
    
  

UTLENDINGSFORVALTNINGENS FAGENHET FOR LANDINFORMASJON • COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION 
CENTRE 

Storgata 33 A / Postboks 8108 Dep / N-0032 Oslo / Tel 23 30 90 45 / Fax 23 30 90 00 / e-mail: landinfo@landinfo.no / 
www.landinfo.no 
 

1

LANDINFO RESPONS er utarbeidet av Utlendingsforvaltningens fagenhet for 
landinformasjon (LANDINFO). 
LANDINFO RESPONS er svar på konkrete spørsmål og henvendelser fra 
UNE, UDI og AID. 
LANDINFO RESPONS kan inneholde utvalg, sammenstilling og 
vurderinger av informasjon fra en rekke kilder, samt LANDINFOs vurdering 

av enkelte eller flere av de refererte kildene.  
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REGION:    Midtøsten 
LAND:    Irak 
    
TEMA:   Den religiøse minoriteten Kaka’i 
BESTILLINGSDATO: 18. august og 7. november 2008 
 
 
PROBLEMSTILLING / SPØRSMÅL:   
 

- Generelt om kaka’i 
- Hvor er de bosatt? 
- Hvor er det greit for dem å være, hvor ikke?  
- Situasjonen for kaka’ier i Kirkuk 
- Får de utøve sin religion? 
- Kaka’ienes kurdiske tilhørlighet 
- Er det dokumentert at de faktisk blir forfulgt pga. at de er en minoritet? 
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Generelt 
 
Kaka’iene er en religiøs gruppe som av de fleste betegnes som en sidegren av shia-islam. I Iran er 
medlemmene av denne gruppen kalt Ahl-e-Haq, i Irak kalles de Kaka’i (Landinfo 2007). Etter 
2003 synes de fleste av de irakiske kaka’iene å enten ha relokalisert til KRG-provinsene eller 
forlatt landet. 

 

Hvor er de bosatt? 
 
Kaka’iene har ifølge amerikansk UD tradisjonelt vært bosatt i og rundt Kirkuk og noen også i 
Mosul, Khanaqin og ellers i Diyala provins (US Department of State 2006). De fleste kaka’i skal 
ha forlatt Irak eller ha flyttet til KRG-provinsene etter 2003 (Minorities living tormented days 
[…] 2007). I KRG-regionen skal de fleste nå ifølge Schweizerische Flüchtlingshilfe (2008) bo i 
Halabja-området. 

 

Hvor er det greit for dem å være, hvor ikke?  
 
Landinfo har gjort søk i anerkjente landinformasjonssportaler som www.ecoi.net og 
www.refworld.org uten å finne informasjon som indikerer noen særskilte sikkerhetsproblemer for 
gruppen som sådan. Det er ifølge Schweitzerische Flüchtlingshilfe (2008) heller ikke rapportert 
om forfølgelse av religiøse minoriteter fra KRGs side i deres provinser. UNHCR (2007) oppgir 
imidlertid at minoriteter generelt er utsatt for vold fra religiøse væpnede ekstremister, og at 
kaka’iene i områdene utenfor KRG-provinsene, og særlig i Kirkuk, etter 2003 kom under hardt 
press fra religiøse muslimske ekstremistgrupper.  
 
De fleste kaka’ier skal nå ta tatt opphold i KRG-provinsene (se neste avsnitt). Før 2003 var de 
ifølge UNHCR (2007) utsatt for press fra en væpnet islamistgruppe kalt Jund al-Islam, som hadde 
tatt kontroll over et lite område i Suleimania der det befant seg et par kaka’i-landsbyer. Denne 
islamistgruppen ble imidlertid fordrevet fra provinsen i 2003, og området er igjen under kontroll 
av de regionale kurdiske myndighetene. 

 
 

http://www.ecoi.net/
http://www.refworld.org/
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Kaka’iene i Kirkuk 
 
UNHCR (2007) opplyser at kaka’iene etter 2003 kom under sterkt press fra væpnede muslimske 
religiøse ekstremister i sine hjemstavnsområder, og at de fleste trolig i den sammenheng ble 
fordrevet derfra. Også US State Department (2006) opplyser som nevnt ovenfor, at kaka’ene 
tradisjonelt har bodd i bl.a. Kirkuk, og at religiøs terror gjorde utøvelse av minoritetsreligioner 
umulig. Også UNHCR henviser til disse opplysningene. 
 
Ut fra disse opplysningene antar Landinfo at det nå er svært få eller ingen kaka’ier tilbake i 
Kirkuk, mens det trolig befinner seg et større antall i KRG-provinsene. 

 

Religionsutøvelse og politisk deltakelse 
 
De fleste kaka’iene i Irak antas nå å befinne seg i KRG-provinsene. Der er de omfattet av de 
vilkår som myndighetene setter for religionsutøvelse og politisk deltakelse. 
 
Etter Landinfos kjennskap tillater KRG-myndighetene generelt medlemmene av de ulike 
religiøse samfunn å dyrke sin tro uten innblanding av myndighetene. Ekstremistiske grupper har 
pga. myndighetenes omfattende sikkerhetstiltak for lite spillerom til å kunne drive systematisk 
forfølgelse av noen gitt gruppe. Religiøse og etniske minoriteter er også tilgodesett med et 
bestemt antall seter i KRG-parlamentet. Pr. 2006 hadde kaka’iene ifølge UNHCR (2007) 
dessuten én representant, kulturminister Farak al-Din Kakai, i den kurdiske regionale regjeringen 
KRG. 

 

Kaka’ienes kurdiske tilhørlighet 
 
De fleste kaka’i skal være kurdere (Landinfo 2007; UNHCR 2007; US State Department 2006).  

 

Er det dokumentert at de faktisk blir forfulgt pga. at de er en 
minoritet?  
Som nevnt ovenfor er minoriteter generelt etter UNHCRs oppfatning utsatt for vold fra religiøse 
væpnede ekstremister. Kaka’iene er nevnt sammen med flere andre grupper som et eksempel på 
en minoritet som kan være utsatt på en slik måte. Kaka’iene skal ha vært spesielt utsatte i Kirkuk 
(UNHCR 2007). 
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Ut fra dette, og sammen med opplysningene om at kaka’iene stort sett skal ha forlatt sine områder 
i Irak utenfor KRG-provinsene, antar Landinfo at kaka’iene i disse områdene faktisk har oppfattet 
seg som forfulgt eller truet på grunn av sin minoritetsreligion. 
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