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Hvor stor er Sadoun-klanen?

Sadoun-klanen er en sunnimuslimsk klan som tilhører den ellers shiamuslimske
stammeføderasjonen Muntafiq (Landinfo 2009, s. 2). I en artikkel i New York Times
(Andrews 2003) blir antallet medlemmer av Sadoun-klanen oppgitt å være ca. 250 000. I
henhold til en melding lagt ut på Facebook-siden til den sunnimuslimske militsen
Naqshbandi-hæren (Iraq Resistance News 2013), som står det gamle Ba’th-partiet nær, er
dette den viktigste sunnimuslimske klanen i Sør-Irak.
Hvordan er sikkerhetssituasjonen for klanens medlemmer i Sør-Irak?

På bloggen til Institute for the Study of War (Ali 2013) er det rapportert om at 150 Sadounfamilier ble tvunget til å forlate sine bosteder i Thi-Qar provins høsten 2013.
Ifølge den ovenfor nevnte Facebook-meldingen (Iraq Resistance News 2013) skal «sekteriske
militser» stå bak problemene som Sadoun’ene har fått i Sør-Irak. Mest sannsynlig siktes det
her til shia-militser, trolig på bakgrunn av de problemene Sadoun-klanen fikk i Nasseriya
sensommeren 2013, da den ble tvunget til å flykte fra Nasseriya til Tikrit etter trusler fra den
shiamuslimske militsen Asaib al-Haq (Landinfo & Migrationsverket 2014, s. 17).
I henhold til en pressemelding fra Iraks statsminister Nuri al-Malikis kontor (2013) tok
representanter for Sadoun-klanen opp sikkerhetssituasjonen direkte med Maliki i et møte i
september 2013, der de anmodet om beskyttelse.
Som det for øvrig fremgår av ovennevnte Landinfo-respons fra 2009, tilhører statsministeren
også Muntafiq. Hva slags beskyttelse de måtte ha fått etter møtet med statsministeren, har
ikke Landinfo funnet informasjon om.
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