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PROBLEMSTILLING / SPØRSMÅL:
Hvordan er sikkerhetssituasjonen er for yezidene i dag? I Landinfos temanotatet om yezider fra
mai 2008 heter det at yezider fra tidligere Saddam-kontrollerte områder i prinsippet har kunnet
søke beskyttelse i de selvstyrte kurdiske provinsene. Stemmer dette i praksis?
Har de noen politisk innflytelse av betydning? Har de en reell mulighet for å få beskyttelse der de
bor? Hvor er de bosatt? Fortsatt i Sinjar/Shekhan?
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Hvor er yezidene bosatt - fortsatt i Sinjar/Shekhan?
Yezidene er fortsatt for det meste bosatte i landsbyer i provinsen Ninewah. Her bor de særlig i
distriktene Sinjar (ca. 45 %) og Sheikhan (35 %). Bare ca. 10 % bor i KRG-provinsene
(Schweitzerische Flüchtlinghilfe (SFH) 2008). Landinfo har ikke funnet opplysninger som tilsier
at dette bosettingsmønsteret er blitt endret i den seneste tid.

Sikkerhet
Den største trusselen mot yezidene i Ninewah synes å komme fra islamistiske og andre væpnede
grupper (Landinfo 2008). Det har ikke fremkommet nye opplysninger om at sikkerheten for
yezider er blitt vesentlig endret i forhold til slik den der er beskrevet. SFH (2008) fremholder, for
øvrig i tråd med Landinfos generelle kjennskap, at mens yezidene er beskyttet av KRGs
myndigheter og styrker og også av amerikanske styrker og den irakiske regjeringshæren i
Ninewah, er de i egenskap av individer med annen religion enn islam, generelt utsatt for
virksomheten til radikale islamister som opererer i provinsen (SFH).

Opphold i KRG-provinsene
Som alle andre irakere kan yezider søke opphold i KRG-provinsene. De vil få opphold hvis de
fyller kravene. Kravene er beskrevet av UNHCR senest i Rapid Needs Assessment (RNA) of
Recently Displaced Persons in the Kurdistan Region (UNHCR 2008a, 2008b, 2008c). Etter hva
Landinfo forstår er kravene slik de er beskrevet der fortsatt gjeldende.
Imidlertid vil mange yezider som fyller de formelle kravene, i praksis likevel kunne ha vanskelig
for å forsørge seg selv og familien i KRG-provinsene fordi prisnivået er betydelig høyere der enn
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i Ninewah. De fleste yezidene fra Ninewah er fattige i tillegg til at de vanligvis har svært
barnerike familier (Dulz, Hajo & Savelsberg 2005).

Politisk innflytelse
Så vidt vi kjenner til finnes det ikke politiske partier for yezidene i Randsonen. I egenskap av
yezider synes deres politiske innflytelse overfor stedlige myndigheter slik sett svak, all den stund
det kurdiske partiet KDP ikke bare dominerer deres landsbyer politisk, men også mange steder er
eneste arbeidsgiver (Dulz, Hajo & Savelsbert 2005). Som kurdere er de derimot representert
gjennom de kurdiske partiene. Ifølge SFH (2008) har yezidene dessuten tre av
minoritetsgruppenes representanter i KRG-parlamentet.

Beskyttelse
Selv om Sinjar ligger atskilt fra KRG-provinsene, har kurdiske styrker, i tillegg til amerikanske
styrker og den irakiske regjeringshæren, et omfattende nærvær der. I henhold til en nyhetsartikkel
i New York Times (Robertson 2008) har kurdiske styrker nærmest forseglet de yezidiske
landsbyene fra det arabiske omlandet ved hjelp av jordvoller og sjekkpunkter. Det har imidlertid
ikke lykkes noen av de tilstedeværende styrkene helt å blokkere alle muligheter for væpnede
grupper til å operere i områdene. Sinjar-området er uten direkte territoriell forbindelse med øvrig
KRG-kontrollert område i provinsen. For yezidene medfører det at de bor i et arabisk befolket
omland, med den betydning det har for deres sikkerhet (Dulz, Hajo og Savelsberg 2005; Landinfo
2008).
Sheikhan-området grenser til Dohouk provins, og den nordligste delen av Sheikhan ned til byen
Ain Sifne er direkte styrt av KRG-myndighetene selv om den formelt ligger under provinsstyret i
Ninewah. 1 Den aller nordligste delen av Sheikhan-området ligger i Dohouk provins. Området ned
til Ain Sifne synes således å være sikret mot væpnede grupper noenlunde på linje med KRGprovinsene, mens områdene mellom Ain Sifne og Mosul byr på større spillerom for slike grupper.

1

Dette har å gjøre med de militære styrkeforholdene slik de oppsto i forbindelse med invasjonen av Irak i 2003.
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