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Baggrunden 

I marts 2018 gennemførte Landedokumentation i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp en fact finding 

mission til Damaskus, Beirut og Amman med det formål at indhente opdaterede oplysninger om den 

generelle sikkerhedssituation i Damaskus-provinsen, herunder Damaskus by og Yarmouk, med fokus på 

sikkerhed og bevægelsesfrihed.  

Det fremgik af oplysningerne indhentet under missionen, at den generelle sikkerhedssituation i Damaskus 

by, var præget af usikkerhed og begrænset bevægelsesfrihed i marts 2018. Dette skyldtes intensivt angreb 

med morterer og lignende projektiler fra oppositionsgrupper i det østlige Ghouta, som var under pres på 

grund af regeringens militære operation i området. Morterangrebene ophørte i april 2018 hvor regeringen 

havde fået fuld kontrol over det østlige Ghouta. 

I den sydlige Damaskus havde Islamisk Stat kontrol over Yarmouk og Hajar Al-Aswad i flere år, og 

sammenstød mellem IS og oprørsgrupperne havde ført til civile tab. En kombination af forhandlinger 

mellem regeringen og oprørsgrupperne og en offensiv mod IS førte til, at regeringen fik kontrol over alle 

forstæderne i den sydlige del af Damaskus i løbet af maj. Den 21. maj 2018 meddelte den syriske regering, 

at den havde fået fuld kontrol over Damaskus-området.1    

Terrorangreb og selvmordsaktioner havde fundet sted i Damaskus by, men i mindre omfang.  Selvom 

kilderne anså det som sandsynligt at oprørsgrupperne ville begå mindre terrorhandlinger og 

selvmordsaktioner i Damaskus efter at regeringen fik kontrol over Damaskus provinsen i løbet af foråret, 

forventede de ikke terroraktioner i Damaskus i samme omfang og intensitet, som man for eksempel havde 

oplevet i Irak eller Afghanistan.  

De civiles bevægelsesfrihed i Damaskus var påvirket af kontrolposterne inde i byen såvel som ved 

indgangene. Kontrolposterne blev bemandet af forskellige efterretningstjenester, som havde forskellige 

procedurer for sikkerhedstjek. Nogle kilder nævnte eksempler på diskriminerende behandling ved 

kontrolposterne på baggrund af folks etnisk og religiøs baggrund, oprindelsesområde eller relation til 

eftersøgte personer. Antallet af kontrolposter faldt imidlertid betydeligt i løbet af foråret grundet forbedret 

sikkerhedssituation. 

I det følgende gives der en kort beskrivelser af den generelle sikkerhedssituation i regeringskontrollerede 

områder i Syrien i dag, efterfulgt af opdaterede oplysninger om den aktuelle sikkerhedssituation i 

Damaskus-provinsen. Grundet manglende skriftlige kilder med detaljerede oplysninger om 

sikkerhedssituationen i Damaskus-provinsen, er de oplysninger, der danner grundlag for dette notat, 

primært blevet indhentet via Skype-møder med to kilder: Christopher Kozak, senior-analytiker og Syrien-

ekspert ved Institute for the Study of War i Washington DC2, og Syria Direct, en journalist-organisation i 

Amman, som har dækket Syrien-krigen siden 2013. Møderne blev afholdt den 17. og 18. september 2018.3  

                                                           
1 BBC, Syria war: Army takes full control of Damascus after ousting IS, BBC 21 May 2018 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44198304 
2 http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/christopher-kozak  
3 https://syriadirect.org/pages/about-us/  
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1. Den generelle sikkerhedssituation i 

regeringskontrollerede områder i Syrien 

I løbet af sommeren 2018 genvandt regeringen områder i den sydvestlige del af landet ved den jordanske 

grænse og Golan-højderne.4 I dag kontrollerer den syriske regering størstedelen af Syrien. 5   

Syrian Democratic Forces (SDF), som primært består af kurdiske styrker, kontrollerer det nordlige og 

vestlige Syrien. Idlib-provinsen er det eneste vigtigste område i Syrien, som oppositionsgrupperne fortsat 

har under deres kontrol. Tyrkiske styrker har fortsat kontrol over landområder langs den syrisk-tyrkiske 

grænse og længere nede i dele af Idlib-provinsen.   

IS har mistet kontrol over alle de områder, som organisationen havde erobret siden 2014 undtagen et 

primært ørkenområde mod øst samt en lille lomme i landområder ved Al-Safa tæt på den jordanske 

grænse. FN skønner dog, at flere 

tusinder IS-krigere fortsat befinder sig i 

Syrien.6  

Ifølge Christopher Kozak (ISW) er 

frontlinjerne nu konsoliderede i Syrien 

og der er næsten ingen direkte kampe i 

eller beskydning af 

regeringskontrollerede områder fra 

oprørernes side. Sikkerhedssituationen i 

regeringskontrollerede områder er 

relativt stabil på nuværende tidspunkt. 

Denne stabilitet gælder ikke kun for 

Damaskus, men også for byer som 

Homs og Hama, selvom Hama er tæt på 

frontlinjen ved Idlib-provinsen. 

De fleste sikkerhedshændelser, som har 

fundet sted i regeringskontrollerede 

områder, har ikke været relateret til den militære konflikt, men har snarere været resultat af kriminalitet 

udført af proregime grupper, eller efterladte forsagere (dvs. bomber eller granater, som ikke er 

eksploderede) detoneret af børn eller tilbagevendte internt fordrevne.7  

Der har også været oprørslignende angreb (f.eks. bombeangreb, selvmordsaktioner osv.) mod 

regeringsstyrker i regeringskontrollerede områder, begået af oprørsgrupper som f.eks. den Al-Qaida-

                                                           
4 The Guardian, Syrian government forces seal victory in Southern territories, 31 July 2018 
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/31/syrian-government-forces-seal-victory-in-southern-territories 
5 For en mere detaljeret beskrivelse af regeringens generobring af tidligere oppositionskontrollerede områder siden 
2017, se rapporten Armed Conflict in Syria, Overview and US Response; Congressional Research Service; August 21, 
2018 p.13-15  https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf 
6 BBC, IS conflict: Up to 30,000 fighters in Syria and Iraq – UN, 14 August 2018 https://www.bbc.co.uk/news/world-
middle-east-45181501 
7 Christopher Kozak (ISW): par.1 
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affilerede Abu-Amara-brigaden, som har foretaget to-tre angreb om måneden i Aleppo, Hama og Latakia. 

Disse har været målrettede angreb mod personer fra det syriske regime, eller offentlige kontorer og 

faciliteter, snarere end vilkårlige angreb mod civile områder.  

Der er også sporadiske angreb med projektiler fra oppositionsgrupper i Idlib mod regeringskontrollerede 

områder, der grænser op til Idlib-provinsen, herunder Hama by, Hamas militære lufthavn, Aleppo by og 

omegnen samt områder tæt på den russiske Khmeimim luftbase i Latakia. Der er også regelmæssige angreb 

fra IS, men disse angreb er ofte rettet mod militære lejre i ubefolkede områder i den centrale del af landet. 

En undtagelse var IS-angrebet i Swaida i juli 2018, som førte til mange civile ofre.8 9 

Det er Christopher Kozaks (ISW) vurdering, at sikkerhedssituationen i regeringskontrollerede områder vil 

blive forbedret yderligere i fremtiden.10  

2. Sikkerhedssituation i Damaskus-provinsen 

Sikkerhedssituationen i Damaskus-provinsen er mere stabil i dag end den var før sommer 2018. Der har 

ikke været nogen større sikkerhedshændelser, som f.eks. bilbomber, selvmordsbomber eller lignende, i 

Damaskus by, Yarmouk eller Damaskus-omegnen, siden oprørsgrupperne blev evakueret fra det østlige 

Ghouta og Yarmouk i efteråret. 11 Det til trods for, at IS stadig befinder sig i landområder i Damaskus-

omegnen tæt på den jordanske grænse. I tidligere oprørskontrollerede områder rundt om Damaskus har 

efterladte forsagere, som bliver detonerede af børn og tilbagevendte internt fordrevne, været den største 

kilde til sikkerhedshændelser. 12   

Den største og seneste militær-relaterede sikkerhedshændelse i Damaskus-provinsen har været de 

israelske luftangreb mod militære installationer, som anvendes af Iran og det libanesiske Hezbollah. 13 Det 

sidste angreb fandt sted den 15. september 2018.14   

Den stabile sikkerhedssituation i Damaskus har betydet, at flere føler sig trygge i forhold til at færdes i 

byen. Selv forstæder og områder i udkanten af byen, der før maj 2018 var mål for beskydning, er blevet 

mere travle områder, og restauranter er blevet åbnet igen. Der er blevet afholdt festivaler og udstillinger i 

områder, der tidligere var udsat for sammenstød og beskydning. Den internationale blomster-festival, som 

blev afholdt for første gang i syv år, havde et højt antal besøgende.15 16 

                                                           
8 Ibid: par.2 
9 https://www.theguardian.com/world/2018/jul/25/dozens-dead-suicide-attack-syria-sweida-isis  
10 Christopher Kozak (ISW): par.1 
11 Ibid: par.3; Syria Direct: par.11 
12 Christopher Kozak (ISW): par.3 
13 Kozak: par.3.; Syria Direct par.11 
14 The New York Times, Syria: Israel Launched Missile Attack on Damascus Airport, 15 September 2018  
https://www.nytimes.com/aponline/2018/09/15/world/middleeast/ap-ml-syria-israel.html 
15 Syria Direct: par.12 
16 Om den stabile situation I Damascus, se også The Guardian, Price of peace: calm returns to Damascus as Assad eyes 

victory, 22 July 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jul/22/price-of-peace-calm-returns-to-damascus-as-
assad-eyes-victory.  
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Syria Direct understreger dog, at der fortsat hersker en følelse af usikkerhed blandt folk om fremtiden, som 

stadigvæk ser ud til at være uklar, og at unge mænd fortsat bliver anholdt og rekrutteret til militærtjeneste 

i byen, især unge fra tidligere oppositionskontrollerede områder.17 

I Damaskus’ sydlige forstæder har sikkerhedssituationen også været stabil, og der har ikke været nogen 

større sikkerhedshændelser i Yarmouk og Hajar al-Aswad, siden IS og andre oppositionsgrupper mistede 

kontrollen over området.  Dog er begge områder stadig militære zoner, og pro-regime-styrker forhindrer de 

civiles adgang til områderne.18 Folk kan få 1-dags-tilladelse til at komme ind i området og har fået lov til at 

tjekke deres ejendomme, men generelt er adgangen temmelig begrænset. Størstedelen af tidligere 

beboere er ikke vendt tilbage til området endnu, hvilket blandt andet skyldes den massive ødelæggelse af 

området og den uafklarede sikkerhedssituation i området.19  

2.1. Bevægelsesfrihed 
Der er stadig kontrolposter i Damaskus, især ved motorvejene der fører til Damaskus og i Damaskus by.20 

Ifølge Christopher Kozak (ISW) er antallet af kontrolposter blevet mindre. Den syriske regering har fjernet 

kontrolposter fra små gader, men til gengæld har den konsolideret kontrolposter på store veje/motorveje. 

Der har været mange klager over kontrolposterne fra civlbefolkningens side, hvorfor regeringen har ønsket 

at reducere deres antal21 Men ifølge Syria Direct er antallet af kontrolposter kun blevet reduceret de 

steder, hvor der var flere poster samme sted. De fleste kontrolposter er blevet rykket fra et sted til et 

andet, mens permanente kontrolposter, der var tætte på politistationer, er blevet ændret til mobile 

kontrolposter.22  

Det er flyvåbenets sikkerhedstjeneste, der styrer de fleste kontrolposter, og deres kontrol er blevet mere 

konsolideret. Men der er stadig kontrolposter, der bliver kontrolleret at Military Intelligence Directorate, 

State Security Directorate og den syriske hær.23  

Kontrollen i Damaskus-provinsen er blevet strammere ved kontrolposterne siden maj 2018. Det er især ved 

kontrolposterne der er kontrolleret af luftvåbnets sikkerhedstjenester, at folk og deres biler bliver tjekket 

intensivt,24 imens ved kontrolposterne inde i byen bliver folk tjekket overfladisk. Personer som ofte besøger 

byen og derfor genkendt af sikkerheds styrkerne ved kontrolposterne, skal også kun igennem et hurtigt 

overfladisk tjek.25  

Fokus i kontrollen ved kontrolposterne har ændret sig, idet man ikke længere søger efter sprængstoffer for 

at hindre angreb inde i byen i samme grad som tidligere, men snarere satser på at fange eftersøgte 

personer, herunder militære unddragere og tidligere oppositionskrigere.26 Ved indgangene til Damaskus by 

bliver folks id-kort fortsat tjekket for navn og oprindelsessted. Folk fra tidligere oppositionskontrollerede 

                                                           
17 Syria Direct: par.12 
18 Christopher Kozak (ISW): par.4 
19 Syria Direct: par.13; Christopher Kozak (ISW): par4 
20 Christopher Kozak (ISW): par.5 
21 Ibid.: par.6  
22 Syria Direct: par.14 
23 Christopher Kozak (ISW): par.5 
24 Christopher Kozak (ISW): par.6; Syria Direct: par.15 
25 Syria Direct: par.15-16. 
26 Christopher Kozak (ISW): par.7; Syria Direct: par.17 
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områder kan risikere at blive udsat for diskrimination, tilbageholdelse og mishandling ved kontrolposterne 

ved indgange til byen.27  

Man kan nogle gange nemt få lov til at passere kontrolposterne, hvis man bestikker sikkerhedsstyrkerne.28 

Ved de fire vigtigste kontrolposter ved indgangene til Damaskus byen er bestikkelse udbredt. Den 

kontrolpost hvor bestikkelse er mest udbredt er Hajez al-Million. 29 
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