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Fråga-svar 
 

Titel 

Kristna i Mosul 

Fråga 

Frågan gäller information om situationen för de kristna i Mosul framförallt 

säkerhetsläget och återvändandet.  

 

Svar  

Informationen nedan är en sammanfattning av varierade källor (nyhetsartiklar 

på både engelska och arabiska samt en sammanfattning av en intervju med en 

präst från Mosul):   

 

1. https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/15/1173905.html  

(arabiska)  

Artikeln ovan handlar om anledningen till varför kristna inte återvänder till 

Mosul. Artikeln är baserad på ett samtal med ett center för mänskliga 

rättigheter, ”Al-Masdar”, som informerar att enbart 20 procent av de kristna 

som har lämnat Mosul har återvänt, trots att ett år passerat sedan ISIS 

besegrades. Detta p.g.a. 

a. Fortsatt rädsla för attacker från olika milisgrupperingar som fortfarande är 

närvarande i området. 

b. Omstridda områden och pågående dispyter mellan araber, kurder, sunni, 

shia etc.  

c. Pågående oroligheter och instabilitet. 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/15/1173905.html


d. Det har under 2018 registrerats några attacker mot kristna familjer i 

Qarakosh och andra områden i Ninawa. 

e. Bedömningen om att det finns vissa partier som inte vill att kristna ska 

återvända.  

f. Ekonomiska skäl som försvårar situationen för unga att hitta jobb.  

g. Områden har blivit förstörda på grund av kriget, och inget återuppbyggande 

arbete har ägt rum.  

2.https://www.presstv.com/Detail/2018/03/25/556480/Over-4000-displaced-

Christian-families-have-returned-to-Mosul-after-its-liberation-Official     

Källan ovan handlar om att över 4000 familjer har återvänt till Mosul sedan 

regeringen deklarerade slutet på den militära operationen den 9 december 

2017. Källan nämner att de flesta familjerna har internflytt till den kurdiska 

regionen i norra Irak.  

3.https://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=42
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Landinfos nya rapport om säkerhetsläget i bland annat Ninawa och Mosul. 

4. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/christians-mosul-

christianity-is-defeat-saint-pauls-a8127591.html     

 Källan ovan handlar om hur första julen firas i Mosul efter tre års uppehåll.  

5.http://www.asianews.it/news-en/Uncertainty,-fear-and-hope-among-

Christians-returning-to-Mosul-44220.html   

Artikeln ovan handlar om det långsamma återvändandet och vilka hinder som 

finns.  

6. https://www.youtube.com/watch?v=ecucEOy1Ajg&feature=youtu.be    

Länken ovan innehåller en intervju med en engagerad präst i Mosul, Thabet 

Habib, om Mosuls kristna. Intervjun är på arabiska och de mest relevanta 

delarna sammanfattas nedan.  

• Kristna i Mosul har varit närvarande sedan 2000 år tillbaka, 100 000 kristna 

befann sig i Mosul innan 2003, det fanns mer är 35 kyrkor och kloster. 

• 120 000 kristna personer har flytt till Regionen Kurdistan på grund av ISIS, 

30 procent ur denna grupp har flytt Irak till ett annat land.  
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• Kristna anses vara andraklassmedborgare och behandlas inte likvärdigt i 

staten och enligt konstitutionen. Konstitutionen förklarar Irak som ett 

muslimskt land.  

• Kristna som har återvänt: 

1. Ninawa: 320 familjer 

2. Qaraqosh: 6000 familjer 

3. Bartof: 1300 familjer 

4. Tal Asqof: oklart 

5. Batnaya: ingen har återvänt då 80 procent av området är förstört och det 

anses vara ett omstritt område mellan Peshmerga och Al- Hashd Al-Shabi. 

6. Mosul: 80–100 familjer har återvänt frivilligt. Kyrkan hjälper de som vill 

återvända och har en insats för återuppbyggnad som har uppmuntrat några 

familjer att återkomma. Återvändandet sker långsamt eftersom människor 

känner att det är en risk och en otrygghet med milisnärvaro. Armén har en 

begränsad kapacitet att skydda individer, och deras närvaro är inte tillräcklig 

för att få de kristna familjerna att återvända.  

• Slutligen meddelar prästen att familjer som har kommit tillbaka har 

begränsade försörjningsmöjligheter och ekonomiska svårigheter.

 

Denna sammanställning av information/länkar är baserad på informationssökningar gjorda  

under en begränsad tid. Den är sammanställd utifrån noggrant utvalda och allmänt tillgängliga 

informationskällor. Alla använda källor refereras. All information som presenteras, med 

undantag av obestridda/uppenbara fakta, har dubbelkontrollerats om inget annat anges. 

Sammanställningen gör inte anspråk på att vara uttömmande och bör inte tillmätas exklusivt 

bevisvärde i samband med avgörandet av ett enskilt ärende.  

Informationen i sammanställningen återspeglar inte nödvändigtvis Migrationsverkets officiella 

ståndpunkt i en viss fråga och det finns ingen avsikt att genom sammanställningen göra politiska 

ställningstaganden.  

Refererade dokument bör läsas i sitt sammanhang.    

 

 
 
 
 
 
 



 

Källförteckning 

Länkar inhämtade 2018-12-05 

 

Al-Menassa, fullständig intervju med präst Thabet Habib- dialoug berörane 

kristna i Mosul. 2018-18-06 

https://www.youtube.com/watch?v=ecucEOy1Ajg&feature=youtu.be  

 

Asianews, Uncertainty, fear and hope among Christians returning to Mosul, 

201-20-06 

http://www.asianews.it/news-en/Uncertainty,-fear-and-hope-among-

Christians-returning-to-Mosul-44220.html  

 

Donya al Watan, “ لحقوق اإلنسان" يكشف أسباب عدم عودة المسيحيون إلى الموصل العراقي ”, 

2018-09-15. 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/15/1173905.html 

 

Norge. Landinfo, Temanotat Irak: Ninewa provins - sikkerhetssituasjonen 

per oktober 2018, 2018-11-05  

https://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=422
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Oppenheim Maya, Independet, Christians gather to celebrate Christmas in 

Mosul church for first time since Isis driven out, 2017-24 -2 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/christians-mosul-

christianity-is-defeat-saint-pauls-a8127591.html  

 

Presstv, Over 4,000 displaced Christian families return to Mosul after 

liberation: Official, 2018-25-03,  

https://www.presstv.com/Detail/2018/03/25/556480/Over-4000-displaced-

Christian-families-have-returned-to-Mosul-after-its-liberation-Official  
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