
 
 

Respons 

Irak: Turkmenere i Bagdad 

 

• Hvor mange turkmenere antas det å være i Bagdad for tiden? 

• Hvor oppholder de seg? 

• Er de spesielt utsatt for angrep? 

 

Pålitelig statistikk over tallet på de forskjellige etniske gruppene i Irak er, etter det Landinfo 
kjenner til, ikke tilgjengelig. Det har blant annet sammenheng med at dette temaet er politisk 
svært sensitivt. Organisasjonen UNPO, Unrepresented Nations and Peoples Organization, 
hevder at antallet turkmenere i Irak er ca. tre millioner (UNPO 2015). Det eneste tallet vi har 
for Bagdad, er fra en turkmensk kilde (SOITM 2005), som i 2005 hevdet at det var 50 000 
turkmenske familier der.  

Hvor i Bagdad turkmenerne holder til, finner vi ikke informasjon om. Ifølge 
menneskerettighetsgruppen Minority Rights Group International (MRG 2015) har minoriteter 
generelt i Bagdad blitt rammet av den omfattende og religiøst betingete segregeringen som 
har funnet sted i byen de siste ti årene. Hva de mer presist mener med det, er uklart, men 
muligens kan det tyde på at også turkmenerne har delt seg i sunni og sjia, slik at et større eller 
mindre antall kan ha flyttet til strøk der sunnier, respektive sjiaer, dominerer. Dette blir 
imidlertid bare en antakelse fra vår side. MRG (2015) mener også at minoriteter generelt får 
dårlig beskyttelse fra myndighetenes side. Om det gjelder akkurat turkmenerne i Bagdad, vet 
vi imidlertid ikke. 

I september 2014 meldte IOM (s. 2) at sjiamuslimske turkmenske internflyktninger hadde fått 
tilhold i moskeer og militærleirer i Rusafa bydel i Bagdad. Turkmenerne skal ha kommet fra 
Ninewa, Kirkuk, Diyala og Salah al Din. Ifølge IOM (2014, s. 2) kom det om lag 880 
sjiamuslimske turkmenske familier til Rusafa mellom juni og september 2014. Hvordan den 
turkmenske befolkningen i Bagdad for øvrig fordeler seg på sunni og sjia, vet vi ikke.  

Landinfo har ikke funnet rapporteringer om målrettede angrep på turkmenere i Bagdad.  
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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos 
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er 
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. 
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt 
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite 
bakgrunnsinformasjon.    

Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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