Respons
Irak: Sabawi-stammens forhold til IS
•

Har Landinfo informasjon om en stamme ved navn Sabawi?

•

Er det kjent om denne stammen har hatt tilknytning til IS?

Sabawi er en sunnimuslimsk stamme,1 som ifølge kildene denne responsen bygger på, har
tilhold i Mosul-området.
De fleste referansene Landinfo har funnet om Sabawi-stammen, indikerer at den har
samarbeidet med myndighetene mot IS. Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at stammen
overhodet ikke har hatt IS-medlemmer eller -sympatisører. Som et stammemedlem i den kjente
anti-IS-stammen Albu Nimer poengterte overfor Landinfo i 2016, så finnes det ingen stammer
i Irak som ikke har [hatt] et eneste IS-medlem. I en nyhetsartikkel fra Reuters (Coles & Parker
2015) er det for øvrig nevnt at et høytstående tidligere medlem av Ba’th-partiet, Ayman Sabawi,
hadde sluttet seg til IS.
Andre kilder peker på at medlemmer av Sabawi-stammen har jobbet mot IS:
•

Amnesty International meldte i 2016 at PMU-folk fra Sabawi-stammen skulle ha
ydmyket og torturert landsbybeboere i Mosul-området som de mistenkte å ha støttet IS
(Amnesty International 2016).

•

I et oppslag fra Leger uten Grenser (Medecins sans Frontiers 2016) forteller en leder for
650 familier innen Sabawi-stammen at de fleste av disse familiene tok tilflukt i KRI da
IS erobret territorium i 2014. Han sier også at ytterligere flere tusen Sabawi’er flyktet
dit fra Makhmour-distriktet i forbindelse med kamper der i 2016.

•

AP meldte i 2016 om at flere hundre Sabawi-krigere hadde mottatt militær hjelp fra den
irakiske regjeringen i forbindelse med gjenerobringen av Mosul (AP 2016).

•

Analytikeren Zana Ghulmohamad2 skrev i 2016 at medlemmer at Sabawi-stammen ble
trent opp av USA som del av den 15 000 mann store regjeringsvennlige sunnimilitsen
Hashd al-Ashari, for å delta i kampen mot IS (Ghulmohamad 2016).

1

En stamme er en slektskapsbasert gruppe som består av flere klaner. En klan består av flere beslektede familier.

2

Ghulmohamad var tilknyttet University of Sheffield da artikkelen ble publisert.
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Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE)
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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Muntlig kilde
•

Medlem av den irakiske stammen Albu Nimer. Møte i Amman 6. mars 2016.
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