Respons
Irak: Ba’th-partiet, studentceller
Problemstilling/spørsmål:


Kan en som har hatt rangen Udw Qiyoda Firqa i Ba’th-partiet ha hatt lederansvar for
en divisjon?



Er Udw Qiyoda Firqa en annen rang enn Firqa?



Har dere informasjon om studentceller - utover det som fremkommer i temanotatet
Baath-partiet. Medlemskapsnivåer og partiorganisasjon?



Har det å ha hatt verv som leder av en studentcelle medført en synlig rolle som
ba’thist?

Kan en som har hatt rangen Udw Qiyoda Firqa i Ba’th-partiet ha hatt lederansvar for
en divisjon?

Ja. Oversatt til norsk betyr Udw Qiyoda Firqa ”medlem av gruppe- / divisjonsledelsen”.
Er Udw Qiyoda Firqa en annen rang enn Firqa?

Betegnelsen Firqa angir ikke en rang, men betyr gruppe eller divisjon. Som nevnt ovenfor
betyr Udw Qiyoda Firqa ”medlem av gruppe- / divisjonsledelsen”.
Har dere informasjon om studentceller - utover det som fremkommer i temanotatet
Baath-partiet. Medlemskapsnivåer og partiorganisasjon?

Firqa’ene skal ha vært satt sammen av celler som opererte bl.a. på skoler (Metz 1988). Om
det til enhver tid fantes particeller på samtlige av landets skoler, har vi derimot ikke
informasjon om.
Blant cellenes viktigste oppgaver generelt var å ta del i kontaktskaping overfor offentligheten,
et arbeid som ble ledet fra et høyere nivå av partiets såkalte grener (Far’a). Dette ble gjort for
å skaffe partiet innpass i miljøet der cellen hadde sitt virke, slik at cellen både kunne agitere
utad og informere innad om hva som rørte seg ute blant folk (Sassoon 2012, s. 91). Ellers
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organiserte partiet en rekke aktiviteter for skoleungdom i alderen 15-18 år, bl.a. på områdene
kultur, sport, kunst og politikk (Sassoon 2012, s. 271).
I en artikkel i Le Monde diplomatique omtaler David Baran (2002) celler for ”high school
students” - altså elever i den ovennevnte aldersgruppen – der lederen for cellen kunne friste
med en liten bestikkelse for å rekruttere nye sympatisører til partiet blant elevene.
Cellelederen kunne på den måten forbedre sine egne sjanser til opprykk ved å vise til god
rekruttering.
Har det å ha hatt verv som leder av en studentcelle medført en synlig rolle som
ba’thist?

Ut fra den dokumentasjonen Joseph Sassoon, professor i arabiske studier ved Georgetown
University, viser til, tyder mye på at det var allment kjent hvem som var med i cellene. For
eksempel vises det til et referat fra et møte mellom seksjonsmedlemmer som hadde som
oppgave å følge opp cellenes arbeid. Der er det ført inn at møtet ikke hadde noe å melde
vedrørende folkemeningen, da ”folk i alle fall ikke snakker når vi er i nærheten siden de vet at
de fleste i partiet er tilknyttet etterretningen.” (Sassoon 2012, s. 92.)
Det beryktede arbeidet med å administrere det store antallet angivere som informerte om
konkrete personer og grupper ble forøvrig forestått av partiets grener (Far’a) i storbyene og
provinsene (Sassoon 2012, s. 81-85).

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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