Camp Bucca och 
tiden efter frigivningen.

– Kalsongerna hjälpte oss att 
vinna kriget.

Han beskriver fånglägret som 
jihadisternas akademi.

– Om fängelset inte funnits 
hade Islamska staten inte existe-
rat. Camp Bucca var en fabrik, där 
byggdes vår ideologi. Vi hade så 
mycket tid att sitta och planera.

JaN arell
031-62 42 96 jan.arell@gp.se

Fakta: abu
*	Ordet abu betyder far på arabiska.
*	I många arabländer är det van-
ligt att män tar äldsta barnets, ofta 
 äldsta sonens, namn som tillnamn. 
Abu Ahmed betyder alltså Ahmeds 
far.
*	En man med enbart flickor kan 
också kalla sig Abu Bint, far till 
döttrar.
*	För kvinnor används ordet Um, 
mor (Um Ahmed).
*	Det förekommer också att man 
benämner sig efter en historisk 
 person man vill hedra. Det är myck-
et vanligt bland islamistiska krigare 
att ta namn efter en känd person i 
islams historia.
*	För att skilja personer med 
samma tillnamn åt kan man lägga 
till geografiskt ursprung. Tillägget 
al-Baghdadi innebär exempelvis att 
personen är från Bagdad, al-Masri 
att man är från Egypten.

Bild: Dusan Vranic

A             vid i huvudsak tre fångläger i Irak. 

var fånGe. Abu Bakr al-Baghdadi, IS ledare.

Bild: Karim KaDim

stänGdes 2009. Fånglägret Camp Bucca i öknen utanför Basra stängdes i septem-
ber 2009.

Janukovytj eftersökt av Interpol
U k r a i n a :  Interpol har satt den avsatte ukrainske presidenten 
Viktor Janukovytj på den internationella listan med efterlysta 
personer, bland annat mot bakgrund av ukrainska anklagelser om 
förskingring, skriver Reuters. Janukovytj har levt i Ryssland sedan 
han störtades för nästan ett år sedan. Men det är inte troligt att 
Ryssland kommer att lämna ut ex-presidenten, skriver Interfax.

Ukrainska myndigheter säger att Interpols beslut att utfärda en 
internationell arresteringsorder möjliggör för alla polismyndighe-
ter att lämna över Janukovytj till Ukraina om han grips. (TT)

Kuba har släppt fler fångar
k U B a / U S a :  Kuba har släppt alla de 53 politiska fångar som landet 
utlovat, uppger en tjänsteman inom den amerikanska administra-
tionen. Källan vill inte framträda med namn, men säger att listan 
över de frigivna troligen kommer att publiceras inom kort.

Tidigare har amerikanska utrikesdepartementet meddelat att 
USA och Kuba möts i Havanna 21–22 januari för ett första möte 
om normalisering av de diplomatiska förbindelser som bröts för 
mer än 50 år sedan. (TT-Reuters)

Bild: HO 

Känslosamt upprop  
i arméskola
P a k i S t a n :  Ett 20-tal soldater fanns placerade utanför skolan som 
sju medlemmar i talibanrörelsen TTP stormade den 16 december. 
Gärningsmännen bar militäruniformer och var tungt beväpnade. De 
tog sig in via bakdörren och sköt mot alla de mötte, på sin väg mot 
skolans aula. Sammantaget dog runt 150 människor, minst 134 av 
dem var barn.

Talibanerna angav militärens ”urskillningslösa dödande av civila” 
som motiv till attacken.

Regeringen i Islamabad har gett militären klartecken att genom-
föra massiva offensiver mot misstänkta talibaner och hundratals 
människor har dödats. Underrättelsetjänsten har genomfört en rad 
tillslag och gripanden. (TT)

Osedlighetsmisstänkta friade i Kairo
e g y P t e n :  En egyptisk domstol har friat 26 män som stod anklaga-
de för ”osedlighet”. Fallet har fått mycket hård internationell kritik, 
människorättsgrupper oroar sig kring att polisen har trappat upp 
tillslagen mot homosexuella den senaste tiden.

Homosexualitet är inte formellt olagligt i Egypten, men homo-
sexuella har tidigare gripits och anklagats för utsvävningar, osed-
lighet eller hädelse.

Männen greps i ett badhus i al-Azbakiyya i Kairo. Männen ankla-
gar polisen för att ha misshandlat dem. (TT-AFP)

Spänd väntan på svarta lådors svar
i n d o n e S i e n :  Lufttrycksför-
ändringarna kan ha utlöst en 
explosion i planet över Java-
sjön, säger Supriyadi, chef 
på Indonesiens räddnings-
tjänst, enligt nyhetsbyråer.

Men det verkar i så fall ha 
skett när planet ändå var på 
väg att störta, på vägen från 
Surabaya i Indonesien till 
Singapore. Och andra myndigheter avvisade Supriyadis teor.

Lösningen kan finnas i färdskrivarna, som hittats bland vrak-
delarna på havets botten. Den första färdskrivaren, med elektro-
niska flygdata, fiskades i går upp, och skickades till Jakarta för 
analys. (TT)


