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Sunnimuslimers stilling generelt i Sør-Irak 
Sunnimuslimene utgjør et tallmessig mindretall i alle de ni sydlige provinsene. I alle 
provinsene unntatt Babel, utgjør de kun et lite mindretall. Deres sikkerhet synes generelt å 
være best i provinser der de utgjør et lite mindretall og der myndighetene samtidig 
opprettholder stabile og ordende forhold. Slike forhold synes nå å være på plass i alle de ni 
provinsene, med et visst unntak for Babel.  

De fleste sunnimuslimske familiene i sør dro til Bagdad og Mosul etter 2006 (ICG 2007, s. 
10). Babel har en sunnimuslimsk minoritet av en betydelig størrelse og med en viss 
geografisk konsentrasjon nord i provinsen. I denne provinsen er den sunnimuslimske 
minoriteten sårbar for politisk vold (Landinfo 2009). 

Den sterkt forbedrede sikkerheten i Sør-Irak, i kombinasjon med det lave antallet 
sunnimuslimer i de fleste av provinsene, er trolig det som har ført til at det i liten grad nå 
eksisterer noen åpen væpnet konflikt mellom sunni-minoriteten og shia-majoriteten (ICG 
2007, s. 10). 

Sunnimuslimers stilling i Basra 
Den sunnimuslimske befolkningen i Basra har tradisjonelt vært betydelig, og har bestått av 
både arabere og kurdere. Så sent som i 2003 skal den ha utgjort 40 % av befolkningen. Nokså 
umiddelbart etter den amerikanske invasjonen i 2003 inntok shia-islamistiske væpnede 
grupper sterke posisjoner i byen, og siden da har den sunnimuslimske befolkningen blitt 
betydelig redusert. Pr. 2006 skal den ha kommet ned i 14 %. Den britiske avisen The 
Independent meldte i 2007 at flere hundre sunnimuslimer hadde blitt drept og mer enn 700 
familier kastet ut av hjemmene sine (Sengupta & Whitaker 2007). 
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Sunnimuslimene skal særlig ha holdt til i bydelene Ashashar og  Suq al-Shaykh, og i småbyen 
Zubayr ca. to mil sørvest for Basra (ICG 2007). Abul Khaseeb skal være en annet område i 
Basra der det bor sunnimuslimer (Sengupta & Whitaker 2007). 

De fleste sunnimuslimene ble ifølge ICG (2007) fordrevet fra byen etter bombingen av 
Askari-moskeen i Samarra i februar 2006. Før regjeringshæren fikk kontroll over byen og brøt 
militsveldet i 2008, var situasjonen deres svært vanskelig. De gjenværende sunniene skal nå 
være svært få.  

Hovedmotivene for de som har forfulgt sunnimuslimer, skal dels ha vært økonomiske og dels 
politiske. Militsene, som kontrollerte Basra frem til sommeren 2008, forfulgte enhver som sto 
i veien for deres interesser, enten de var sunni, shia, journalister, leger, akademikere, 
stammeledere, smuglere eller andre (ICG 2007). 

Ifølge UNHCR (2009) ble sunnimuslimer i 2008 fortsatt utsatt for kidnappinger og drap, og 
ble utsatt for trusler og hærverk mot deres eiendom med sikte på å få dem til å flytte. I den 
seneste tid skal sunnimuslimer imidlertid være i ferd med å vende tilbake i økende grad. 

 

 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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