
 
 

Respons 

Irak: Trusler mot offentlig tilsynsansatte og deres 
familiemedlemmer 

 

• Er Landinfo kjent med at familiemedlemmer av korrupsjonsjegere e.l. har vært utsatt 
for reaksjoner, trusler e.l.? 

• Har Landinfo informasjon som indikerer hvor utsatt barn av ansatte i 
antikorrupsjonsorganer kan være for represalier? 

 

Det er bredt dokumentert at Irak har et svært omfattende korrupsjonsproblem. Det fremgår i 
tillegg av flere rapporter om dette, bl.a. en fra International Crisis Group (2011, s. i, 3), at de 
institusjoner som er opprettet for å bekjempe korrupsjon i offentlig forvaltning, er svært lite 
handlingsdyktige, og at bl.a. målrettede drap på statstjenestemenn har vært et alvorlig hinder 
for arbeidet til offentlige organer som fører tilsyn med forvaltningen.  

Er Landinfo kjent med at familiemedlemmer av korrupsjonsjegere e.l. har vært utsatt 
for reaksjoner, trusler e.l.? 
UNODC - UN Office on Drugs and Crime (2013, s. 7) - rapporterer om at varslere og 
offentlige tjenestemenn som måtte ønske å varsle om korrupsjon, har sikkerhetsproblemer og 
generelt mangler beskyttelse. Manglende sikkerhet og beskyttelse er ifølge UNDOC en viktig 
årsak til at korrupsjonstilfeller ikke blir rapportert. (s. 46) 

Ifølge International Crisis Group (ICG 2011, s. 3) skal ca. 20 ansatte i den irakiske 
riksrevisjonen ha blitt myrdet mellom 2007 og 2009. 

Har Landinfo informasjon som indikerer hvor utsatt barn av ansatte i 
antikorrupsjonsorganer kan være for represalier? 
Ifølge ICG (2011, s. 24) opplever dommere som har befatning med antikorrupsjonssaker, 
trusler mot seg selv, sine familier og til og med venner.  

Under de vilkår som offentlige tilsynsmenn utfører sin kontroll med den irakiske 
forvaltningen, er det etter vår oppfatning neppe noe som taler for at deres familiemedlemmer 
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vil kunne være trygge for represalier. Nøyaktig under hvilke omstendigheter, eller nøyaktig 
hvilke familiemedlemmer som eventuelt vil kunne bli rammet, har vi imidlertid ikke noe 
grunnlag for å uttale oss om. 

 

 

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 har behov for kunnskap om. Landinfos 
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er 
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. 
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt 
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite 
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 omtales. 
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