Respons
Irak: Klanskonflikt – hadr dam
Problemstilling/spørsmål:


Finnes det et konfliktløsningsinstrument i klanskonflikter som heter hadr dam?

Hadr dam er en tradisjonsbasert reaksjonsform i stammekonflikter. Den går ut på at en person
eller en hel familie fratas familiens/stammens beskyttelse (dette kalles bara’a) og eventuelt
kan likvideres uten at det vil medføre noen reaksjoner fra vedkommendes familie/stamme
(hadr dam).
For eksempel viser Norman Cigar 1 (2011, s. 45) til at myndighetene i Falluja i 2007
fremforhandlet en overenskomst mellom lokale stammeledere om å anbefale at personer som
tilhørte terroristgrupper kunne likvideres uten noen reaksjoner fra vedkommendes egen
stamme. Dette var noe som ble gjort i innsatsen for å nedkjempe opprørere i området. Cigar
nevner også (s. 45) et eksempel med en hel familie i Diyala som ble utsatt for bara’a fordi et
kvinnelig medlem hadde utført selvmordsangrep.
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 til enhver tid har behov for kunnskap om for å
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og
ikke offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
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, og
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde 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 responsene omhandler.
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Dr. Norman Cigar har utført en ekspertanalyse for amerikanske militære organer. Kilden vurderes som solid.
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