
 
 

Respons 

Irak: Utsatte grupper i Bagdad - kvinner 

 

Problemstilling/spørsmål: 

Kvinners situasjon i Bagdad, på bakgrunn av den forbedrede sikkerheten i byen. 

Generelt 
Det har i liten grad lykkes å finne systematiske undersøkelser av forholdene for kvinner i Irak 
der det fokuseres på Bagdad spesielt. Beskrivelsen i det følgende baserer seg således på 
spredte medieoppslag og en undersøkelse utført av menneskerettighetsorganisasjonen Oxfam 
International.  

Generelt synes det som at den allment forbedrede sikkerhetssituasjonen har forbedret 
bevegelsesfriheten for kvinner og økt deres muligheter for å kle seg etter eget ønske. På den 
annen side tyder det foreliggende materialet på at generelt skjev fordelig av arbeid og inntekt, 
dårlig infrastruktur (særlig vann, avløp og strøm) samt vedvarende sikkerhetsproblemer 
fortsatt utgjør et betydelig problem for mange kvinner. 

Det skal bemerkes at Bagdad er en stor by med ca. 7 millioner innbyggere, stor geografisk 
utstrekning, store inntekts- og klasseforskjeller, lokale ulikheter i sikkerhetsmiljø samt etniske 
og religiøse forskjeller. Dette, sett i forhold til at det foreligger en sparsom systematisk 
rapportering, vil nødvendigvis gjøre en kortfattet beskrivelse av forholdene for kvinner i 
Bagdad svært skissemessig. 

Problemområder 
En undersøkelse foretatt av Oxfam International (2009) blant ca. 600 kvinner i ulike deler av 
Bagdad i 2008, viste at flertallet av de spurte kvinnene rangerte sikkerhet som sin største 
bekymring, foran muligheten til å skaffe inntekt og bolig.  

Oxfam sin undersøkelse baserte seg for øvrig på et utvalg kvinner i provinsene Bagdad, 
Basra, Tamim, Najaf og Ninewah. 40 % av i alt 1700 kvinner i disse provinsene sa dessuten at 
de mente at sikkerheten deres var blitt forverret i 2008.  
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Bortsett fra det som er nevnt over, er ingen av de øvrige funnene spesifisert for Bagdad, men 
legges frem for de fem provinsene under ett. Blant tallene – som bare i noen grad også vil 
være gyldige for Bagdad – blir følgende oppgitt: 

 

• 40 % kan ikke oppsøke helsetjenester uten fare for sikkerheten 

• 30 % har barn som ikke kan komme seg på skolen uten fare for sikkerheten 

• 31 % kan ikke bevege seg fritt i sitt nærområde uten fare for sikkerheten 

• 52 % har ingen jobb 

• 75 % av de som var intervjuet som var enker mottok ingen pensjon fra det offentlige 

• 24 % har ikke daglig tilgang til drikkevann 

• 48 % av de som har daglig tilgang til vann, kan ikke bruke dette til drikkevann 

• 2/3 av de spurte har elektrisk strøm i huset i 6 timer eller mindre 

• 81 % har avbrutt sin utdanning etter 2003. 

 

En særlig sårbar gruppe er kvinner som er blitt enker som følge av krigs- og terrorhandlinger. 
Myndighetene opprettet ifølge Washington Post (2008) sommeren 2008 en trailerpark med 
150 campingvogner for enker med barn i Khadimiyah bydel.  

Tegn til lettelser 
Ifølge Williams & Mohammed (2009) er det nå en tendens til at kvinner i større grad velger 
antrekk selv. Som følge av at trusselen fra militser er sterkt redusert, er islamsk klesmåte på 
vei ut blant studenter, men beholdes av de fleste andre. 

Bevegelsesfriheten synes også å være i ferd med å forbedres. Washington Post (Sheridan 
2008) meldte sent i 2008 at stadig flere kvinner igjen kjører bil selv og at tallet på kvinner 
som tar kjøreopplæring øker, etter at dette nesten hadde opphørt under den mest voldelige 
perioden. 

Kvinner synes likeledes å være på vei tilbake igjen til arbeidslivet, etter at dårlig sikkerhet og 
tradisjonell arbeidsfordeling i hjemmet holdt mange tilbake i de mest urolige årene. I følge 
pressetjenesten for de amerikanske styrkene i Irak (2009), ble i januar det til da største kullet 
kvinnelige polititjenestekvinner uteksaminert fra Politihøyskolen i Bagdad. Disse skulle bli 
disponert for bl.a. vakthold ved sjekkpunkter og andre politioperasjoner på lik linje med 
mannlig personell. De vil tjenestegjøre over hele landet inkludert Bagdad. 
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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, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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