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VERSKA STRUKTURA IRAKA IN NJENI DRUŽBENI UČINKI
Izvleček
Diplomska naloga obravnava versko strukturo Iraka in njene družbene učinke. Kar 95
odstotkov prebivalstva Iraka je pripadnikov islamske veroizpovedi, znotraj katere že od samih
začetkov islama obstajata dve temeljni smeri, šiitska in sunitska. Naloga podrobneje predstavi
islamsko veroizpoved, poda kratek oris zgodovinskega razvoja države, odnosa med šiiti in
suniti skozi čas ter predstavi specifikacije religije in družbe v Iraku. Spričo preučevanja
problematike naloga pojasni učinke, ki se odražajo v družbi kot posledica prisotnosti religije v
primeru preučevane države – islama.
Ključne besede: družbena geografija, religija, Irak, islam, JZ Azija

RELIGIOUS STRUCTURES IN IRAQ AND ITS SOCIAL EFFECTS
Abstract
The thesis deals with the religious structure of Iraq and its social effects. 95 percent of Iraq's
population belongs to the Islamic religion, within which since the beginnings of Islam, there
are two basic directions, Shiites and Sunnis. The task of detail present Islam, a brief outline of
the historical development of the country, the relationship between Shiites and Sunnis over
time and present the specification of religion and society in Iraq. In view of the task of
studying the problem the thesis explains the effects which are reflected in society as a result
of the presence of religion, in the case of the studied countries, of Islam.
Keywords: geography, religion, Iraq, islam, South-West Asia
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1. UVOD
Od ustanovitve Hašemitske monarhije leta 1921, ki pomeni začetek Iraka kot moderne države,
je bila iraška politika pogosto subjekt ekstremov: od avtoritarne monarhije do zatirajočega
totalitarizma, od civilno-etničnih sporov do vojaških napadov na sosednje države. Združitev
treh različnih in ločenih provinc Otomanskega imperija (dveh arabskih in ene kurdske) v novo
državo Irak je pustila za sabo vrsto notranjih in zunanjih sporov o naravi in legitimnosti
iraškega sistema. Irak, nekoliko drugačen od ostalega arabskega sveta, se tako že vso
zgodovino sooča s problemi notranje nacionalne povezanosti (Iraq backgrounder…, 2002).
Kmalu po nastanku iraške države so se začele širiti različne sekularne ideje in uveljavila so se
načela komunizma in nacionalizma. Suniti, ki so predstavljali le 36 odstotkov prebivalstva, so
se oklenili nacionalističnih idej, revna šiitska večina pa je postopoma prevzemala načela
komunizma. Vodilni iraški sekti sta bili arabskega rodu in sta si – v nasprotju s Kurdi in
Turkmeni, ki imajo drugačno etnično ozadje – prizadevali za združeni Irak. V Bagdadu je leta
1958 na oblast prišla komunistična stranka, arabski nacionalisti pa so v Iraku prevzeli oblast
najprej leta 1963, nato še leta 1968. Kakor hitro je baasistični režim zavladal, so morale vse
opozicijske frakcije, sekularne, verske in komunistične, pobegniti iz države oziroma preprosto
ponikniti.
Diplomska naloga, ki se loteva geografske analize izrazito islamske družbe, kot glavnemu
predmetu obravnave ter bistvenemu elementu geografske podobe Iraka največ pozornosti
namenja iraškemu prebivalstvu, natančneje, njegovi verski sestavi. Prebivalstvo je nosilec in
»medij« religije ter kot takšno tudi tisto v čigar lastnostih, aktivnostih in načinu življenja
nasploh se najbolj odraža dejanska moč, vpliv oziroma živost religije v določenem
geografskem prostoru. Spričo tega diplomsko delo podrobneje predstavi islamsko verovanje,
medsebojno razmerje šiitov in sunitov skozi čas, vzroke njihove trajne delitve ter specifikacije
religije in družbe v Iraku.
Z vidika pomembnosti pri merjenju družbenih učinkov, kar je poglavitni izziv diplomske
naloge, je pozornost namenjena tudi ideologiji, predvsem arabskemu nacionalizmu in njegovi
vlogi pri oblikovanju današnje iraške družbe in izgradnji nacionalne identitete. Kot družbeni
učinek religije je v nalogi obravnavano šeriatsko pravo oziroma muslimansko versko pravo
ter prisotnost in stopnja njegovega uveljavljanja v Iraku. Z vidika religije kot pomembnega
družbenega dejavnika, ki vpliva na vrednote, ki določajo merila o tem kaj je zaželeno in kaj
ne v nekem določenem družbenem okolju, naloga kot družbeni učinek religije obravnava tudi
specifičen način življenja, ki je značilen za muslimane in se kaže na vseh področjih dela in
obnašanja (prehranjevanja, oblačila, običaji in navade).

1.1.

Namen in cilji

Namen diplomskega dela je preučiti versko strukturo prebivalstva Iraka in njene družbene
učinke. Za dosego teh ciljev je bila potrebna analiza demografskih značilnosti, s poudarkom
na verski sestavi iraškega prebivalstva in regionalno razporeditev veroizpovedi ter posledice
njihove prisotnosti v družbi. Religije so kot dejavnik vpletene v razne družbene procese in
spričo tega je naloga posvečena vlogi in pomenu religije v iraški družbi. Zaradi izrazite
prevlade šiitske in sunitske islamske ločine je pri omenjeni problematiki naloga osredotočena
na razvoj glavnih vej, značilnosti verske doktrine, ki jo priznavajo ter kasnejši razkol med
skupnostma.
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Vsebinsko je v grobem diplomsko delo razdeljeno na dva dela. Prvi del predstavi teoretična
izhodišča o vlogi religije v družbi (opredelitev religije ter njene razsežnosti), zgodovinskopolitični razvoj Iraka ter družbene značilnosti te islamske države s poudarkom na verskoetnični sestavi prebivalstva. V drugem delu se diplomsko delo loteva družbenih učinkov
verske strukture Iraka. Naloga skuša pojasniti pomen arabskega nacionalizma pri izgradnji
nacionalne identitete in oblikovanju iraške družbe kakršna je danes ter vlogo, ki jo ima religija
(islam) v teh procesih.
Cilji diplomskega dela so:
- sistematično prikazati zgodovinski razvoj Iraka,
- na podlagi literature in statističnih podatkov predstaviti demografsko stanje v Iraku, s
poudarkom na verski strukturi prebivalstva,
- predstaviti geografsko podobo države,
- predstaviti vlogo islama v državi in pomen prisotnosti te veroizpovedi za iraško
družbo,
- osvetliti družbene učinke, ki se pojavljajo v Iraku kot posledica prisotnosti predvsem
islamske veroizpovedi.

1.2.

Metodologija

Za predstavitev verske strukture Iraka in njenih družbenih učinkov, na kateri sloni diplomsko
delo, je bil potreben temeljit pregled in preučitev literature s kritično presojo glede ustreznosti
in objektivnosti.
Delo obravnava državo Bližnjega vzhoda, ki je za neposredno analizo preveč oddaljena, zato
je v diplomskem delu uporabljena interpretativna in primerjalna analiza na podlagi literature.
V prvem koraku smo zbrali strokovno literaturo in demografske statistične podatke, ki se
navezujejo na obravnavano temo. Pri statističnih podatkih prihaja med različnimi viri do
odstopanj v vrednostih in ažurnosti in kot najbolj verodostojni so v nalogi uporabljeni podatki
pridobljeni iz Fischer Weltalmanaha za leto 2013.
V drugem koraku je bil s pomočjo zbrane literature v nalogi predstavljen pregled
zgodovinskega razvoja Iraka, pomemben z vidika pojasnjevanja današnjega stanja v državi in
v pomoč pri osvetliti nekaterih bistvenih značilnosti iraške družbe, prikaz verske strukture
prebivalstva Iraka in preučitev učinkov, ki se odražajo v iraški družbi kot posledica prisotnosti
posameznih religij. Opravljena je bila tudi geografska analiza Iraka, s katero smo želeli
izpostaviti predvsem sodobno pokrajinsko podobo, tako fizično kot tudi družbenogeografsko.
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2. OPREDELITEV RELIGIJE
Religija spada med najmočnejše in najbolj dolgotrajne družbene povezovalce. Omogoča,
prenaša in spreminja identiteto človeških skupin. Poseben poudarek je namenjen njeni izjemni
mobilizacijski moči. Religije so povezovalni in identifikacijski element, kar pomeni, da
ustvarjajo različne skupnosti in jih identificirajo. Njihov vpliv na organizacijo človeških
družb, vrednostne sisteme ter medsebojne odnose je izjemno močan in dolgotrajen (Zupančič,
2013).
Religija (lat. religio, iz religare »povezovati, zbirati«) predstavlja sistem verovanja, etničnih
vrednot in dejanj, s katerimi človek izraža svoj odnos do svetega. Ta odnos je lahko
subjektiven ali objektiven. Kadar je subjektiven, se kaže v osebnem spoštovanju in čaščenju,
zato tedaj govorimo o verovanju. Kadar se odnos do svetega objektivira v besedi (molitveni,
veroizpovedni, dogmatski in pravni obrazci), gesti (obredi), predmetu (sakralni predmeti in
objekti) in religijski skupnosti, govorimo o objektivni religiji ali religijski ustanovi.
Subjektivna in objektivna religija sta komplementarni, vendar tudi v nasprotju, včasih pa se
celo izključujeta (Splošni religijski leksikon, 2007).
Pojav religije je tako univerzalen kakor jezik. Poznamo jo že od začetkov človeške zgodovine
do danes, tako v arhaičnih družbah in kulturah kakor tudi v visokih civilizacijah. Kadar so jo
skušali zamenjati in odpraviti, so jo zamenjali z drugačno, posvetno obliko religije
(nadomestne religije, kvazireligije). Religije se od antike do moderne dobe pripisuje trojna
vloga: kompenzacijska, razlagalna in odrešenjska. Po prvi razlagi je religija posledica
človekove nemoči in strahu (T. Lukrecij, D. Diderot, K. H. Marx, S. Freud). Po drugi razlagi
naj bi religija pojasnjevala celostnost sveta in človekovega obstoja, iskala naj bi prvi vzrok in
končni smoter (Aristotel, Tomaž Akvinski, J. Maritain); včasih se poudarja zlasti družbena
vloga religije, zato naj bi bila religija moralni in integracijski temelj družbe (Ciceron, É.
Durkheim in H. Bergson). Čeprav odrešenjsko razumevanje religije izhaja od človekovega
dvoumnega položaja v svetu (prikrajšanost in polnost), presega kompenzacijsko in družbeno
vlogo religije; s tega stališča religija izraža radikalno zavest o končnosti človeškega obstoja in
skuša obvladati končnost, religija je globalni okvir človekove orientacije v svetu in
osmišljanja človekovega obstoja (Splošni religijski leksikon, 2007).
Knjige o religijah včasih omenjajo tudi posvetne religije ali navidezne religije (nacionalizem,
liberalizem, komunizem, fašizem, nacizem), tj. sodobne ideologije in poglede na svet
individualističnega ali kolektivističnega tipa, ki bi radi nadomestili religijo, zato delujejo kot
religija (kvazireligija) (Splošni religijski leksikon, 2007).

2.1.

Razsežnosti religije

Čeprav ni definicije religije s katero bi soglašali vsi sociološki proučevalci religije, pa obstaja
soglasje, da se religije pojavljajo, »kažejo« skozi več pojavnostnih razsežnosti. Razlikovanje
bistvenih razsežnosti je uveljavil predavatelj na kalifornijski univerzi Ninian Smart, v delu
Svetovne religije, na katerega se naslanjajo razlage izbranih razsežnosti, pa jih je zbral Marjan
Smrke. V okviru obravnavane teme so izpostavljene le nekatere izmed njih.
Vsaka religija se kaže kot raznovrstna praktična dejavnost. Tu so najpomembnejši obredi ali
rituali. Ritual je družbena interakcija, v kateri vsak udeleženec izvede vnaprej določeno vlogo.
Poteka v določenem času, v določenem časovnem razponu in vsebuje v naprej določene
9

dogodke. Religije so polne ritualov. Dogodkom, ki se zdijo pomembni, kritični, prelomni, se
skuša z religioznim ritualom dati pečat vzvišenega, izjemnega, obvladanega. Ritualno se
vzpostavlja zveza z »najvišjim«, svetim, bogom. Ameriška antropologinja Felicita Goodman
meni, da se rituali najbolj splošno razlikujejo glede na različno interakcijo družbe s habitatom
(naravnim okoljem). Razlikuje pet osnovnih tipov človeških interakcij: lovsko – nabiralniški,
hortikulturni, agrokulturni, nomadsko – pastirski, urbani in v skladu s temi tudi pet variacij
ritualov.
Večina religij vsebuje neko etiko – nauk in določila o moralno pravih (moralnih, dobrih) in
nepravih (nemoralnih, slabih) ravnanjih. Govorimo lahko o raznih interreligijskih razlikah.
Kar je etično moralno v eni religiji, ni nujno etično v drugi. Etika neke religije lahko bistveno
vpliva na dejavnost verske skupine in družbe. Razločujemo lahko religije, ki etičnim normam
pripisujejo avtorstvo nekega višjega bitja in tiste, ki menijo, da so etične norme človekovega
porekla. Pomembna sestavina etik religij so etični modeli, vzori in z njimi povezana kult
modelov, na primer kult svetnikov, in hagiografija (življenjepis svetnikov). V islamu sta s
katoliškimi svetniki primerljivi figuri vali (»prijatelj alaha«, ki se mu pripisujejo čudežne
sposobnosti) in tahir – blaženi. Poseben poudarek večine religijskih etik je, da se ukvarjajo s
takimi trditvami o posledicah etično sprejemljivih ali nesprejemljivih (»grešnih«) dejanj, ki
jih ni mogoče empirično preverjati.
Doktrinarni, filozofski razsežnosti bi lahko dejali tudi intelektualna. Gre za intelektualno,
filozofsko elaboracijo nauka in verovanj. Številne religije se že z imenom predstavljajo kot »
nauk » – doktrina. Bistvo nauka je v pisnih kulturah zapisano v tej ali oni knjigi, ki se jo šteje
za sveto. Ob osrednji sveti knjigi so praviloma še številne druge knjige, ki razlagajo doktrino
in se jih v tradiciji tudi lahko šteje za svete. Pripisovanje takih kvalitet nosilcu doktrine se
kaže na različne načine. Koran, sveta knjiga islama, ne sme biti nikoli na tleh. Obstajajo razni
rituali, razne prepovedi, tabuji in kazni v zvezi z ravnanjem s temeljno knjigo. Poseben
položaj zavzemajo interpreti doktrine. Glede na to, da se štejejo za čuvarje nečesa, kar je
»večno«, »sveto«, jim znotraj verske skupnosti pripadajo večji ali manjši privilegiji. Delujejo,
zavedajoč se odvisnosti svojega družbenega položaja od vere v svetost doktrine. Eno
osrednjih doktrinarnih vprašanj je vprašanje »pravega« nauka ali ortodoksije. Določen nauk
se šteje za pravega, druge različice za neprave, za hereze. Brezštevilni doktrinarni spori so bili
razlogi ali povodi shizem, delitev, diverzifikacije. Dandanes skušajo razne skupine premestiti
številne, stoletja stare spore. Pomembna vidika doktrinarne razsežnosti sta znanje in
verovanje. Verska socializacija oziroma indoktrinacija je namenjena seznanjanju z doktrino.
Številne tradicije poznajo osupljive metode in dosežke, na primer učenje obsežnih besedil na
pamet, kar je običajno v islamu in budizmu.
Religija se utelesi v skupini ljudi, ki je bolj ali manj strukturirana in se prepoznava kot
posebna verska skupnost. Pomembni so zlasti odnosi:
- verska skupnost : (globalna) družba,
- verska skupnost : država,
- odnosi med različnimi strukturnimi deli verske skupnosti.
Verska skupnost je lahko družba v celoti, na primer v primeru neke rodovne religije. V
sodobnem svetu je taka situacija redka, čeprav so redke tudi družbe, v katerih ni vsaj ostalin
tovrstnih razmer. Mnoge religije težijo k izenačevanju verske in nacionalne pripadnosti. Za
večjo preglednost bi lahko razlikovali naslednje tipe medreligijskih razmerij v globalni
družbi:
- manjšinski tip; religijska struktura družbe sestoji iz samih manjšin, nobena posamična
verska skupnost nima večine,
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celinski tip; obstaja ena sama verska skupnost, ki zajema družbo v celoti,
večinski tip; ena religija ima izrazito večino, ob njej pa se v majhnem deležu
pojavljajo še druge religije ali sekularni nazori,
- polovinski tip; obstajata dve religiji (ali nazora), dve verski skupnosti, ki zajemata po
polovico družbe.
Stanje medreligijskih razmerij v marsičem določa odnose med verskimi skupnostmi in
državo. Smiselno je razločevati štiri osnovne tipe odnosov med verskimi skupnostmi in
državo:
- država podpira religijo kar tako,
- država podpira eno religijo, druge skupnosti in nazore pa deprivilegira,
- država privilegira nereligiozno, sekularno ideologijo, religije pa deprivilegira,
- država je do vseh nazorov in skupnosti, religioznih in nereligioznih, v načelu
nevtralna.
Vsaka verska skupnost je v sociološkem smislu notranje strukturirana. Razločljivi so njeni
strukturni deli. Glede strukturiranosti obstajajo velike intrareligijske in interreligijske razlike.
-

Religije imajo tudi svojo materialno razsežnost. Sem spadajo obredna mesta in objekti, razni
pripomočki, posebna oblačila, materialni simboli. Objekti so lahko »umetni«, lahko pa se za
isto stvar uporabljajo tudi naravni objekti. Materialni objekti naj bi bili taki, da bi evocirali
(priklicali v spomin) verske doživljaje. Pogosto je nagnjenje k posebni megalomaniji – z
velikostjo objekta naj bi se dokazalo, da je nauk ali resnica, katero naj bi objekt simboliziral,
največja. Ob materialnih izrazih, pripomočkih verskih ritualov in izkustev je prišlo do mnogih
sporov. Mnogi so vodili v razkol. V materialni razsežnosti je pri sesalcih pomembna tudi
komponenta osvajanja prostora oziroma markiranja teritorija. V okviru teze o verskih
simbolih kot sredstvih označevanja teritorija ni presenetljivo, če se v vojnah, med prvimi
rušijo verski objekti. Razlike med religijami se kažejo tudi v odnos do okolja: člani religijske
skupnosti se lahko distancirajo od siceršnjega družbenega sveta in skušajo ustvariti znotraj
njega drugačno skupnost, z jasnimi razločevalnimi mejami. Stiki se ohranjajo zgolj zaradi
neizogibne gospodarske dejavnosti. Člani lahko navezujejo stike z večinsko populacijo in
hkrati ohranjajo vezi v lastni skupnosti – integracija, lahko pa navezujejo stike z večinsko
populacijo, ne vzdržujejo pa stikov znotraj lastne skupnosti – asimilacija.
S posledično razsežnostjo so mišljene različne eventualne posledice religijske prakse,
izkušenj, etike, verovanj, znanja v (vsakodnevnem) življenju. V zadnjih letih so bili v
ospredju tovrstnega empiričnega sociološkega proučevanja odnosi religija – predsodki,
religija – deviantni družbeni pojavi, religija – (ne)moralnost in religija – ekonomsko vedenje
(razvoj držav). Religije so kot dejavnik vpletene v razne disjuktivne (razdruževalne,
nasprotovalne) in konjuktivne (povezovalne, zbliževalne, združevalne) družbene procese.
Številni sodobni svetovni konflikti in problemi so povezani z religijo. Med njimi so nekateri
kronični. Med države, v katerih so se pojavljali izrazitejši konflikti z verskim dejavnikom se
uvršča tudi Irak. Kerševan poudarja, da je religija včasih le navidezen dejavnik pomembnih
družbenih dogajanj, včasih pa le daje videz, da ni pomembno udeležena. Pojavljajo se
sociološka razmišljanja o tem, da utegne biti v prihodnosti religijski dejavnik vpleten celo v
med civilizacijske konflikte. Obstajajo številne medverske organizacije, ki gojijo etiko
medverskega in medkulturnega dialoga (Kerševan, 1975).
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2.2.

Islam kot religija

Islam (arabsko: predanost bogu), velika monoteistična religija, katere začetki segajo v 7.
stoletje, se je najprej pojavila na Arabskem polotoku. Preko trgovcev, uradnikov in nomadov
se je islamski religijski sistem zelo hitro razširil po vsem polotoku, v Egipt in proti zahodu v
Magreb ter na Pirenejski polotok. Izjemno hitro je dosegel tudi Mezopotamijo in Perzijo, z
arabsko mornarico pa je posegel globoko na jug vzhodnoafriških obal. S hitrim širjenjem je
islamska veroizpoved kmalu prodrla v notranjost Azije in na sever indijske podceline,
trgovske karavane, ki so prečkale Afriko pa so vero razširile tudi med ljudstvi južno od
Sahare. Islam temelji na štirih izvorih: razodetje po knjigi (Koran), Mohamedov nauk, napotki
in praktični zgledi (Suna), soglasnost velikih islamskih razlagalcev (Idžma) in teološka
razmišljanja in presoje (kijas) (Zupančič, 2013, str. 89).
Po islamu je religija, kot pravi Nasr (2007, str. 42), »realnost, ki omogoča vez med človeškim
svetom in bogom. Zaradi tega je njena vloga v človeškem življenju središčnega pomena. Z
islamskega zornega kota je religija v svojem najbolj univerzalnem in osnovnem smislu
življenje samo«. Religija je bistvo človeka, je tista, ki podeli smisel človeškemu življenju. Za
islam domena zunaj področja religije nima veljave in zavrača delitev na sveto in sekularno.
Nauke religije deli na tiste, ki zadevajo zasebno življenje, in tiste, ki so povezani z javno
sfero. Zasebni vidiki se prvenstveno ukvarjajo z vsem, kar zadeva odnos človeka do boga:
vključujejo različne oblike molitev, post, romanje, pomembna higienska in prehranjevalna
pravila; uravnavajo posameznikov odnos s starši, partnerjem, otroki in prijatelji ter tudi odnos
do telesa (prepoved samomora). Javni vidiki islama obravnavajo na primer ekonomsko
delovanje – obstajajo odredbe o tem, na kakšen način naj se izvršijo transakcije, kopičenje
bogastva, njegovo razdeljevanje, obdarovanje. Islam naj bi bil tudi prva civilizacija, ki je
razvila popolnoma kodificirano mednarodno pravo, ki obravnava zadeve, kot sta vojna in mir
med narodi (Nasr 2007, str. 40-48).
Izluščimo lahko določene temeljne značilnosti islama kot religije (Šterbenc 2012, str. 92-94):
- monoteizem oziroma vera v enega samega boga. V islamu politeizem (širk) kot kršitev
zapovedi doslednega monoteizma (tavhid) pomeni najhujšo obliko nevere, ki se
kaznuje s smrtjo. Politeizem je edini greh, ki ga bog ne odpušča, saj naj bi bil le-ta
izprijena oblika monoteizma (Nasr 2007, str. 49),
- po tradicionalnem islamskem verovanju je Mohamed »zadnji in največji od prerokov«,
imenovan tudi »pečat prerokov«,
- islam je predvsem religijsko pravo (šaria). Šaria dobesedno pomeni »pot k
napajališču« (pot, ki ji je treba slediti), vsebuje pa celoto božjih zapovedi, ki urejajo
vsa človekova ravnanja. Vsaka od zapovedi se imenuje hukm, vsa človekova ravnanja
pa delijo v pet kategorij: strogo zapovedana (fard), priporočena (mandub),
odsvetovana (makruh), strogo prepovedana (haram) in tista, ki so dovoljena (džaiz).
Pomembno je omeniti, da islamskega prava ni mogoče obravnavati brez povezave z
znanostjo o religijskem pravu (fikh). Islamska religijska pravna znanost določa
pravila, ki urejajo ritualne in religijske prakse, vsebuje pa tudi družinsko pravo, dedno
pravo, pravo lastnine, pogodb in obveznosti, kazensko pravo, ustavno pravo, upravno
pravo in vojno pravo (Šterbenc 2011, str. 93),
- vsak musliman mora izpolnjevati pet osnovnih in temeljnih stebrov islamske prakse,
ki islam formalno ločujejo od krščanstva, judovstva in drugih religij Bližnjega vzhoda.
V islamu tako obstajajo temeljni stebri religije (arkan ad din) in izpolnjevanja
religijskih dolžnosti (arkan al ibada), ki se imenujejo »stebri islama« (arkan al islam),
islam vsebuje pomembno socialno oziroma solidarnostno komponento. Pomemben
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etični pojem je salah (socialna krepost), in tisti, ki v praksi izvaja salah (ta se imenuje
salih), je v Koranu opisan kot moralno pokončen posameznik, ki si prizadeva za
izboljšanje lastnega položaja in položaja drugih muslimanov. Takšen posameznik
pomeni nasprotje sebičnega individualista, ki ogroža moralno integriteto muslimanske
skupnosti s tem, da spodkopava standarde kreposti. Le-te poskuša vzpostaviti salih.
Celotno obredno strukturo islamske religije predstavljajo stebri islama (arkan al islam).
Enost se ne more manifestirati brez sveta mnogoterosti in vendar je ta manifestacija sredstvo,
po kateri človeštvo prodre k Enosti. Islam je moral ponuditi možnost različnih interpretacij
svojih naukov, da je lahko povezal ljudi različnih etničnih, jezikovnih in kulturnih okolij,
vendar ti nauki vodijo k Enosti/Enotnosti, ki je srčika islamskega sporočila. Pomembno je le,
da interpreti ostajajo znotraj okvira islamske ortodoksije, pojmovane v najširšem in najbolj
univerzalnem smislu. Islamska religija za vključuje različne šole in interpretacije, ki so
globoko zakoreninjene in združene v principih islamskega razodetja (Nasr, 2007).
2.2.1. Razcep muslimanske skupnosti
Islam se je kmalu po Mohamedovi smrti zaradi teološko-političnih interpretacij nauka razdelil
na sunizem in šiizem ter še nekaj drugih manj številčnih ločin (vahabizem, izmaelitizem). Z
zgodovinskega stališča spadajo šiiti v najzgodnejše obdobje islamske zgodovine. Njihove
posebne religiozne značilnosti so se razvile hkrati s sunitskimi ali pa še prej. Šiiti se sklicujejo
na številna izročila, ki jasno pričajo o tem, da je Mohamed za svojega naslednika izbral Alija.
Razen tega navajajo tudi določene verze iz korana, ki po njihovem mnenju nakazujejo to
dejstvo. Med mnogimi šiiti je postal običaj preklinjanje prvih treh kalifov, ki naj bi se
protizakonito polastili tega visokega položaja (Šterbenc, 2005).
V prvem tisočletju islama, od 7. do 16. stoletja, so se muslimanske vojske ne samo bojevale,
da bi osvojile dežele kafirjev (tisti, ki so zavrgli Alaha), ampak so se zapletale tudi v vojne
med islamskimi vladarji. Spori med muslimani so včasih dobili prav velike razsežnosti.
Najtrdovratnejši spopad pa je bil posledica drugega spora – spora glede temeljnih verskih
naukov med suniti in šiiti. Kmalu po Mohamedovi smrti je v islamu prišlo do razkola na razne
smeri in šole. Zasnoval se je že v prvih treh desetletjih, poglobil med 7. in 9. stoletjem in traja
še danes. Do trajne delitve sprva enotne skupnosti vernikov na različne veje je prišlo
predvsem zaradi različnega mišljenja glede izbire legitimnega naslednika preroka Mohameda
ter posledičnih političnih nesoglasij ter celo državljanskih vojn znotraj islama. Suniti menijo,
da mora biti naslednik izbran na podlagi soglasja v skupnosti vernikov, medtem ko šiiti
zatrjujejo, da je lahko naslednik izbran zgolj na genealoški podlagi oziroma da mora izhajati
iz prerokove rodoslovne skupnosti tj. njegovega klana Hašim. Suniti namreč razlikujejo med
posvetnim in duhovnim vodstvom – kalif (prvotno so ga volili muslimanski poglavarji) je
imel politično oblast, duhovščina in verski strokovnjaki (uleme) pa versko. Šiiti pa trdijo, da
je lahko vodja vernikov samo imam (voditelj), to je nekdo, ki je neposredni naslednik
Mohameda. Imam ima v skladu s šiitskim naukom tako politično kot duhovno oblast. Spor je
nastal leta 632, ko je ena od struj razglasila, da je prvi naslednik Ali Ibn Abi Talib, prerokov
bratranec in zet. Šia (arabsko poimenovanje šiitov) pomeni »Alijeva stranka«. Toda šiitski
kandidat ni bil izbran kot prerokov neposredni naslednik. Večina muslimanov – privrženci
sune ali Mohamedovega zgleda – verjame, da mora kalifa odlikovati sposobnost, ne pa krvne
vezi s prerokom. Z drugimi besedami, razcep v muslimanski skupnosti na sunite in šiite v
največji meri ni temeljil na razliki v verski doktrini ali avtoriteti, temveč na nesoglasju med
različnimi skupinami glede politične zadeve, to je glede vprašanja, kdo in na kakšni podlagi
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lahko vodi muslimansko skupnost oziroma nasledi preroka Mohameda kot duhovni in
posvetni voditelj (Atlas verstev svet, 2009; Šterbenc, 2005).
2.2.2. Glavni veji islama – šiizem in sunizem
Tako šiiti kot suniti, spoštujejo osrednjo dogmo edinosti Boga, sveto knjigo (Koran), preroka
Mohameda ter delijo vero in prepričanje v vstajenje, ki sledi zadnji sodbi. Islamski nauk
temelji na petih stebrih, ki pomenijo pet osnovnih islamskih principov. To so načela, ki vodijo
zasebno življenje muslimanov pri njihovem ukvarjanju z bogom. Pet stebrov islama je:
1. ŠAHADA – izpoved vere. »Ni drugega boga razen Alaha in Mohamed je njegov
prerok«. Prva polovica izjave kaže na poglavitno načelo monoteizma, druga pa da ni
dovolj, da človek verjame samo v obstoj Alaha, ampak mora priznati tudi
Mohamedovo poslanstvo in njegovo misijo. Izrekanje šahade je tudi pogoj za
prevzetje islama,
2. SALAT – molitev. Moliti je treba petkrat dnevno (ob zori, opoldne, popoldne, ob
sončnem zahodu in pred spanjem), z obrazom, obrnjenim proti Meki, ob petkih
opoldne pa v mošeji. Moli se na preprogi, umit, bos in gologlav. Musliman se s tem
zahvaljuje bogu za dva 'fenomena', ki naj bi mu jih dal, to sta prostor in čas. Verujejo,
da ni razen Alaha nič izven prostora in časa. In ko med molitvijo zavzamejo določen
čas in prostor, se predajajo in približujejo bogu. Koran opominja muslimane, naj bodo
pri molitvi stanovitni, da se bo njihovo življenje odvijalo v pravi smeri. Molitev vodi
imam, ki ga izberejo verniki mošeje, k molitvi pa z minareta kliče mujezin . Če gredo
ženske lahko v mošejo, so tam ločene od moških,
3. ZAKAT – miloščina. Pomoč bogatega revnemu je po Koranu znak dobrega dejanja in
pobožnosti. Tisti, ki imajo veliko, naj pomagajo tistim, ki imajo manj. Islamska
družba je v obliki davka (običajno znaša dva in pol odstotka dohodkov) uveljavila
različne vrste pomoči revnim. Njihova ideja je, da se vsi rodijo enaki in da vsaka stvar
pripada le Alahu. Materialne razlike naj bi bile v svetu vzrok bojev. Pomoč revnim pa
pomeni za muslimane tudi zagotovilo in pripravljenost za prihodnji svet in povračilo
na dan sodbe,
4. SAUM – post. se opravlja v devetem luninem mesecu – ramadanu. Med postom je
treba prebrati in odrecitirati ves Koran, od sončnega vzhoda do zahoda se ne sme jesti,
piti, kaditi in imeti spolnih odnosov. Post ne velja za tiste, ki takrat potujejo, nosečnice
in otroke mlajše od 12 let. Ramadanu sledi veliko praznovanje ali bajram ter čez 70
dni še veliki bajram. Post za muslimane dokazuje zmožnost samonadzora, da človek z
razumom nadzoruje telo in se z njim približuje Alahu. Spodbuja razmišljanje in uči
samodisciplino. Človek, ki lahko prenese njegove zahteve, naj ne bi imel težav pri
nadziranju svojih strasti ob drugih priložnostih. Post naj bi človeka opozoril na
njegovo šibkost in odvisnost in hkrati tudi povečal njegovo občutje sočutja,
5. HADŽ – romanje v Meko. Na romanje gredo lahko le tisti muslimani, ki so v stanju in
pripravljenosti za potovanje, ki s svojim potovanjem ne delajo škode svoji družini, tisti
ki niso nikomur ničesar dolžni, in tisti, ki so telesno zdravi. Vsak musliman naj bi vsaj
enkrat romal v Meko, kjer naj bi se prvič razkrilo božje razodetje. Čas za romanje je
zadnji mesec luninega koledarja – veliki hadž , sicer pa je to mali hadž. V Meki
romarji sedemkrat obkrožijo Kaabo, ki naj bi bila središče sveta, in s tem posnemajo
Mohamedovo dejanje. Za muslimane je temeljni namen romanja stopnjevanje
romarjeve vdanosti bogu in hkrati opozorilo na enakost vseh ljudi. V Meki vsi romarji
slečejo svoja oblačila in se oblečejo v dvoje enakih oblačil, s tem naj bi pred bogom
izginile vse družbene in hierarhične razlike (Pašić, 2002).
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Ob petih stebrih islama je pomembnih še šest temeljev vere – iman: verovanje v enega boga,
verovanje v meleke – angele, verovanje v božje knjige, verovanje v božje odposlance,
verovanje v sodni dan ter verovanje, da se vse kar se dogaja, dogaja po božji volji. Te točke so
skupne šiitom in sunitom. Teoretično naj ne bi bilo nobenih težav v primeru skupnega
opravljanja molitev šiitov s suniti in obratno, vendar mnoge težave, ki so v praksi obstajale v
preteklosti, ostajajo še danes (Pašić, 2002; Richard, 1995).
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3. GEOGRAFSKE RAZSEŽNOSTI IRAKA
3.1.

Naravnogeografske značilnosti Iraka

Irak je država na Bližnjem Vzhodu v jugozahodni Aziji. Leži v Mezopotamiji, približno 1600
km dolgi in 250 km široki ravnini med rekama Evfrat in Tigris, ki velja za eno od zibelk
civilizacije. Površina države znaša 438.317 km2. Skoraj 75 odstotkov iraškega prebivalstva
živi na aluvialni ravnini, ki se razteza jugovzhodno od Tikrita do Perzijskega zaliva. Na
jugovzhodu ima Irak pomorski dostop do Perzijskega zaliva in ker ima država zelo kratko
morsko obalo je edino pristanišče Basra zelo pomembno (Atlas sveta, 1991). Na jugu Irak
meji na Kuvajt in Saudovo Arabijo, na zahodu na Jordanijo, na severozahodu na Sirijo, na
severu na Turčijo ter na vzhodu na Iran. Razen mej z Iranom in Turčijo, so vse meje določile
kolonialne sile. Glavno mesto je največje iraško mesto Bagdad. Zaradi strateško pomembne
geografske lege so si mesto želeli prisvojiti tako Asirci, kot tudi Babilonci in Medijci. Državo,
bogato z nafto in zemeljskim plinom je nekaj vojn in diktatorska oblast Sadama Huseina
privedlo na rob gospodarskega zloma, tako da je kmetijstvo znova postalo osnovna
gospodarska panoga (Fischer Weltalmanach, 2013; Geografski atlas Azije, 2010).
Slika 1: Lega Iraka
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Vir: Veliki atlas sveta, 2005, str. 92-93
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Mezopotamija je geološko predgorska kadunja, ki je nastala v terciarju ob gubanju Zagrosa in
bila kasneje zapolnjena z naftonosnimi morskimi usedlinami. Južni del je nižavje iz glinastopeščenih rečnih naplavin, ki se končuje z močvirji na obeh bregovih Šat el Araba. Severno od
Bagdada Mezopotamijo sestavljajo štirje deli: naplavne ravnine ob Evfratu in Tigrisu,
pokrajine al-Ǧazira (arab. 'otok') med rekama, rahlo valovit ravnik iz krednih in terciarnih
apnencev, ki se nadaljuje proti severozahodu v Sirijo in Turčijo, in rodovitno predgorje
Zagrosa na levem bregu Tigrisa, zgrajeno iz prodnih naplavin gorskih rek. Sredi države se
kotlina proti severozahodu postopoma dviga, severno od Bagdada se že začenja višavje,
severovzhodno od Tigrisa pa so visoka planota Hamrin, gorski hrbti, globoke doline
Tigrisovih pritokov in visoko gorovje ob turški ter iranski meji (Gardner in sod., 1997).
V južnih in zahodnih delih Iraka se razprostirajo veliki ravniki Arabske in Sirske puščave, ki
predstavljajo štirideset odstotkov ozemlja. Prevladuje enolična peščeno-kamnita puščava v
nadmorski višini 100-400 m, razčlenjena z vadiji v smeri jugozahod-severovzhod (Natek,
Natek, 2006, str. 252).
Podnebje v Iraku je suho subtropsko, v severnem delu Mezopotamije stepsko, z zelo vročimi
poletji in milimi zimami. Višek padavin je v hladnem obdobju leta med decembrom in
marcem, topla polovica leta (predvsem junij, julij in avgust) pa je precej suha; v južnem delu
ravnine jih pade 100-250 mm, v severnem delu 300-600 mm, v gorah Kurdistana pa je
količina padavin 700-1000 mm (predvsem kot sneg). Srednja mesečna temperatura Basre je
januarja 11,5 °C, julija 37,5 °C, povprečna količina padavin pa 106 mm. V Bagdadu je
januarsko temperaturno povprečje 10,4°C, julijsko 35,3 °C in količina padavin 183 mm.
Mosul ima nekoliko nižje januarsko temperaturno povprečje (6,7°C), srednja mesečna
temperatura julija je 34,4 °C, pade pa 594 mm padavin (Natek, Natek, 2006, str. 252).
Preglednica 1: Klimatski podatki za Bagdad
Temperatura °C
max. Ø min. Ø

Padavine
mm

Relativna
vlažnost

Sonce
h/dan

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec

16
18,7
22,7
28,7
35,8
41
43,4
43,3
39,8
33,4
24,6
17,6

4,3
5,9
9,6
14,6
20
23,4
25,3
24,6
21
16,2
10,3
5,2

25,3
24,4
22,7
22,3
8,1
0
0
0
0
3,7
17,1
22,9

70
61
52
45
33
23
23
24
28
37
56
70

6,3
7,4
7,8
8,5
10,1
11,9
11,9
11,6
10,6
9
7,2
6,3

Leto

30,4

15

146,9

44

9,1

Vir: WetterKontor, 2013. URL:
http://www.wetterkontor.de/de/klima/klima2.asp?land=IQ&stat=40650
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Slika 2: Klimadiagram za Bagdad

Vir: WetterKontor, 2013. URL:
http://www.wetterkontor.de/de/klima/klima2.asp?land=IQ&stat=40650

Preglednica 2: Klimatski podatki za Mosul
Temperatura °C
max. Ø min. Ø

Padavine
mm

Relativna
vlažnost

Sonce
h/dan

12,8
2,5
66
82
5,1
Jan
15,3
3,5
70
76
5,9
Feb
19
6,3
60
71
6,2
Mar
25,4
10,2
50
64
7
Apr
32,9
15
19
48
10
Maj
39,6
19,5
0
31
12,1
Jun
43,4
22,9
0
28
12,4
Jul
43
21,8
0
30
11,9
Avg
38,7
16,6
0
37
10,7
Sep
31,2
11,4
7
49
8,6
Okt
22,4
7
46
67
6,3
Nov
15
3,2
60
79
5
Dec
Leto
28,2
11,7
379
55
8,5
Vir: WetterKontor, 2013. URL:
http://www.wetterkontor.de/de/klima/klima2.asp?land=iq&stat=40608
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Slika 3: Klimadiagram za Mosul

Vir: WetterKontor, 2013. URL:
http://www.wetterkontor.de/de/klima/klima2.asp?land=iq&stat=40608
V poletnih mesecih pihata južni in jugovzhodni veter (Sharqi). Gre za suh, prašni veter z
občasnimi sunki 80 kilometrov na uro, ki se pojavlja od aprila do začetka junija ter od konca
septembra do novembra. Od sredine junija do sredine septembra prevladuje veter Shamal, ki
je severne in severozahodne smeri. To je stalen veter, v tem obdobju odsoten le občasno. Zelo
suh zrak, ki ga prinese, povzroča intenzivno sončno segrevanje zemeljske površine.
Največji reki Evfrat (al-Furāt, 2700 km) in Tigris (Diǧla, 1899 km) izvirata v Armenskem
višavju v vzhodni Turčiji. Obe reki imata dežni (fluvialni) rečni režim, katerega značilnost je,
da nastopijo visoke vode od novembra do aprila ter nizke od maja do vključno septembra.
Največ težav je običajno povzročala visoka voda med marcem in majem, ko so bile v
Mezopotamiji nekdaj pogoste poplave (nazadnje 1954). Visoke vode Evfrata zadržijo z jezom
pri ar-Ramadīju, jih odvajajo v naravno jezero Habbānīya in od nižjem vodostaju vrnejo v
reko. Podobno je s poplavnimi vodami Tigrisa – zadržijo jih z jezerom pri Samarri in jih
odvajajo po 60 km dolgem prekopu v 100 km dolgo in 40 km široko kotanjo Ṭarṭār
severozahodno od Bagdada. Pri al-Qurni se reki združita v Šat el Arab ('arabska reka', 193
km), ta pa se izliva v Perzijski zaliv. V naplavnih ravninah so obsežne plitve kotanje, ki se
spomladi napolnijo z vodo, poleti pa spremenijo v slana močvirja (Natek, Natek, 2006, str.
252).
V puščavskem delu so tla večinoma kamnita, v al-Ǧaziri kostanjeva, ob rekah pa prevladujejo
rodovitna ilovnata tla. Zaradi pretirane paše, se v Kurdistanu soočajo s težavami erozije tal,
zaslanjevanje tal zaradi umetnega namakanja, s čimer se spopadajo predvsem v spodnji
Mezopotamiji pa je privedlo do opustitve na tisoče hektarjev obdelovalne zemlje. Na tem
območju je naravno rastje polpuščava, v zgornji Mezopotamiji stepa, proti zahodu pa se
razprostira puščava. Naravno rastje goratega predela Kurdistana je hrastov gozd, ki je
večinoma uničen, vzdolž Šat el Araba pa so obsežna močvirja in trstičja. Gozdovi in
grmičevje prekrivajo štiri odstotke površine Iraka (Natek, Natek, 2006, str. 252).
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3.2.

Prebivalstvo Iraka

Po statističnih podatkih je bilo leta 2013 celotnega iraškega prebivalstva 32.962.000 (Der
neue Fischer Weltalmanach, 2013). Večinski del prebivalstva, osemdeset odstotkov,
predstavljajo Arabci. Manjšine vključujejo 15 – 20 odstotkov Kurdov, ki živijo v podnebno
ugodnejšem severozahodnem delu države in govorijo kurdski jezik, ki je poleg arabskega od
leta 2004 drugi uradni jezik v Iraku. V največji meri je na njih vplivala politika, saj se različne
kurdske politične struje niso uspele zediniti v boju za neodvisnost. To dejstvo so izkoriščale
vse vpletene države, tudi ZDA in Sadam Husein, ki jim je leta 1974 na severu Iraka dodelili
avtonomijo. Vsaj na papirju jim je priznal politične pravice in pravico do uporabe svojega
jezika. Vendar pa so bila obdobja, ko so Kurdi te pravice lahko zares uživali, odvisna
predvsem od političnih interesov in dobre volje diktatorja. Turkmeni, Asirci in Perzijci tvorijo
približno sedem odstotkov celotnega prebivalstva, druge manjšine pa en odstotek
prebivalstva. Večina (95 odstotkov) prebivalstva te muslimanske države je pripadnikov
islamske veroizpovedi, pripadniki drugih veroizpovedi (kristjani, Judi, Jezidi idr.) pa
predstavljajo pet odstotkov celotnega iraškega prebivalstva (Der neue Fischer Weltalmanach,
2013, str. 207).
Na najgosteje poseljenih območjih srednje in spodnje Mezopotamije živi 100-150 preb/km2, v
Kurdistanu in južni Mezopotamiji je gostota poselitve 40-60 preb/km2, zahodni deli države pa
so skoraj neposeljeni. Močno prisotno je preseljevanje s podeželja v večja mesta, predvsem v
Bagdad. Mestno prebivalstvo predstavlja 67 odstotkov celotnega prebivalstva. Največje iraško
mesto je prestolnica Bagdad z 6,15 milijona prebivalcev, ki je tudi največje iraško mesto in je
tako kulturno kot geografsko gledano center države. Mosul je s približno milijon in pol
prebivalci drugo največje mesto v državi. Je center vzhodnokrščanske in asirske kulture v
Iraku in največje mesto na severu države. Mesto je bilo ustanovljeno v 8. stoletju kot
pomembno gospodarsko središče, celotna provinca Ninive, v kateri mesto leži, pa je pravno
gledano šele 1926 prišlo pod iraško suvereno oblast. Basra, kjer živi približno 1,2 milijona
ljudi, je tretje največje mesto v državi in center šiitskega juga države. Mesto je ustanovil Kalif
Omar leta 636 in od takrat je služilo kot vojaško oporišče in trgovsko središče. Irbil, v
katerem živi nekaj več kot milijon ljudi, je glavno mesto avtonomne regije Kurdistan in je eno
najdlje naseljenih mest na svetu (starost se ceni na štiri tisoč let). Med večja mesta se uvršča
tudi Kirkuk, ki leži 236 km severno od Bagdada (Der neue Fischer Weltalmanach, 2013,
Natek, Natek, 2006, str. 253).
Število prebivalstva hitro narašča, vendar je bila v 90-ih letih zaradi krize zabeležena
upočasnjena rast, saj se je rodnost zmanjšala, smrtnost, zlasti pri majhnih otrocih, pa
povečala. Kljub temu je Irak država z izjemno visokim naravnim prirastkom, ki znaša kar
23,73 prebivalcev na tisoč prebivalcev (Encyclopedia of the Nations, 2010). Na demografske
spremembe so nedvomno vplivale tudi vojne in notranji spopadi, ki so se v državi vrstili v
zadnjih 25 letih in terjali veliko žrtev, največ iraško-iranska vojna 1980-1988 (več kot
milijon), spopadi v Kurdistanu (ok. tristo tisoč), šiitski upor na jugu države 1991-1992 (ok.
tristo tisoč), zalivska vojna 1990-1991 (ok. sto dvajset tisoč vojakov) in ameriško vodeni
napad leta 2003 (ok. trideset tisoč) (Natek, Natek, 2006, str. 253).
Obdobje vojn je zaznamovalo tudi vse večje število iraških beguncev, ki predvsem zaradi
politične nestabilnosti, ki so jo povzročile vojne, bežijo iz države in se naseljujejo po celem
svetu. Posledica iransko-iraške vojne, iraške invazije na Kuvajt 1990, prve zalivske vojne in
kasnejših konfliktov je bila sto tisoče, če ne milijone beguncev. Zalivska vojna (1990-1991) je
povzročila množični beg iraškega prebivalstva iz države, skoraj milijon in pol se jih je zatekl
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v sosednji Iran. Združeni narodi ocenjujejo (2007), da je od leta 2003 iz Iraka v Sirijo,
Jordanijo, Egipt in Libanon, kjer živijo v težkih razmerah in revščini zaradi prepovedi dela,
pobegnilo skoraj 2,2 milijona Iračanov, še okoli dva milijona pa naj bi bilo notranje
razseljenih. V Sirijo in Jordanijo naj bi jih med letoma 2003 in 2006 vsak mesec zbežalo okoli
sto tisoč. Od začetka vojne leta 2003 do konca leta 2006 je Jordanija (kljub nezadovoljstvu
svojih državljanov) sprejela približno 750.000 iraških beguncev in jih označila za
»obiskovalce«, zaradi česar je bila država tarča kritik organizacij za človekove pravice.
Prihod predvsem revnih Iračanov je zaostril težave in povečal pritisk na jordansko
gospodarstvo. V Sirijo je do decembra 2006 iz Iraka prebežalo približno milijon beguncev, ki
so se večinoma naselili v mestu Damask in njegovi okolici. Razlog velikega števila iraških
beguncev ni zgolj geografski, temveč je imela pomembno vlogo sirska politika odprtih vrat za
Iračane, ki so bežali iz od vojne razdejane države. Ta politika ni zdržala dolgo, saj je bilo 1.
oktobra 2007 z Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce sporočeno, da je
Sirija ponovno uvedla omejitve za iraške begunce. Pod novimi pogoji so lahko v državo
vstopili le iraški trgovci, poslovneži in profesorji, ki so na sirskih veleposlaništvih pridobili
vizum. V letu 2012 in letošnjem letu se je sirska državljanska vojna okrepila. Zaradi
naraščajočega nasilja je iz Sirije zbežalo veliko iraških beguncev in po podatkih iraškega
veleposlaništva v Damasku je v Siriji ostalo manj kot dvesto tisoč Iračanov. Več deset tisoč
iraških družin se je vrnilo v Irak, čeprav je stanje v državi še vedno nestabilno in sektaški
napadi skoraj vsakodnevni. Po podatkih Združenih narodov je večina Iračanov, ki bežijo iz
Sirije šiitov. Razlog njihovega bega ni samo naraščajoče nasilje, temveč naj bi bili iraški
begunci pogosto tarča groženj in napadov sirskih upornikov. Napadi so tudi posledica sirske
vojne v kateri se je večinsko sunitska opozicija uprla režimu predsednika Asada, pod
nadzorom šiitske alavitske ločine. Egipt, ki ne meji na Irak, je postal glavna destinacija za
iraške begunce v letu 2006. Decembra 2006 se je število iraških beguncev približevalo
150.000, kar je bilo petdeset odstotkov več kot v začetku oktobra 2006, medtem ko je bilo leta
2003 v Egiptu le osemsto iraških beguncev. Leta 2007 je Egipt uvedel omejitve za vstop
novih beguncev v državo. Iračanov, ki so iskali zatočišče v Libanonu je po podatkih Urada
Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, nekaj manj kot trideset tisoč, čeprav
mnogi menijo, da je iraških beguncev v Libanonu blizu sto tisoč. Po ameriški invaziji na Irak
leta 2003 je v Libanon prišel prvi val iraških beguncev. Do sredine leta 2005 se je, v
primerjavi z obdobjem pred iraško vojno, število Iračanov v Libanonu podvojilo, in sicer na
dvajset tisoč, do leta 2007 pa je ta številka še narasla in se ocenjuje med 26.000 in so tisoč.
Zanesljive podatke je namreč težko dobiti zaradi negotovega pravnega položaja, v katerem se
nahaja večina beguncev. V Libanonu je registriranih 8.090 iraških beguncev in več kot
polovica teh je v državo prišla po letu 2009. Večina Iračanov v Libanonu izhaja iz Bagdada, v
državo gostiteljico pa so prišli preko Sirije. Po poročilu danskega sveta za begunce je bilo v
letu 2007 71 odstotkov Iračanov v Libanonu nezakonito in 95 odstotkov se jih je v državo
pretihotapilo čez sirsko-libanonsko mejo (Iraqi population survey…, 2007; UNHCR, 2013).
3.2.1. Etnična sestava prebivalstva Iraka
Etnična sestava iraškega prebivalstva je zelo raznolika. Prevladujoča etnična skupina so
Arabci, ki predstavljajo kar osemdeset odstotkov celotnega prebivalstva, druga velika etnična
skupina so Kurdi, katerih je petnajst odstotkov, manjšine Turkmenov (ki naj bi bila tretja
največja etnična skupina v Iraku), Asircev, Perzijcev idr. tvorijo približno pet odstotkov
iraškega prebivalstva (Der neue Fischer Weltalmanach, 2013). Zaradi kompleksnosti
problematike je v nadaljevanju naloge etnični skupini Kurdov namenjene nekoliko več
pozornosti.
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3.2.1.1.

O Arabcih

Arabci so največja etnična skupina v Iraku. Ime izvira z Arabskega polotoka. V 7. stoletju so
se pojavili na Bližnjem Vzhodu in v Sredozemlju ter v kratkem času ustanovili ogromno
državo. Sprva so bili nepovezana skupina nomadskih plemen na Arabskem polotoku, pod
kalifi pa so se naglo razširili v nove dežele, razvili svojo kulturo in bogateli s trgovanjem po
Sredozemlju, Afriki in Indiji. Leta 762 je Bagdad postal prestolnica arabske države in se pod
kalifom Harunom ar Rašidom razvil v svetovno umetnostno in znanstveno središče. Večina
iraških Arabcev pripada muslimanski veroizpovedi, posamezne skupine pa se prištevajo med
pripadnike drugih veroizpovedi, predvsem krščanske. Iračani so večinoma potomci prvotnega
mezopotamskega prebivalstva (mezopotamski Arabci).
Večina se smatra za Arabce, če govorijo arabski jezik, živijo v arabski državi in si delijo
skupno arabsko kulturo. Kljub temu, da govorijo arabski jezik in živijo v arabski državi se v
Iraku ne smatrajo vsi za pripadnike arabskega naroda. Patriotizem državljanov je prej iraški
kot arabski. Dandanes se izraz Arabec uporablja pogovorno, za ločevanje nomadov od
kmetov ob rekah (Lewis, 1993).
Izraz moramo razumeti v luči zgodovine. V starodavnih časih je bil njegov pomen bolj
omejen. V današnjih časih pojem ni nujno versko pogojen, saj so muslimani prebivalci
mnogih azijskih držav, katerih narodi niso arabski. Izraz Arabec se prvič pojavi v 9. stoletju
pred našim štetjem in opisuje beduine severne arabske stepe. Ta pomen so kar nekaj stoletij
uporabljali naseljenci sosednjih držav. Grki in Rimljani so rabo pojma razširili na celotni
polotok ki je vključeval tudi napredne civilizacije jugo zahoda medtem ko je izraz v Arabiji
ostajal omejen na nomade čeprav je bila arabščina najbolj razširjeni jezik tako med nomadi
kot tudi med plemeni, ki se niso selila. Po islamskih osvajanjih in med obdobjem Arabskega
imperija je izraz Arabec ločil osvajalce arabskega izvora med ostalim osvojenim ljudstvom.
Ko se je imperij preoblikoval v islamski imperij je izraz označeval pestro kulturo tega
imperija, ki so jo ustvarila ljudstva mnogih nacij. Kultura je bila izražena v arabskem jeziku,
vsebovala pa je arabsko tradicijo in arabski okus. Ob taki arabizaciji je izraz pridobil bolj
sociološki kontekst, ker je ponovno označeval določen del družbe. Nomadi so vestno ohranili
izviren arabski način življenja in arabski jezik. Ostali arabsko govoreči prebivalci naseljenih
držav so bili muslimani ali včasih tudi potomci Arabcev. Slednji vzdevek jih je ločil od
muslimanov, ki niso govorili arabsko (Lewis, 1993).
Čeprav so te različne rabe izraza ohranjene in se uporabljajo še dandanes, se uveljavlja izraz,
na katerega ima vpliv Zahod v 20. stoletju. Prav ta smatra arabsko govoreče ljudi kot nacijo
ali skupino sorodnih nacij v modernem smislu. Vežejo jih skupni teritorij, jezik, kultura in
skupna težnja po politični osamosvojitvi in neodvisnost (Lewis, 1993).
3.2.1.2.

Turkmeni

Turkmeni so tretja največja etnična skupina v Iraku, ki šteje med šeststo tisoč in dvema
milijonoma članov. Večina jih živi v regiji Kurdistan na severu Iraka (Tal Afar, Mosul, Erbil,
Altun Kupri, Kirkuk in Bagdad) in na tako imenovanih spornih ozemljih. 60 odstotkov iraških
Turkmenov je sunitskih muslimanov. Njihove kulturne in jezikovne značilnosti so tesno
povezane s Turčijo. Iraški Turkmeni so potomci turških migrantov, ki so se priseljevali v
Mezopotamijo od 7. stoletja pa vse do otomanske vladavine. S prvim valom v 7. stoletju je na
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to območje prišlo približno tisoč turkmenskih vojakov, ki so jih zaposlili v muslimanski
vojski. Večina potomcev teh prvotnih priseljencev je bila popolnoma asimiliranih v arabsko
skupnost. Največ turkmenskih priseljencev pa se je na območje današnjega Iraka naselilo v
času otomanskega imperija. Osvojitev Iraka Sulejmana Veličastnega leta 1534 in zajetje
Bagdada Sultana Murada IV. je pomenilo ustalitev velikega števila Turkmencev v regiji. Tako
je večina današnjih iraških Turkmenov potomcev otomanskih vojakov, trgovcev in raznih
uslužbencev, ki so bile pripeljani v Irak v času otomanskega imperija. S koncem otomanske
monarhije so ostali brez možnosti priključitve novo nastali Republiki Turčiji (1923). Pod
političnimi režimi, ki so sledili, so postali žrtve diskriminacije. Trpljenje turkmenske manjšine
pod Sadamom Huseinom je bilo tudi uradno priznano v preambuli iraške ustave iz leta 2005.
A tudi v današnjem Iraku, so Turkmeni še naprej žrtve etničnega in sektaškega nasilje ter
diskriminacije. Medtem ko obstajajo jasni dokazi, da iraški Turkmeni, kot tudi pripadniki
drugih manjšinskih etničnih, verskih ali jezikovnih skupnosti, trpijo zaradi različnih oblik
diskriminacije v vsakdanjem socialnem, političnem in gospodarskem življenju, najbolj pereč
problem ostaja varnost (Wolff, 2009).
3.2.1.3.

Kurdi

Kurdi eden največjih narodov na svetu brez lastne države in odkar obstajajo, so prebivali na
istem prostoru, na katerem živijo še danes. Govorijo svoj lasten, indoevropski jezik, ki spada
v skupino zahodnoiranskih jezikov; je zelo soroden staroperzijskim in nima nič skupnega z
arabščino ali turščino (Deschner, 2007).
Zaradi političnih interesov držav v katerih živijo njihovo natančno število ni znano. Po
podatkih Centralne obveščevalne agencije za leto 2012 se njihovo število giblje okrog trideset
milijonov. V Iraku, kjer poseljujejo predvsem hribovit severni del države, jih živi 4,7 – 6,2
milijona, kar predstavlja 15 – 20 odstotkov iraškega prebivalstva. Prisotni so tudi v iraški
prestolnici kjer živi okoli tristo tisoč Kurdov, v mestu Mosul, kjer jih je približno petdeset
tisoč in okoli sto tisoč jih živi drugod na jugu Iraka (The world factbook, 2012). Zaradi
globoko zakoreninjenih notranjih nasprotij in političnih iger sosednjih imperijev ter pozneje
kolonialnih sil je njihovo ozemlje, veliko okrog petsto tisoč km2, razdeljeno med Turčijo,
Irak, Iran in Sirijo in skoraj ni upanja, da bodo kdaj živeli v enotni državi. Njihovo deželo so
razkosali in priključili novonastalim državam, kurdsko ljudstvo pa razdelili. In razpršenost,
razdrobljenost in ozemeljska politika so trije glavni dejavniki, ki še danes določajo usodo
Kurdov (Natek, 1991; Deschner, 2007).
Velik del podeželskega prebivalstva se preživlja z živinorejo in poljedelstvom. Kurdska
plemena so skozi stoletja živela nomadsko ali polnomadsko življenje med zimskimi pašniki v
nižjih legah in poletnimi pašniki visoko v gorah. Vendar že v začetku 20. stoletja pravih
nomadov ni bilo več, je pa kot pomembna dejavnost ostalo planinsko pašništvo (Natek, 1991).
Kurdistan je dežela bogata z viri vode in nafte. Skoraj polovica iraške nafte načrpajo v
kurdskih območjih, v turškem Kurdistanu pa izvirata tudi največji reki Bližnjega vzhoda,
Evfrat in Tigris, katerih voda je velikega pomena za življenje prebivalstva Turčije, Sirije in
Iraka (Deschner, 2007).
Na kurdskih tleh se je dogajalo prerivanje za nadvlado med Turki, ki so od 11. stoletja
prihajali iz Srednje Azije v Anatolijo, in do takrat prevladujočimi Perzijci. Pogodbo iz Kasri
Širina, s katero so se leta 1639 rivalski Osmani in Perzijci končno sporazumeli o meji in je
določila, da bo ta tekla po sredini Kurdistana, Kurdi imenujejo prva kurdska delitev. V 20.
stoletju, ko naj bi narodi dobili pravico do samoodločbe, so Kurdi doživeli še mnogo bolj
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bolečih delitev. Po drugi svetovni vojni, sta zmagovalni demokraciji Anglija in Francija želeli
preoblikovati Bližnji vzhod in oslabiti položaj premaganih sil. Kurdi so tako bili razpršeni na
območja novih držav, v britanski Irak, v takrat francosko Sirijo in Turčijo (Deschner, 2007).
Politične meje, ki delijo Kurdistan so odraz evropskih sil in njihobih strateških interesov.
Ustvarjene so bile proti volji kurdskega naroda v skladu z interesi delitvenih sil. Meje, ki so
ločile cele pokrajine, mesta in vasi, so presekale in še vedno sekajo življenjski prostor
velikega števila kurdskih plemen. Trajna ločitev (stanje delitve kurdskega ljudstva traja že več
kot osemdeset let) je hromila gospodarsko in kulturno življenje in destruktivno vpliva na
moderno kurdsko družbo, jo razceplja in zavira njen razvoj ter ji preprečuje samoodločbo,
avtonomijo ali celo lastno državo, pojasnjuje Deschner (2007).
Vse od nastanka iraške države pod britanskim mandatom v začetku dvajsetih let 20. stoletja in
pojava kurdskih teženj po neodvisni državi so bili nasilni spopadi med Arabci in Kurdi
značilnost iraške politike. Iraški arabski večini je ves ta čas uspelo uveljavljati prevlado in
omejevati pravice Kurdov, ki danes predstavljajo slabo petino iraškega prebivalstva. Kurdske
frustracije so tako do danes ostale vir nezadovoljstva, zamer, nestabilnosti in nemirov. Več
desetletij so osrednja vlada v Bagdadu in Kurdi nihali med spopadi in pogajanji, pri čemer so
v imenu ene ali druga strani posredovale zunanje sile (Iraq backgrounder…, 2002).
Že od konca 19. stoletja je zgodovina Iraka in s tem tudi tamkajšnjih Kurdov povezana z
nafto, saj velik del naftnih polj ježi na kužnem kurdskem področju pri Kirkuku in Mosulu.
Prav nafta je bila glavni vzrok, da je angleška vlada po prvi svetovni vojni želela urediti
politične razmere v Iraku in tako v naprej preprečiti nacionalna osvobodilna gibanja (Roth,
1981).
Po razpustitvi britanskega mandata leta 1932 so se Kurdi znašli pod hašemitsko oblastjo, leta
1958 pa v novonastali Republiki Irak. Kurdsko nezadovoljstvo z iraškim nacionalizmom je
doseglo vrhunec v začetku 60-ih let, ko je Mustafa Barzani sprožil upor proti iraški oblasti.
Marca leta 1970 je Irak napovedal načrt za vzpostavitev kurdske avtonomije v roku štirih let,
vendar do uresničitve tega načrta ni prišlo zaradi nenadnega preobrata v politiki al-Bakra in
njegovih panarabskih pogledov na svet. Začelo se je obdobje programa arabizacije v naftno
bogatih regijah Kirkuk in Hanakina ter organiziranega preganjanja Kurdov. V boju proti
panarabski politiki je Kurdom iz solidarnosti pomagal Iran, kar pa je povzročilo velika trenja
v arabskem svetu (McDowall, 1996).
Po dolgoletnih srditih bojih in pogajanjih z vodjem iraških Kurdov Mustafo Barzanijem je
Irak leta 1971 enostransko razglasil Kurdsko avtonomno območje (iraški Kurdistan), ki je
zajemalo province Duhok, Irbil in Sulejmanija. Kot pojasnjuje Natek (1991) so Kurdi z
ustavnim amandmajem dobili lasten parlament in vlado, šole v kurdskem jeziku, vendar so
ostali brez lastnega parlamenta in sedeža v centralni vladi. Ker so pred volitvami kurdske
kandidate preverjali predstavniki stranke Baas, so vse največje kurdske politične organizacije
avtonomijo takrat odklonile. Vendar od leta 1991 obstaja na severu Iraka pod ameriško
zaščito kurdska samouprava, nastala avtonomna pokrajina Kurdistan pa ima lastno vlado,
parlament, relativno gospodarsko blaginjo in mednarodne stike. Kurdi v severnem Iraku, ki
želijo izpopolniti avtonomijo, so pokazali, da lahko vladajo sami sebi. Na tem mestu
Deschner navaja: »Prav lahko bi jim uspelo, da iz njihove de facto avtonomije nastane
avtonomija de iure. To bi bilo skoraj toliko kot lastna država« (Deschner, 2007, str. 21).
Vendar je potrebno poudariti, Turčija, pomembna ameriška zaveznica, je absolutna
nasprotnica kakršnekoli zagotovljene kurdske avtonomije in grozi celo z vojaškim
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posredovanje, zato kljub vsemu uspeh tega novega kurdskega poskusa visi na tanki nitki.
Kurdsko vprašanje tako ostaja največja časovna bomba, ki tiktaka v Iraku ali celo na Bližnjem
vzhodu.
Leta 1973 so Združene države Amerike z Iranom sklenile tajno pogodbo za financiranje
iraških kurdskih upornikov. Do leta 1974 se je iraška vlada maščevala z novo ofenzivo proti
Kurdom in jih potisnila povsem k iranski meji. Irak je v zameno za prenehanje iranske
pomoči Kurdom ponudil izpolnitev njihovih drugih zahtev. 6. marca 1975 sta državi podpisali
alžirski sporazum, s katerim sta se dogovorili o rešitvah mejni sporov (predvsem glede
pravice do plovbe na mejni reki Šat el Arab, pomembni transportni poti za izvoz nafte in
nadzora nad pokrajino Kuzestan, ki je bogata z zemeljskimi viri). S podpisom alžirskega
dogovora so Kurdi ostali nemočni brez pomoči. Represivni ukrepi, ki jih je izvedla vlada proti
Kurdom po alžirskem dogovoru so privedli do ponovnih spopadov med iraško vojsko in
kurdskimi uporniki. Nad Kurdi so izvajali pravi genocid, saj je bilo v letih 1978 in 1979
požganih šeststo kurdskih vasi, okoli dvesto tisoč Kurdov pa deportiranih v druge dele države.
Samo v enem letu je bilo 437 primerov usmrtitev in mučenja do smrti (Roth, 1981).
V letih 1988-1989, po končani iraško-iranski vojni, je Sadam Husein zaradi sodelovanja
Kurdov na iranski strani, načrtno uničeval kurdske vasi in po podatkih ameriške vojske s tlemi
zravnal več kot tri tisoč kurdski vasi, v nekaj sto vaseh pa so uporabili bojne strupe. S ciljem
onemogočiti ljudem preživetje, so po poljih in pašnikih iz letal trosili majhne mine,
sadovnjake pa škropili s herbicidi. Prizanesli so le večjim mestom v dolinah, čeprav je bilo
tudi mesto Qala Diza s preko sto tisoč prebivalci porušeno do tal. V uničujočem pohodu so
veliko prebivalcev pobili, ostale pa preselili v »preselitvena središča«, ki so podobna
koncentracijskim taboriščem. Iz teh središč so po neuspelem uporu marca 1991 množično
bežali v Turčijo in Iran. Po podatkih Društva za ogrožene narode iz Gӧttingena so Iračani v
obdobju 1968-1990 pobili okrog dvesto tisoč Kurdov in dvajset tisoč krščanskih Asircev,
večinoma civilistov, 1,5 do dva milijona ljudi pa nasilno preselili v omenjena preselitvena
središča, v južni Irak ali na jordansko mejo (Natek, 1991).
Najmočnejša politična stranka Kurdov v Iraku je Demokratična stranka Kurdistana (DPK), ki
je nastala iz Odbora kurdske mladine po propadu mahabadske države. V Iraku jo je dolga leta
vodil Mustafa Barzani, za njim pa je vodstveni položaj prevzel njegov sin Masud. Levo
usmerjena Domovinska zveza Kurdistana (PUK), ki jo že vse od ustanovitve leta 1975 vodi
Džalal Talabani je na drugi strani glavni rival DPK. Stranka, ki ima podporo zemljiških
lastnikov in rodovnih poglavarjev temelji na ideji napredne vsearabske države, katere sestavni
del bi bila tudi kurdska država (Natek, 1991).
Sredino 90-ih je zaznamovala državljanska vojna med dvema glavnima kurdskima
političnima strankama v Iraku, Demokratično stranko Kurdistana in Domovinsko zvezo
Kurdistana. Dve leti po parlamentarnih volitvah leta 1992, v katerih sta stranki dosegli enako
podporo (45 odstotkov glasov), je prišlo med njima do oboroženih spopadov, ki so že v prvem
letu terjali več tisoč žrtev. Leta 1996 sta stranki sklenili zavezništva: Talabanijeva
Domovinska zveza Kurdistana je iskala pomoč v Iranu, Barzanijeva DPK pa se je obrnila na
Sadama, ki je videl priložnost za ponovno vzpostavitev nadzora na severu države. Stanje je
postalo še bolj zapleteno, ko so Združene države pod pretvezo , da želijo prepreči ti »nov
genocid nad Kurdi«, začele z bombardiranjem Iraka. Mirovni sporazum med KDP in PUK je
bil z ameriškim posredovanjem podpisano leta 1998, z njim pa sta se stranki dogovorili, da bo
iraški vojski dostop v Kurdistan onemogočen, dogovorili pa sta se tudi o delitvi mednarodne
pomoči in politične moči. Sodelovanje med obema političnima taboroma je prišlo v ospredje
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zlasti leta 2003, ko sta stranki podprli invazijo ZDA na Irak in strmoglavljenje Sadama
Huseina (McDowall, 1996).
Po koncu zalivske vojne in neuspešnem uporu Kurdov proti Bagdadu so se možnosti za novo
državo še zmanjšale. Kurdi v Iraku bi v najboljšem, žal malo verjetnem primeru dobili
resnično avtonomijo, ki pa ne bi šla preko državnih meja. Namreč, četudi bi samostojna
kurdska država nastala samo na iraškem ozemlju, niti Irak niti Turčija, kjer živi večina
kurdskega prebivalstva, iz strahu za lastno stabilnostjo ne bi zlepa pristali na njeno
ustanovitev. Kot piše Natek, so to sprevideli tudi kurdski voditelji, saj so v zadnjih letih svoje
zahteve po neodvisni državi omili in začeli pristajati na ločeno avtonomijo znotraj obstoječih
državnih meja med Turčijo, Irakom in Iranom (1991).
3.2.2. Verska struktura prebivalstva Iraka
Irak je muslimanska država, v kateri islamski veroizpovedi pripada kar 95 odstotkov
prebivalstva. Večina pripadnikov te monoteistične religije je šiitov (60 do 65 odstotkov), ki
poseljujejo zlasti jug ter vzhod države, medtem ko je sunitov med 30 in 35 odstotkov.
Krščanstvu (asirska, kaldejska in armenska Cerkev) in drugim religijam (Jazidi, Judje)
pripada samo pet odstotkov prebivalstva. Globok razkol med šiitsko večino in vladajočo
sunitsko manjšino poskušajo premagati s strogo ločitvijo vere od države. Ker je Irak država z
izrazito islamskim prebivalstvom, je v poglavju o verski strukturi največ prostora
namenjenega poglavitnima vejama te veroizpovedi – šiizmu ni sunizmu (Der neue Fischer
Weltalmanach, 2013; Natek, Natek, 2006, str. 252-254).
Slika 4: Etnične in religijske skupine Iraka

Vir: The Roots of Iraq’s Sectarian Division. URL: http://lostislamichistory.com/the-roots-ofiraqs-sectarian-division/
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3.2.2.1.

Krščanstvo v Iraku

Krščansko veroizpoved sta v prvem stoletju v Irak pripeljala apostola Sv. Tomaž in Sv. Juda
Tadej. Približno tri odstotke krščanstva predstavlja manjšina sirskih kristjanov, katere
pripadniki živijo predvsem v severnem Iraku, v mestih Ninive in Dahuk. Ocene števila
Kristjanov so zelo različne, leta 1950 naj bi predstavljali deset odstotkov takratnega števila
prebivalstva (5,5 milijonov), danes se njihovo število ocenjuje na 750.000. Po vojni leta 2003
so številni člani odšli v Sirijo. Iraški kristjani so razdeljeni v tri cerkvene organe: Kaldejce
(kaldejska katoliška Cerkev), Nestorijance ali Asirce (vzhodna asirska Cerkev in vzhodna
stara cerkva) ter sirski zahodni cerkvi (sirska pravoslavna in sirska katoliška Cerkev).
Kaldejski in asirski kristjani imajo isto etnično in jezikovno ozadje, čeprav Kaldejci
priznavajo primat rimskokatoliške papežem, medtem ko asirski kristjani, ki niso katoliki, ne.
Asirci in Kaldejci po etnični pripadnosti niso Arabci, čeprav jih iraška vlada opredeljuje kot
arabske. Po ocenah naj bi bilo v Iraku približno 550.000 kaldejskih katoličanov. Kaldejska
katoliška Cerkev spada med katoliške cerkve vzhodnega obreda in v polnem občestvu
(najvišja stopnja povezanosti) z Rimskokatoliško cerkvijo. Ustanovljena je bila v času med
15. In 17. stoletjem z odcepitvijo od Asirske cerkve. Liturgija, ki jo danes uporablja kaldejska
cerkve izhaja iz 7. stoletja in odraža božji načrt za odrešenje človeške vrste, od Kristusovega
rojstva skozi drugi prihod Kristusa (Kaldejska katoliška Cerkev, 2013).
Vzhodna asirska je krščanska Cerkev, ki deluje zlasti na območju Sirije, Iraka in Irana. Po
izročilu je Asirsko Cerkev ustanovil apostol Tomaž, za pomembna oznanjevalca krščanstva v
teh krajih pa štejejo tudi svetega Adaja (to je domnevno apostol Juda Tadej) in njegovega
učenca Marija. Najobičajnejše bogoslužje v Asirski cerkvi je Liturgija Adaja in Marija. Ta
liturgija ne vsebuje besed, ki jih je Jezus izrekel pri zadnji večerji: »To je moje telo..., to je
moja kri...,« zato ji del drugih kristjanov ne priznava veljavnosti. Kljub temu je leta 2001
Vatikan razglasil, da je ta liturgija veljavna in da lahko katoliki v Iraku prejmejo obhajilo v
Asirski cerkvi (če ne morejo priti do Katoliške cerkve). Sklep je oblikoval kardinal Ratzinger
(poznejši papež Benedikt XVI.), potrdil pa ga je papež Janez Pavel II. Asirska Cerkev pozna
sedem zakramentov, ki pa niso popolnoma enaki zakramentom ostalih krščanskih cerkva. V
Iraku živijo Asirci predvsem na severu države in v Kurdistanu (Vzhodna Asirska Cerkev,
2013).
Sirske pravoslavne Cerkve izvajajo najstarejšo ohranjeno bogoslužje v krščanstvu, liturgijo
apostola Sv. Jakoba. Sirska katoliška Cerkev je nastala iz izročila sirske pravoslavne Cerkve.
Dve krščanski Cerkvi sirskega izvora – asirska in sirsko pravoslavna – kljub razlikam v v
verovanju pripadata istemu kulturnemu prostoru ter tako predstavljata dve veji sirskega
krščanstva. Razlike so nastale zaradi drugačnih okoliščin v različnih obdobjih. Tako
imenovana jakobitska Cerkev se je ločila po koncilu v Kalcedoniji leta 451, ter dobila ime
sirska zahodna Cerkev. Ta sirska zahodna Cerkev je znana na zahodu kot jakobitska Cerkev;
sama pa se ima za antiohijsko sirsko pravoslavno Cerkev. Sirske Cerkve so se porodile iz
skupnosti v Antiohiji, ki je postala eden najpomembnejših središč krščanstva v prvih stoletjih.
Perzijska in nato arabska zasedba sirskega geografskega področja sta spodbujali razvoj sirske
zahodne Cerkve. Sledilo je obdobje izmenjave politične nadvlade med bizantinskim
cesarstvom, muslimani in križarji. V obdobju križarskega cesarstva so se začeli uradni stiki z
Rimsko Cerkvijo. V od 16. stoletja naprej so si jezuiti in kapucini z vidnim uspehom
prizadevali, da bi sirsko pravoslavno skupnost pripeljali nazaj pod okrilje rimske Cerkve. Ob
koncu devetnajstega in v začetku dvajsetega stoletja je sirska prav tako kot armenska Cerkev
utrpela mučeništvo s strani Turkov, nato pa še pokol med prvo svetovno vojno. Po prvi
svetovni vojni so patriarhalni sedež prenesli v Bejrut. Od januarja 2009 je novi patriarh
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Antiohije sirskih katoličanov Mar Ephrem Joseph Younan, ki je prevzel ime Mar Ignatius
Joseph III. Younan, ki je na čelu 130.000 vernikom naseljenim v Libanonu, Siriji, Jordaniji,
Iraku. Sirska katoliška Cerkev je ena izmed dvaindvajsetih vzhodnih katoliških Cerkva, ima
pa popolno avtonomijo in je samoupravna. Bogoslužje je skupno s sirsko pravoslavno
cerkvijo (Syriac Orthodox Church, 2013).
Armenska katoliška cerkev je uniatska katoliška cerkev vzhodnega obreda. Ko se je armenska
apostolska cerkev ločila od takrat še vedno univerzalne cerkve, so številni armenski škofi
poskušali obnoviti stik s katoliško cerkvijo. Med križarskimi pohodi leta 1195 je cerkev
armenskega kraljestva Kilikija stopila v zvezo z rimskokatoliško cerkvijo, ki se je obdržala
vse do leta 1375, ko so Kilikijo osvojili Tatari. Zvezo so formalno ponovno obudili leta 1439
na florentinskem koncilu, dejansko pa je zaživela šele leta 1470, ko je Abraham-Pierre I.
Ardzivian, že nekaj let katolik, postal patriarh Sisa (danes adansko okrožje v Turčiji). Dve leti
kasneje je papež Benedikt XIV. formalno ustanovil armensko katoliško cerkev. Njen sedež se
je pozneje preselil v Bejrut. V obdobju prve svetovne vojne in armenskega genocida med leti
1915 in 1918 so se verniki razdrobili po sosednjih državah, največ jih je v Siriji. Obredni jezik
je armenske katoliške Cerkve je armenščina (Armenska katoliška Cerkev, 2013).
3.2.2.2.

Jazidi

Jazidi so kurdska verska skupina in predstavljajo starodavno versko sekto, povezano z
zoroastrizmom in sufizmom. Večina njenih pripadnikov živi v pokrajini Ninive na severu
Iraka. Njihova vera se kaže kot sinkretičen kompleks lokalnih kurdskih prepričanj, ki vsebuje
zoroastrske in sufistične elemente. Jazidi verujejo v enega Boga, stvarnika sveta. Bog je
ustvarjeni svet zaupal v varstvo sedmim svetim bitjem oziroma angelom, katerih vodja je bil
Melek Taus. Zanikajo obstoj zla in posledično zavračajo tudi ideje greha, hudiča in pekla. Ob
kršitvi božjih zakonov se je potrebno spokoriti s pomočjo preseljevanja duš, kar omogoči
postopno očiščenje duha. Jazidi verujejo, da je bil hudič, potem, ko se je pred bogom pokesal
svojega greha ponosa pomiloščen in postavljen na mesto vodje angelov. Zaradi tega mita so
dobili tudi naziv »Častitelji hudiča«. Sveti knjigi Jazidov naj bi bili »Knjiga razodetja« in
»Črna knjiga«. Vendar znanstveniki menijo, da sta bila rokopisa obeh knjig objavljena leta
1911 in 1913 ponaredka, napisana zaradi zanimanja zahodnih popotnikov in učenjakov za
vero Jazidov. Dve največji skupnosti Jazidov se nahajata v mestih Shekhan, severovzhodno
od Mosula in Sinjar na seirski meji. Skozi dvajseto stoletje se je skupnost iz Shekhana borila
za prevlado s konzervativno skupnostjo iz Sinjara (Yazidi, 2013).

3.2.2.3.

Judje

Judje so etnično-verska skupina, ki je nastala na območju Bližnjega vzhoda in je v genetskem
jedru sorodna ljudstvom Rodovitnega polmeseca. V judovstvu je razmerje med genetsko,
versko in kulturno komponento kompleksno. Poleg samoopredelitve pripadnosti judovstvu so
bolj, kot pri večini drugih skupin, pomembna skupnostna pravila sprejema; verska in pravna.
Júdovstvo, žídovstvo ali judaízem je abrahamska vera in kultura Judov. Je prvo izpričano
monoteistično verstvo. Velikokrat se zmotno razlaga, da se judovski bog imenuje Jahve (tudi
Jehova), čeprav se v judaizmu božjega imena nikoli ne izgovarja. Znana je le označba JHVH,
katere izgovorjava se je skozi stoletja izgubila. Za prvega Juda velja Abraham, s katerim naj
bi bog sklenil zavezo in izvoljeni judovski narod popeljal iz egiptovskega suženjstva v
obljubljeno deželo. Njegovi potomci naj bi po njegovem sinu Jakobu ali Izraelu dobili ime
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Izraelci. Judje so razseljeni po vsem svetu, pri čemer se je veliko judov asimiliralo z lokalnim
prebivalstvom; pogosto so prevzeli lokalni jezik in navade, razen verovanja. Iraški Judje
predstavljajo eno najstarejših in najbolj zgodovinsko pomembnih svetovnih židovskih
skupnosti. Po prvi svetovni vojni je skupnost predstavljala eno tretjino prebivalcev Bagdada.
Število pripadnikov iraške judovske skupnosti je bilo leta 1948 ocenjeno na okoli 120.000,
vendar jih je večina zaradi preganjanja po arabsko-izraelski vojni 1948 državo zapustila.
Pobegnili so predvsem v novonastalo državo Izrael. Po ustanovitvi Izraela leta 1948 je
sionizem postal glavno kaznivo dejanje. Leta 1950 so iraški Judje dobili dovoljene, da
zapustijo državo pod pogojem, da se jim odvzame njihovo državljanstvo. V letih 1949 do
1951 je bilo izseljenih 104.000 Judov. Z vzponom stranke Baas leta 1963, so bile uvedene
dodatne omejitve za iraške Jude. Prodaja nepremičnin je bila prepovedana in vsi Judje so bili
prisiljeni nositi rumene identifikacijske izkaznice. Po šestdnevni arabsko-izraelski vojni
(junijska vojna) leta 1967, so bili uvedeni še represivnejši ukrepi: judovsko premoženje je bilo
razlaščeno, judovski bančni računi zamrznjeni, judovska podjetja so bila zaprta idr. Judje so
bili ali v hišnem priporu dalj časa ali prostorsko omejeni na mesta. Preganjanje Judov je bilo
na višku leta 1968. V odgovor na mednarodni pritisk je vlada v začetku sedemdesetih večini
preostalih Judov dovolila emigrirati. Leta 2004 je v Bagdadu živeli okoli petintrideset Judov,
leta 2008 pa le še okoli deset (kar ni dovolj niti za izvajanje obredov, saj je pri večini
potrebnih deset moških), nekaj več članov judovske skupnosti živi le še na severu države v
Kurdistanu. Nekdaj cvetoča skupnost v Iraku je skoraj v celoti zapustila državo (The Jews of
Iraq, 2013).
3.2.2.4.

Suniti

Opredeljujejo se za vernike tradicije – sune (sunnah dobesedno pomeni »prehodili pot«).
Mohamedovo nasledstvo, ki ga predstavlja kalif, štejejo od njegovih bližjih moških
sorodnikov iz plemena Kurajš. Menijo, da Mohamed pred smrtjo ni dal navodil o tem, kdo naj
vodi umo – skupnost muslimanov, zato je za sunite lahko Mohamedov naslednik kateri koli
musliman, ki živi zgledno, versko in nravno neoporečno. Za prvega kalifa priznavajo Abu
Bakra, ki je bil Mohamedov sodelavec, član plemena Kurajš in oče Ajše, tretje Mohamedove
žene. Za kalifa ga je izvolil svet starešin in je, tako kot Mohamed, združeval politično in
versko oblast. Za časa tretjega kalifa Osmana (nasledil je Umarja) je prišlo do opaznejše
ločitve med politično oblastjo, ki jo je predstavljal in izvajal kalif in versko oblastjo, ki jo je
vse bolj predstavljal nastajajoči sloj verskih izvedencev – ulem. Uleme so sčasoma
monopolizirali idžtihad – »ustvarjalno interpretacijo« Korana in v 11. stoletju celo razglasili,
da so vrata idžtihada zaprta (Šterbenc, 2005).
V sunizmu je osrednjega pomena »božji zakon« (šeriat), ki se je razvil med 8. in 12.
stoletjem. Obsega dedno pravo, družinsko in zakonsko pravo, kazensko pravo ter sodni
postopkovnik. Ker je islam pravno utemeljena religija, ima šeriat izjemno pomembno
družbeno vlogo, v mnogih muslimanskih družbah pa je bil v preteklosti edini in prevladujoči
pravni vir (Zupančič, 2013).
Reformna gibanja znotraj sunitskega islama so se začela pojavljata v osemnajstem stoletju v
delih strokovnjakov, ki želijo oživiti dinamiko islamskega mišljenja in življenja, da bi
izpolnili zahteve sodobnega sveta. Ta gibanja so dobila nov zagon z uvedbo evropskega
kolonialnega nadzora po vsem muslimanskem svetu. 19. in 20. stoletje sta prinesli oživitev
študij Korana kot tudi obnovljeno zavezanost znanosti in izobraževanju kot poti do
samostojnosti in razvoja znotraj okvira islamskih vrednot in identitete. Ponovno je bilo
preučeno tudi tradicionalno islamsko pravo. Mnogi sodobni reformatorji menijo, da mora biti
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islamska sodna praksa (fiqh), glede človekove razlage božje postave, odprta za
reinterpretacijo v skladu s sedanjimi razmerami in potrebami skupnosti. Skoraj vse
muslimanske države 20. stoletja, razpravljajo o vlogi islamskega prava in civilnega zakonika
v sodobni družbi in njihove posledice za ustavno pravo in organizacijo države. Mnogi misleci
so preučevali na Zahodu in so odprti za dialog z Zahodom in zavezanosti k skupnemu boju za
dobro človeštva. Preučevali so vpliv evropskega imperializma, zahodnega neokolonializma,
izkoriščanja v državah socialističnega bloka, hladne vojne, problematiko Palestincev,
pomanjkanje demokracije v muslimanskem svetu, in drugih kriznih dejavnikov. Muslimanski
misleci danes najbolj poudarjajo pomen pravice, zlasti socialne pravice, v islamu. Ob
obstoječi splošni deklaraciji o človekovih pravicah združenih narodov je bila podana
univerzalna islamska deklaracija o človekovih pravicah. Islam je vse bolj poudarjen kot
skupni način življenja, ki vključuje tako verske kot tudi posvetne zadeve. Človeška bitja so
razumljena kot Božji poslanci na zemlji in muslimanska skupnost naj bi odražala Božjo voljo.
V tem pogledu je sekularizem pogosto zavrnjen kot nasprotujoč verskim vrednotam. Islam pa
je predstavljen kot povsem primeren človeški družbi, gledano individualno in kolektivno
(Oxford Islamic Studies, 2013).
3.2.2.5.

Šiiti

Suniti imenujejo prve štiri kalife »premočrtni« in jih priznavajo za pravoverne. Za razliko od
njih je skupina, iz katere je nastala druga veja islama, tj. šiiizem, za prvega zakonitega
Mohamedovega naslednika priznavala Alija, ki je bil Mohamedov bratranec in zet (poročen z
Mohamedovo hčerko Fatimo). Šiiti so pripadniki šie (arab. stranka, tudi privrženci) ali
privrženci Alija, zato se imenujejo tudi alidi (alavijci).
V verski doktrini šiitov ima osrednje mesto imamat, kateremu pripadniki veje pripisujejo
pomembne, pozitivne in celo nadnaravne atribute. Šterbenc piše, da šiitski avtorji pri razlagi
šiitskega verovanja načela vere delijo v pet kategorij:
- izražanje enosti Boga (at tavhid),
- verovanje v pravičnost Boga (al adl),
- verovanje v preroštvo (an nubuva),
- verovanje v imamat (al imama),
- verovanje v sodni dan (al mad).
Glede prvega, drugega, tretjega in petega načela obstajajo razlike med šiiti in suniti le v
podrobnostih, medtem ko do bistvene razlike med obema vejama prihaja pri sprejemanju
četrtega načela. Suniti verovanja v imamat namreč ne obravnavajo kot temeljno načelo vere,
za šiite pa pomeni temelj šiitskega verovanja.
Za šiite so prvi trije kalifi, ki jih priznavajo suniti, nesprejemljivi. Šiiti verujejo, da je
Mohamed tik pred svojo smrtjo Alija uvedel v najgloblje skrivnosti islama, on pa naj bi
znanje prenesel na svoja sinova Hasana in Huseina. Ali, četrti kalif (priznavala ga je tudi
sunitska umajidska dinastija), je bil ubit leta 661. Sin Husein (Mohamedov vnuk), ki se je
potegoval za nasledstvo z umajidskim kalifom, je bil ubit v neenakopravni bitki v puščavi pri
Karbali v Iraku, skupaj s skupino privržencev in Mohamedovih sorodnikov (Smrke, 2000).
Najpomembnejša veja šiitov so imamiti oziroma šiiti, ki priznavajo dvanajst imamov
(dvanajsteroimamski šiiti verjamejo, da je pravovernih le dvanajst imamov, ki si sledijo po
družinskem deblu – razen Huseina, ki je bil Hasanov brat, je vsak od dvanajstih imamov sin
predhodnega imama). Imamiti so znani tudi pod nekaterimi drugimi imeni, ki odražajo
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določene vidike njihove vere: imamiti se imenujejo zaradi svoje vere v imame; džafariti, ker
verjamejo, da je šesti imam Jafar as Sadik legitimen ter dvanajstniki, dvanajstniški ali
dvanajsteroimamski šiiti, ker verjamejo v dvanajst pravovernih, zakonitih imamov. Izmaeliti
(sedmeroimamski šiiti) so enakega izvora kakor imamiti, le da so se zaradi nesoglasij glede
naslednika šestega imama ločili od imamitov. Izmaeliti se povezujejo tudi z dinastijo
Fatimidov (909–1171), ki izhaja iz Fatime (Mohamedove hčere in Alijeve žene). Z
vzpostavitvijo kalifata v Egiptu in Siriji je politični uspeh dinastije obveljal za
najdolgotrajnejšega v izmaelitskem gibanju. Enako kot izmaeliti so tudi zajditi
(peteroimamski šiiti) nastali zaradi različnih pogledov na enega od Mohamedovih
naslednikov – le da se je v njihovem primeru spor pojavil zavoljo petega imama in so se tako
od dvanajstnikov ločili po četrtem imamu. Zajditi vlogo imamov razumejo bolj v smislu
sunitskega kalifa (Harcet, 2008).
Šterbenc navaja, da je Huseinova usoda odločilno prispevala k dokončnemu oblikovanju
šiizma kot različne, od sunizma ločene veje islama. Navaja tudi druge avtorje, ki se strinjajo,
da je smrt Huseina dokončno uveljavila razkol v skupnosti vernikov in prispevala k
izkristaliziranju posebnega etosa šiizma. Masaker pri Karbali pa je po njihovem mnenju
pospešil transformacijo šiitov iz politične stranke v versko skupino (2005). Po Huseinovem
uboju in sunitskem preganjanju šiitov se je v šiizmu razvil tudi kult mučeništva. Mohamedovi
nasledniki v šiizmu so t. i. imami – vodniki, čuvaji skrivnih vedenj. Ali je bil prvi imam,
Hasan drugi, Husein tretji. Avtoriteta imama sloni na sorodstveni povezanosti z Mohamedom,
na poznavanju skritega pomena korana (tavil) in na pripisani božanski navdihnjenosti (ilham).
Imam naj bi bil nezmotljiv, božanski, edini pravi razlagalec islama – človeška manifestacija
božjega. Šiiti imama štejejo za »šesti steber« islama, kar je ena ključnih razlik v primerjavi s
sunizmom. Med suniti je imam vodja molitve v mošeji. Velja načelo, naj v vsakem času živi
le en imam, toda če se Alah razjezi na ljudi, je ta lahko skrit. Trenutno naj ne bi bilo nobenega
vidnega imama, obstaja pa skriti imam, ki bo prišel »ob koncu časov«. Prišel bo kot Mahdi,
ustanovitelj kraljestva resnice in pravice (Smrke, 2000). »Šiizem v povezavi s tem
mesijanskim pričakovanjem označuje politična eksplozivnost. Če je namreč čas v katerem
živimo, čas brez vidnega imama, je to znak, da je s svetom nekaj narobe. V tako diagnozo
sveta se uvršča tudi vsakokratna oblast, politika, kar pomeni, da je v očeh šiitov nenehoma
sumljiva« (Smrke, 2000, str. 270).

3.3.

Državna ureditev Iraka

Irak je upravna demokracija s federalnim sistemom vladanja. Nova ustava je bila dokončana
septembra 2005, potrjena pa je bila 15. oktobra 2005, ko je potekal vsedržavni referendum.
15. decembra 2005 so šli Iračani ponovno na volišča, da bi sodelovali pri prvih zakonodajnih
volitvah, kot je določala ustava. Nova štiriletna vlada, ki je bila osnovana na podlagi ustave, je
stopila na oblast marca 2006, odobrena in nameščena pa je bila istega leta v maju. 22. avgusta
2005 je Narodna skupščina, kljub velikim nesoglasjem med šiiti in Kurdi, ki se zavzemajo za
federativno ureditev in predstavniki sunitov, ki zagovarjajo enotno državo, sprejela predlog
ustave, ki so ga volivci na referendumu 15. oktobra 2005 z veliko večino podprli. Iraška
ustava zagotavlja osnovne iraške pravice na mnogih področjih (Iraq – state government, 2013;
The World Factbook, 2013).
Izvršilna veja je sestavljena iz predsedniškega (predsednik in dva namestnika) ter
ministrskega sveta (predsednik vlade in dva namestnika ter 34 vladnih ministrov). Predsednik
je glava države, ki ščiti ustavo in predstavlja suverenost ter enotnost države. Predsednik vlade
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je direktni izvrševalec avtoritete in tisti, ki poveljuje. V začetku leta 2006 sta vojska in
policija začeli tranzicijo, ker sta bili pod operativno kontrolo multinacionalnih sil (Iraq – state
government, 2013).
Predsednik in podpredsednik sta izvoljena s strani Sveta predstavnikov. Predsednik vlade je
nominiran s strani največje zveze Sveta predstavnikov. Določbi navkljub predsednik vlade
imenuje člane svojega ministrskega sveta, Svet ministrov, ki je potem odobren s strani Sveta
predstavnikov. Le-ta pa lahko prekliče zaupanje predsedniku vlade, kar pomeni, da
predsednik vlade in ministrski svet odstopita. V normalnih pogojih služi izvršilna veja štiri
leta (Iraq – state government, 2013).
Iraška zakonodajna veja je sestavljena iz izvoljenega Sveta predstavnikov. Le-ta je sestavljen
iz 275 članov, vsak pa je izvoljen za štiri leta. Vsaj četrtina članov mora biti ženskega spola.
Odgovornost le-tega vključuje tudi federalne zakone, spremljanje izvršne veje in volitve
predsednika republike. Federalni svet bo ustanovljen z zakoni tako, kot predstavnik za
upravno telo in področja v regiji, ki niso organizirana (Iraq – state government, 2013).
Iraška pravna veja je neodvisna in ni pod nobeno oblastjo, ampak pod zakonom. Federalna
pravna avtoriteta obsega višji pravni svet, federalno višje sodišče, predložitveno sodišče,
oddelek javnega tožilstva, pravno pregledno komisijo in ostala federalna sodišča. Višje
pravno sodišče nadzira zadeve federalnega prava. Federalno višje sodišče je najvišje sodišče v
državi in končna avtoriteta pri sodnih odločitvah. Ustanovitev federalnih sodišč, njihovi tipi in
metode za pravne sestanke so v naprej predpisani z zakoni, ki jih določi Svet predstavnikov
(Iraq – state government, 2013).
Od 16. julija 1979 do 9. aprila 2003 je bil predsedniški funkciji zaprisežen Sadam Husein,
današnji predsednik Džalal Talabani pa je bil s strani iraškega državnega zbora izvoljen 6.
aprila 2005 in zaprisežen v glavni pisarni naslednji dan. 22. aprila 2006 je Talabani začel svoj
mandat kot prvi predsednik Iraka, izvoljen v novi državi ustavi, ratificirani 15. oktobra 2005.
Predsednik, kot vrhovni organ, s soglasjem stranke imenuje in nadzoruje člane vlade, ki
opravljajo tekoče vladne zadeve. Vodilna politična sila republike Irak je Narodna napredna
fronta, ki jo sestavljajo Stranka arabskega socialističnega preroda (Bass) in različne kurdske
skupine (Natek, Natek, 2006, str. 253; The Guardian, 2005).
Upravno je Irak razdeljen na osemnajst arabskih in kurdskih provinc. Province Dahuk, Irbil in
Sulejmanija na severu države od leta 1970 tvorijo Kurdsko avtonomno območje, ki ga vodita
57-članski Kurdski zakonodajni svet in avtonomna vlada s sedežem v Irbilu, izvoljena na
lokalnih volitvah (Natek, Natek, 1999, str. 253).

3.4.

Gospodarstvo

Po letih vojne in socialnih nemirov, se Irak sooča s številnimi izzivi, ki so skupni za vse
sektorje gospodarstva. Med najpomembnejšimi so poslabšano stanje socialne in gospodarske
infrastrukture, motnje v družbeni strukturi in povečana odvisnost države od naftnih dohodkov,
ki predstavljajo dve tretjini bruto družbenega proizvoda (BDP) ter skoraj ves izvoz in fiskalne
prihodke (FAO, 2013).
Zadnja desetletja (po letu 1980) so Irak zaznamovale tri vojne, zaradi katerih je iraško
gospodarstvo zelo oslabelo. Po napadu ZDA in njenih zaveznic spomladi leta 2003 je prišlo
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do razpada političnega sistema in hkrati centralno vodenega gospodarstva. Po zalivski vojni
1990-1991 je bil Irak deležen gospodarskih sankcij, ki so stanje gospodarstva poslabšale,
kljub temu, da se je izvoz nafte v okviru programa »Nafta za hrano« hitro povečeval in po letu
2000 dosegel že tri četrtine izvoza let pred napadom na Kuvajt. Prihodki od prodaje nafte so
Iraku omogočili nakup hrane in zdravil, z 28 odstotki denarja pa je Organizacija združenih
narodov pokrila stroške zalivske vojne. Precej je cvetel tudi črni trg izvoza nafte prek
nekaterih sosednjih držav. Čeprav bo iraško gospodarstvo odvisno od nafte tudi po ureditvi
razmer, ima ta država ugodne možnosti tudi za razvoj drugih dejavnosti (Natek, Natek, 2006,
str. 255).
Izboljšanje varnosti okolja in tuje investicije pomagajo spodbujati gospodarsko dejavnost,
zlasti na področju energetike, gradbeništva in trgovine na drobno. Širši gospodarski razvoj,
dolgoročno fiskalno zdravje in trajno izboljšanje življenjskega standarda na splošno, je še
vedno odvisno od centralne vlade, ki izvaja glavne politične reforme. V iraškem
gospodarstvu, ki je v veliki meri državno vodeno, prevladuje naftni sektor, ki zagotavlja več
kot 90 odstotkov javnofinančnih prihodkov in 80 odstotkov deviznega zaslužka. V letu 2012
je Irak povečal izvoz nafte in dosegel največji izvoz zadnjih trideset let, 2,6 milijona sodčkov
na dan, kar je pomenilo znatno povečanje povprečnega izvoza 2,2 milijona sodčkov nafte na
dan iz leta 2011. Javnofinančne prihodke so povečale svetovne cene nafte, ki so bile še naprej
vztrajno visoke večji del leta 2012. Pogodbe z velikimi naftnimi družbami imajo potencial za
nadaljnjo širitev izvoza in prihodkov od nafte, vendar bo moral Irak občutno nadgraditi sam
proces predelave nafte, izboljšati naftovod in izvozno infrastrukturo, če želi doseči
gospodarski potencial teh poslov. Vlada avtonomne regije Kurdistan, iraške kurdske regije, je
v letu 2007 sprejela svoj naftni zakon, s katerim je neposredno podpisala približno 50 pogodb
za razvoj energetike v regiji. Vendar je zvezna iraška vlada izpodbijala pravni organ Kurdske
regije in s tem večino sklenjenih pogodb, saj na območju ostaja veliko nerešenih vprašanj
glede upravnih meja v sporu med zvezno in regionalno vlado. Irak glede sprejemanja
zakonov in razvoja institucij, potrebnih za izvajanje gospodarske politike napreduje zelo
počasi, poleg tega so potrebne tudi politične reforme, ki bi umirile vlagatelje zaskrbljene
zaradi negotovega poslovnega okolja. Vlada Iraka močno želi pritegniti vlagatelje in s tem
dodatne neposredne tuje naložbe, vendar se sooča s številnimi ovirami, vključno z neizrazitim
političnim sistemom in skrbmi glede varnosti in družbene stabilnosti. Razmahnjena korupcija,
zastarela infrastruktura, nezadostne osnovne storitve (zdravstvo, izobraževanje…),
pomanjkanje kvalificirane delovne sile in zastarelo gospodarsko pravo dušijo naložbe in še
naprej ovirajo rast zasebnih, ne-naftnih sektorjev. Irak razmišlja o svežnju zakonov za
vzpostavitev sodobnega pravnega okvira v naftnem sektorju in o mehanizmu za pravično
delitev naftnih prihodkov znotraj države, vendar glede teh reform še vedno potekajo sporna in
le občasna pogajanja. V skladu z iraško ustavo, si nekatere kompetence, pomembne za
celotno investicijsko klimo zvezna država in regije bodisi delijo ali pa so v celoti prenese na
regije. Naložbe v iraški kurdski regiji delujejo v okviru zakona o investicijah regije Kurdistan
(2006) in Kurdistanskega odbora za naložbe, ki je zasnovan za zagotavljanje in spodbujanje
pomoči gospodarskemu razvoju na območjih pod nadzorom Kurdistanske vlade. Z
izboljšanjem varnosti je tudi inflacija od leta 2006 ostala pod nadzorom. Vendar pa so iraški
voditelji še vedno pod pritiskom da prevedejo makroekonomske koristi v boljši življenjski
standard za iraško ljudstvo. Brezposelnost ostaja problem po vsej državi (The World
Factbook, 2013).
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3.4.1. Kmetijstvo
Irak je država, ki ima primerjaje z drugimi državami v širšem regionalnem okviru sorazmerno
obsežne rodovitne površine: toda samo, če je dovolj tudi vode. Je namreč vodnata, a od sosed
odvisna država. Vodni viri so pomemben dejavnik za iraško kmetijsko proizvodnjo. Del
države leži v t. i. rodovitnem polmesecu, območju, ki je zgodovinsko pomembno predvsem
zaradi nastanka kmetijstva, katerega razvoj je omogočila tukajšnja rodovitna prst. Ima 5,2
milijone ha njiv, kar predstavlja dvanajst odstotkov površine, 340.000 ha trajnih nasadov (0,8
odstotka) ter štiri milijone ha pašnikov, kar je 9,2 odstotka državne površine. Kmetijstvo se
večinoma izvaja na manjših kmetijskih enotah, proizvodnja pa je pod zmožnostmi države, kar
je odraz dolgoletnih vojn in izolacije ter porušenih sistemov namakanja in osuševanja. Iraško
kmetijstvu temelji na sistemu zmanjšanja vnosa zunanjih resursov na kmetijo (surovine,
energija, kapital) ter povečanja vrednosti produktov (neposredna prodaja, lokalna proizvodnja
in potrošnja). Rastlinska pridelava je glavni vir prihodka za večino (75 odstotkov) kmetov v
Iraku, medtem ko so ostali odvisni od živine ali mešanega kmetijstva, torej pridelave in
živinoreje. Dovolj padavin za kmetovanje pade le v severnih in osrednjih delih države, kjer so
glavne kmetijske poljščine žita, predvsem pšenica in ječmen. V osrednjem in južnem Iraku,
kjer je kmetijstvo odvisno predvsem od namakanje iz rek Tigris in Evfrat pa prevladujejo
mešani kmetijski sistemi. Od vode teh dveh rek, ki priteka iz Turčije in Irana, je
Mezopotamija življenjsko odvisna že od nekdaj. Pomembni namakalni poljščini sta predvsem
paradižnik in krompir. Zelo pomembna in dobičkonosno je v iraškem kmetijstvu gojenje
dateljnov (FAO, 2013).
Prispevek iraškega kmetijstva v BDP je v zadnjem desetletju upadal, in sicer iz devet
odstotkov v letu 2002 na 3,6 odstotkov v letu 2009, kar je posledica težav, ki jih je povzročila
vojna, družbeni nemiri ter institucionalna in gospodarska vprašanja. Varnostne razmere,
revščina na podeželju ter odseljevanje ljudi iz podeželja v urbana območja so k temu upadu
dodatno prispevale. Kmetijstvo zaposluje približno eno tretjino aktivnega prebivalstva, vendar
ne proizvaja dovolj za potrebe hitro rastočega prebivalstva kljub najboljšim prizadevanjem v
tej smeri v 90-ih letih (za spodbujanje zasebne pobude, programov namakanja, razvoj
perutnine, itd.) (FAO, 2013).
Voda predstavlja naravno dobrino, vendar je hkrati razlog sporov. Zelo obremenjuje zlasti
odnose s Turčijo. Številne namakalne sisteme na Evfratu, Tigrisu in pritokih, ki so za območje
izrednega pomena, so zgradili iz prihodkov od nafte, med drugim tudi 565 km dolg prekop alMahmudiya-al-Qurna pri Bagdadu, ki omogoča odvajanje uporabljene vode z več kot 1,5
milijona ha namakalnih površin. Obsežna močvirja v južnem Iraku so v okviru zelo spornega
projekta Tretja reka skušali osušiti vse od leta 1953, posledice pa so bile katastrofalne tako za
prebivalce tega območja kot tudi za naravno okolje in tamkajšnji živi svet. Močna
namočenost tal in slab sistem za izsuševanje sta povzročili zastajanje vode na zemljišču, ob
izhlapevanju le-te pa so v prsti ostale velike koncentracije soli. Osuševanje poplavljenih tal
ima prav tako velik vpliv na difuzijo kisika in drugih plinov v tleh, ki urejajo stabilnost in
mobilnost hranil. Z osuševanjem je izpostavljenost kisiku večja, s tem pa spremenjeni pogoji,
ki so pripeljali do razvoja močvirij. Posledice so povečana razgradnja organskih snovi, večja
mineralizacija hranil, večja proizvodnja ogljikovega dioksida in emisij. Ko pride do umika
vode, se zaradi sprememb v zadrževanju hranila sproščajo v prst. Zaradi zaslanjevanja in
mineralizacije prsti le-ta ni več primerna za kmetijstvo. Osuševalne kanale so začeli domačini
po padcu Huseinovega režima zapirati, od leta 2004 pa poteka tudi mednarodni projekt
obnove mokrišč, financiran s strani Japonske. Med 50 in 60 odstotkov iraških njiv je
namenjenih gojenju kmetijskih pridelkov, med katerimi sta najpomembnejša pšenica in
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ječmen. Predvsem v severnih delih, kjer kmetijske površine umetno namakajo, pridelujejo riž,
krompir, povrtnine, stročnice, sladkorni trst, oljnice, sadje, tobak in bombaž, v južnih delih
države pa je pomembna panoga pridelava pomaranč in dateljnov. Med bolj razvitimi
živinorejskimi panogami so perutninarstvo, ovčereja in kozjereja v Kurdistanu in na zahodu,
velik pomen za prehrano prebivalstva pa ima tudi gojenje sladkovodnih rib v vodnih
zadrževalnikih (Enviromental consequences…, 2009; Iraq Industry Sectors, 2010; Natek,
Natek, 2006, str. 255).
Zaradi etnične politike dragocena kmetijska zemljišča v kurdskem ozemlju niso prispevala k
nacionalnemu gospodarstvu, neskladne kmetijske politike pod Sadamom Huseinom pa so
zavirale proizvodnjo domačega trga. Kljub obilnim talnim in vodnim virom je Irak neto
uvoznica hrane. V okviru programa Združenih narodov »Nafta za hrano« (1997-2003), je Irak
uvažal velike količine žita, mesa, perutnine in mlečnih izdelkov. Vlada je odpravila program
kolektivizacije kmetijstva v letu 1981 in na ta način omogočila večjo vlogo zasebnemu
podjetništvu v kmetijstvu. Prav mednarodni program »Nafta za hrano« je z dobavo tujih živil
v državi dodatno zmanjšal kmetijsko proizvodnjo. Vojaška akcija v letu 2003 je povzročila
nekaj škode iraškemu kmetijstvu, proizvodnja žit pa je bila zaradi ugodnih vremenskih razmer
v tem letu za 22 odstotkov višja kot v letu 2002. Dolgoročni načrti zajemajo naložbe v
kmetijske stroje in materiale ter boljše, plodnejše sorte – izboljšave, ki niso dosegle iraških
kmetov v času Sadama Huseina. Še iz obdobja njegovega režima so namreč ostale glavne
ovire za razvoj kmetijstva neustrezno upravljanje in vzdrževanje, zaslanjevanje prsti, ruralnourbane migracije ter nepravilnosti iz prejšnjih zemljiških reform. Tuja delovna sila in
povečano zaposlovanje žensk v tradicionalno moških poklicih so sicer pomagali zmanjšati
primanjkljaj kmetijske in industrijske delovne sile, ki je nastal po vojni, pri ostalih težavah pa
je napredek pri iskanju rešitev počasnejši. Na eno izmed možnosti majhnih kmetij so pokazali
v regiji Mada'in Qada, vzhodno od Bagdada, kjer so se mali kmetje združili in ustanovili
Društvo za razvoj kmetijstva, kmetijsko zadrugo, ki svojim članom zagotavlja kapljično
namakanje in rastlinjake, pa tudi dostop do posojil (TED Case Studies, 2013; C. Habenstreit,
2013).
Zaradi relativne izoliranosti Iraka v zadnjih desetletjih, kmetijska in prehranska dejavnost ter
kmetijska podjetja niso imela možnosti vključitve in posledično koristi od mednarodnih trgov,
prav tako ni bilo sodobne proizvodne tehnike. Zaradi zapletenega in zastarelega upravnega in
nadzornega sistema, pomanjkljivosti v javnih agencijah zadolženih za svetovanje in tehnične
storitve, neučinkovitih tržnih mrež, pomanjkanja informacij o trgu ter zapletenih in
dolgotrajnih postopkov izvoza in uvoza, ni spodbud za naložbe v industriji kmetijske
predelave (FAO, 2012).
Na področju kmetijstva teče Državni razvojni program (DRP, 2010-2014), namenjen razvoju
stabilnega, konkurenčnega in trajnostnega kmetijstva, ki bi pomenilo večjo prehransko
varnost in večje prihodke podeželja, ustvarjanju delovnih mest na podeželju, gospodarski
diverzifikaciji (razpršitev, povečevanje raznovrstnosti) in zaščiti naravnega okolja. Program
poudarja razvoj socialne in gospodarske infrastrukture, raziskav in genetskih izboljšav rastlin
in živali ter pomen podpore zasebnemu sektorju z razvojem ustreznih finančnih trgov in
kreditno politiko. Hkrati opozarja na problematiko mednarodnih vodnih pravic in
dodeljevanja vode med konkurenčne panoge. Zavzema se za povečanje kmetijske
produktivnosti z uvedbo izboljšane tehnologije in sodobnih metod. Obnova in razvoja
iraškega kmetijstva je srednje ali dolgoročni cilj, ki se lahko doseže le z doslednim,
usklajenim prizadevanjem, ki temelji na dveh glavnih stebrih: Politiki izboljšave in
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investicijskih projektih, vključno z, med drugim, sanacijo podpornih storitev ter krepitvijo
zmogljivosti (FAO, 2012).
3.4.2. Rudarstvo in energetika
Iraški viri nafte so hrbtenica njegovega energetskega sektorja. Stroški energije za proizvodnjo
so bili nižji kot v mnogih drugih državah. Vendar je vojno obdobje 1991-2003 močno
vplivalo na proizvodnjo energije. V zalivski vojni je bilo uničenih skoraj devetdeset odstotkov
proizvodnih in distribucijskih sistemov električne energije v državi. Od leta 2004 je
povpraševanje po električni energiji (7.500 megavatov) preseglo energetske proizvodne
zmogljivosti v državi (5.000 megavatov). Danes večino potrebne energije pridobivajo v
hidroelektrarnah na Tigrisu. Jedrski reaktor so Izraelci uničili leta 1981, vendar so ga Iračani
nato obnovili. Po zalivski vojni leta 1991 so OZN prepovedali kakršno koli jedrsko
raziskovanje. V obdobju obnove se je proizvodnja z namestitvijo novih plinovodov
postopoma povečala in leta 2010 je industrija, ki temelji na ogljikovodikih, predstavljala
sedemdeset odstotkov BDP-ja in 95 odstotkov prihodkov državnega proračuna (prihodkov
države) (Iraq - Transparency Snapshot, 2013; Iraq Industry Sectors, 2010).
Nahajališča nafte in zemeljskega plina, ki ga izkoriščajo le v manjši meri, so ob vznožju
Zagrosa vzhodno od Mosula in Kirkuka, kjer se nahajajo naftna polja Kirkuk, Bai Hassam,
Jambur, Ain Zalah, Nasiriya, Balad, Tikrit, v južnih delih Iraka okrog Basre ležijo Rumaila,
Z. Qurna, Zubair, Nahr Umar, prav tako polja bogata z nafto, ki so jih odkrili leta 1989,
najdemo vzhodno od Bagdada. Zaloge s tega območja predstavljajo 10,8 odstotkov svetovnih
zalog nafte (115 mrd. sodčkov) in 3100 mrd. m3 zemeljskega plina. Nafto izvažajo prek
naftnih terminalov Basra in Khor al-Amaya na jugu ter po 965 km dolgem naftovodu KirkukCehyan (Turčija). Z obsežnim omrežjem plinovoda, ki so ga zgradili po letu 1986, s plinom
pokrivajo velik del domačih potreb. Glede na bogastvo sta nafta in plin vira iz katerih v
termoelektrarnah pridobijo kar 98 odstotkov električne energije, preostala dva odstotka
prispevajo hidroelektrarne (Natek, Natek, 2006, str. 255).
Irak ima svetovno pomembne rezerve fosfatov, po količini teh pa se uvršča na sam svetovni
vrh, takoj za Marokom. Največje zaloge fosfatov se nahajajo na zahodu v puščavski provinci
Anbar. Proizvodnja nafte je sicer temelj iraškega gospodarstva, vendar vlada želi
diverzifikacijo gospodarstva in zmanjšanje odvisnosti Iraka od nafte. Štirje fosfatni nanosi –
znani kot Akashat, H3, Ethna in Swab – so najbolj obetavna odkritja. Na tem področju ima
Irak ogromen potencial. Vse sodobno kmetijstvo je odvisno od fosfatnega gnojila, zato Anbar
predstavlja izjemno priložnost za vlagatelje v rudnine v Iraku (US finds ‘world-class’
phosphate in Iraq, 2011).
Geološke raziskave so pokazale, da so v Iraku uporabna nahajališča železove rude, bakra,
mavca, bitumna, dolomita in marmorja; ti viri so ostali v veliki meri neraziskani, predvsem
zaradi neustrezne prometne infrastrukture in pomanjkanja premoga za predelavo rude. Irak
proizvaja tudi hidravlični cement, dušik, sol in žveplo (podzemna nahajališča na reki Tigris,
južno od Mosula), glino, apno, apnenec, industrijski pesek (steklo ali silicijev dioksid), pesek,
gramoz (Iraq minning, 2011).
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3.4.3. Industrija
Obsežno industrializacijo, ki so jo omogočili veliki prihodki od nafte in pri kateri so
sodelovala številna podjetja iz kapitalističnih in socialističnih držav, je Irak začel v sredini 70ih let, do takrat pa je imel le malo industrije. Trije poglavitni cilji programa so bili izgradnja
predelovalne industrije za domači trg, izgradnja težke industrije na podlagi domačih surovin
in energije ter krepitev vojaške moči. Iraško gospodarstvo je z naftno industrijo cvetelo in do
konca 80-ih let je Iraku uspelo postati ena najbolj industrializiranih arabskih držav, vendar je
bila zalivska vojna za velik del zmogljivosti uničujoča (Iraq Industry Sectors, 2010; Natek,
Natek, 2006, str. 255).
Tradicionalno, je proizvodna dejavnost Iraka tesno povezana z naftno industrijo. Večje
panoge v tej kategoriji predstavljajo rafinerije nafte ter proizvodnja kemikalij in umetnih
gnojil. V Basri, Dauri pri Bagdadu, Ba'īǧīju, Kirkuku in Mosulu se nahajajo največje
rafinerije nafte in druga petrokemična industrija, velik petrokemični kompleks je tudi v azZubairu pri Basri (polietilen, plastične mase). Za domače kmetijstvo je zelo pomembna
proizvodnja dušičnih gnojil, ki je največja v Basri in Ba' īǧīju in proizvodnja fosfatnih gnojil v
al-Qaimu. Pomembne panoge iraške industrije so še železarstvo in jeklarstvo (az-Zubair,
Bagdad), kemična panoga (žveplena kislina v Mišraqu, sintetična vlakna v Hingiyi),
cementarne (al-Qaim, Balad Sinǧar) in predelovalna panoga, katere več kot polovica je
locirane v Bagdadu (tekstilna, živilska, elektrotehnična, tobačna), Mosulu (tekstilna) in
Samarri. Poleg nafte so pomembna surovina fosilati. Industrija izdeluje gradbeni material,
tekstil in petrokemične izdelke (Natek, Natek, 2006, str. 256).
Pred letom 2003 so diverzifikacijo ovirale omejitve privatizacije in učinki mednarodnih
sankcij iz 90-ih let. Od leta 2003, ko so Združeni narodi umaknili sankcije, so prizadevanja za
vzpostavitev novih podjetij sicer blokirali varnostni problemi, vendar si v državi kljub temu
prizadevajo uvesti tržno gospodarstvo in obnoviti industrijsko proizvodnjo, pri čemer
sodelujejo skoraj samo ameriška in britanska podjetja. Gradbena industrija je izjema; v letu
2000 je bil cement edini večji industrijski proizvod, ki ni temeljil na ogljikovodikih. Gradbena
industrija je profitirala iz potrebe po obnovi Iraka po več vojnah in v 90-ih tudi iz javnih
sredstev, namenjenih gradnji obsežnih infrastruktur, stanovanjskih projektov in drugih bogatih
kompleksov. Danes je Irak del pomembnega obnovitvenega programa. Naložbe v
infrastrukturne in energetske projekte so hitro in močno povečale domače povpraševanje.
Sodelovanje zasebnega sektorja, spodbujeno z razcvetom naložb, se povečuje, ministrstvo pa
je odločeno še naprej spodbujati njegovo popolno udeležbo in v prihodnjih letih je pričakovati
hitro rast industrijskega sektorja v (Heavy Industry in Iraq, 2013).
Kljub številnim izzivom, ki so povezani s poslovanjem v Iraku, so na področju živilskopredelovalne industrije ameriška in evropska podjetja pokazala velik interes. Irak trpi zaradi
številnih omejitev v živilski dejavnosti. Z vidika vrednosti, potenciala za ustvarjanje delovnih
mest in sposobnosti za proizvodnjo in predelavo hrane, konkurenčne v primerjavi z uvozom,
je v Iraku le nekaj pomembnih sektorjev.
Iraški živilski trgi so trpeli zaradi posledic nestabilnosti, vojn, sankcij, državnega slabega
upravljanja, nizke produktivnosti kmetijstva in proizvodnje, nizkih dohodkov in neredne
oskrbe. Poraba sadja, zelenjave, jedilnega olja in žita (predvsem pšenice) je v skladu z
regionalnimi standardi, medtem ko je poraba mleka, mesa, jajc, sira, stročnic in sladkorja
nižja kot drugod v regiji in tudi precej nižja, kot je bila v Iraku pred invazije na Kuvajt leta
1991. Povpraševanje po pakirani hrani ostaja nizko le-ta pa skoraj v celoti uvožena. Kljub
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dejstvu, da je štiristo podjetij, opredeljenih kot »povezanih s kmetijstvom« je dejanska
domača ponudba sodobnih pakiranih živil, registriranih z ministrstva za trgovino, skoraj
neobstoječa. Za zadovoljitev povpraševanja Irak uvozi okoli 47 odstotkov hrane, skoraj
izključno doma proizvedeno je le sadje in zelenjava. Živila, pri katerih je država odvisna od
uvoza so sladkor, jedilno olje in čaj, delež uvožene pšenice je 69 odstotkov, riža kar 81
odstotkov in mleka 67 odstotkov. Ocenjeno je, da Irak za potrebe prebivalstva, uvozi 24
odstotkov mesa. Nekoč cvetoča perutninska industrija je bila v krizi že pred pojavom ptičje
gripe v regiji, uvoz predstavlja približno 41 odstotkov. Bolj stabilne so zaloge rdečega mesa
(jagnjetine, koz in ovc), ki ga tudi izvažajo v sosednje in zalivske države, medtem ko je
uvoženega približno osem odstotkov. Kakovost iraške prehrane se je občutno znižala, kar naj
bi se odrazilo v spremenjeni porabi beljakovinskih izdelkov in povečalo porabo mleka in
mlečnih izdelkov, kot so jogurt in sveži sir, rdečega mesa, rib. To pa je lahko priložnost za
razvoj novih trgov in privabitev novih naložb. Kmetijski presežki Iraka so le dateljni in morda
sadje ter zelenjava, v pridelavi katerih predstavljata sosednji Turčija in Iran veliko
konkurenco, zato se Irak ni usmeril v izvoz v prehranskem in kmetijskem sektorju. Nizka
kmetijska produktivnost, pomanjkanje električne energije, vode in surovin so ob očitni
politični nestabilnosti in posledicah vojn, le nekateri dejavniki, zaradi katerih iraška živilska
industrija trpi (The potential for food…, 2006).
Tekstilna industrija je ena najdaljših aktivnih panog in ena najpomembnejših gospodarskih
dejavnosti v iraški družbi. Država se bori oživiti tekstilno industrijo, saj se v njej odražajo
družbeni običaji, tehnična znanja, estetski in politični ideali ter moralni standardi. Tekstilna
industrija v Iraku vključuje številne panoge, najbolj izstopajoče med njimi so naslednje:
bombažna in volnena industrija, predenje in tkanje (preja, svila), barvanje oblačil, ročno
izdelovanje preprog, vrvi in niti, ročno pletenje, izdelava čipk. Izdelki, ki jih proizvaja in
zagotavlja sektor so oblačila, ročno in strojno tkane odeje, medicinske tekstilije (bombaž),
usnjeni izdelki. Tekstilni sektor v času prejšnjega režima trpel predvsem zaradi slabega
upravljanja in pomanjkanja modernizacije. Podjetja, ki sestavljajo sektor so predvsem v
državni lasti (Ministry of Industry & Minerals – Textiles Sector, 2005).
3.4.4. Prometno omrežje
Irak ima 45.550 km cest, od tega 38.399 km asfaltiranih, kar znaša 84,3 odstotke vseh
državnih cest. Najpomembnejše cestne povezave so najdaljša Bagdad-Dīwānīya-Basra (586
km), Bagdad-ae-Ramādī (571 km) in Bagdad-Mosul-turška meja, dolga 524 km. Po oceni
Svetovne banke iz leta 2009 je kakovost iraške infrastrukture med državami z manj urejeno
infrastrukturo. Na lestvici, kjer ena pomeni najnižjo oceno in s tem slabo kakovost državne
infrastrukture ter pet najvišjo oceno, država prejela oceno 1,7 (Natek, Natek, 2006, str. 256;
Nationmaster, 2013, The World Bank, 2013).
Po podatkih Svetovne obveščevalne agencije (2008) imajo v Iraku 2272 km železniških prog
z razmikom med tiri 1435 mm. Še pred letom 1968 je bila zgrajena danes najpomembnejša
Bagdadska železnica, ki pelje od Carigrada do Basre in pristanišča Umm Qasr. Zalivska vojna
(1990-1991) je povzročila skoraj popolno zamrtje železniškega prometa, država pa se je
zatem lotila načrtovanja obsežne konstrukcije železniškega omrežja. Začetki projekta
izgradnje sistema podzemne železnice v Bagdadu segajo že dve desetletji nazaj in pri tem se
pojavljajo ugibanja, da je bil del predorov že zgrajen, vendar se danes uporabljajo v vojaške
namene, kot zavetišča in skrivališča. Tudi inšpektorjem Združenih narodov informacije o
predorih niso neznane, vendar še niso uspeli najti njihovih vhodov. Novembra 2008 je stekel
sistem nadzemne železnice, imenovan Bagdad Metro, lokalna vlada v Bagdadu pa se ukvarja
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s študijo o izvedljivosti izgradnje dveh novih podzemnih linij. Junija 2011 se je s podpisom
memoranduma o soglasju z vodilnim evropskim podjetjem v železniškem transportu Alstom,
začelo načrtovanje nove hitre železniške proge med Bagdadom in Basro (Natek, Natek, 2006,
str. 256; Urban rail progress…, 2010).
Iraško trgovsko ladjevje ima osemnajst ladij s skupno nosilnostjo 125.000 ton. Glavna
pristanišča so Basra ob Šat el Arabu ter Umm Qasr in az-Zubair ob 40 km dolgem umetnem
prekopu. Skupno je rečnih prometnih poti 5279 km, od tega 2815 km na reki Evfrat, 1899 km
na reki Tigris in 565 km na t.i. Sadamovi reki, najpomembnejših transportnih rekah (Natek,
Natek, 2006, str. 256; The World Factbook, 2013).
Največje mednarodno letališče je pri Bagdadu, poleg tega je v Iraku še pet mednarodnih
letališč in sicer v Basri, Irbilu, Mosulu, Nadžafu in Sulejmaniji. Nacionalni prevoznik je Iraqi
Airlines, ki je začel v neznatnem obsegu znova leteti avgusta 2004 (Natek, Natek, 2006, str.
256).
3.4.5. Trgovina
Irak je pomemben trgovinski partner na Bližnjem vzhodu in ključni strateški energetski
partner za EU, ki je takoj za ZDA, glavna trgovinska partnerica Iraka. EU vidi v tesnih
trgovinskih odnosih z Irakom pomemben dejavnik pri obnovi in razvoju Iraka. Skupna
dvostranska trgovina med EU in Irakom je v letu 2011 znašala nad 13 milijard. Zaradi uvoza
nafte (ki predstavlja do 99,7 odstotkov vsega uvoza EU iz Iraka) ta trgovina kaže na velik
presežek v korist Iraka. Kitajska, Sirija in Turčija predstavljajo najpomembnejši vir uvoza za
Irak. Pri izvozu v Irak prevladujejo stroji in transportne naprave, kemikalije, živila in žive
živali (European Commission, 2013).
Irak je v letu 2012 zabeležil presežek v trgovinskem sektorju, ki je znašal 24.478,10 milijonov
ameriških dolarjev. Trgovinske presežke je država beležila od leta 2005 predvsem zaradi
dviga v pošiljkah nafte (99 odstotkov celotnega izvoza). Glavne uvozne produkte Iraka
predstavljajo stroji in transportna oprema, industrijski izdelki, mineralna goriva, hrana in
zdravila. Izjemno pomembna trgovinska partnerica Iraka je poleg ZDA (25 odstotkov
celotnega izvoza in 6 odstotkov uvoza) in EU še Kitajska (12 odstotkov izvoza in 14
odstotkov uvoza) (Iraq balance of trade, 2013).
Irak, ki je bil v veliki meri odsoten na mednarodnem prizorišču trgovanja več kot tri desetletja
(razen trgovanja z regionalnimi trgovinskimi partnerji), se danes sooča s številnimi
trgovinskimi ovirami, pri katerih gre predvsem za regulativne in birokratske postopke, ki
omejujejo trgovino in naložbe.
3.4.6. Turizem
Irak, kot zibelka civilizacije, ima velik potencial za razvoj turizma. Kljub velikim varnostnim
problemom in posledicam vojnega opustošenja v Iraku vlagajo v turizem. Država je dom
nekaterih največjih znamenitosti na svetu. Tigris in Evfrat podpirata življenje v Iraku več kot
pet tisoč let. Poleg tega je iraška pokrajina izjemno pestra in dokazuje, da se je od antičnih
časov le malo spremenila. Iraški Kurdistan je postopoma pridobil priznanje turistične
destinacije, ki se razlikuje od ostalega Iraka in tako mu je uspelo pritegniti večje naložbe v
turističnem sektorju. Gore Kurdistana ponujajo številne rekreacijske možnosti, močvirska
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območja so lahko pomembna destinacija ekoturizma. Obisk arheoloških znamenitosti in
kulturnih spomenikov predstavlja glavno obliko kulturnega turizma v Iraku. Država ima več
kot dvanajst tisoč zgodovinskih znamenitosti, vendar so mnoga od teh mest obupno potrebna
zaščite, obnovitvenih del in usposobljenega osebja. Kulturne znamenitosti – še posebej
arheološki in verski objekti – trpijo zaradi zanemarjanja. Nadžaf in Karbala ponujata največje
možnosti za verski turizem, svetovna dediščina, kot je Babilon, pa lahko pripomore k rasti in
ohranjanju iraškega turizma (The tourism industry in Iraq, 2007).
Irak ima veliko veličastnih in lepih ostankov iz davne preteklosti, a so bili ti spomeniki v
nedavni nemirni preteklosti poškodovani. Mezopotamska močvirja, ki ležijo na jugu Iraka in
so eden največjih naravnih zakladov, so bila uničena v času vladavine diktatorja Sadama
Huseina. Ta močvirja, kjer naj bi bil po nekaterih virih prvotni svetopisemski vrt Eden, so
osušili, da bi kaznovali Arabce, ki so tam živeli. S programom poskušajo domnevnemu
rojstnemu kraju človeštva vrniti vodo, živali in rastline. Trsje na območju teh močvirij lahko
zraste tudi do štiri metre visoko in med njim živijo mnoge ptice, med drugimi vodomci in
ogrožena iraška trstnica. Bujno rastoči svet med rekama Evfrat in Tigris je tudi ena od
domnevnih lokacij babilonskih visečih vrtov, ki so eno od sedmih čudes antičnega sveta. To
je edino čudo, katerega lokacija ni bila ugotovljena. Ostanki izgubljenega mesta Babilon
ležijo osemdeset kilometrov južno od Bagdada. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je Irak na
ruševinah starodavnega mesta začel ponovno graditi Babilon. Dela je ukazal Sadam Husein,
ki je dal izdelati opeko z napisi, ki so ga slavili. Po njegovem padcu so opeke in portret
izginili in obnova je bila ustavljena (Koghee, 2013).
Turistična industrija v Iraku, ki je imela v mirnih časih koristi od številnih iraških kulturnih
znamenitosti (zaslužila 14 milijonov dolarjev v letu 2001), miruje od leta 2003. Ne glede na
pogoje, je v letu 2005 iraška turistična organizacija zaposlovala 2500 ljudi v štirinajstih
regionalnih uradih. Med letoma 2009 in 2010 je iraške zgodovinske znamenitosti obiskalo
165 turistov iz šestnajst različnih držav. Od januarja 2011 so ZDA zagotovile dva milijona
dolarjev nepovratnih sredstev za pomoč pri ohranjanju Babilona in ponovno odprtje enega od
njegovih dveh muzejev (The tourism industry in Iraq, 2007).
Kljub nestabilnim razmeram turisti Irak obiskujejo. Po uradni statistiki jih pride dva milijona
na leto. Večina je šiitskih muslimanov, ki romajo v različne svete kraje v tej državi. Iraško
ministrstvo za turizem upa, da bodo novi projekti privabili šest milijonov turistov na leto.
Turizem v Iraku ima prihodnost, ker poleg vlade v turistične projekte investirajo tudi zasebna
podjetja. V Sulejmaniji, kurdski provinci na severu države, je gradbeno podjetje v projekt
razvoja turističnega mesta Dukan vložilo skoraj dve milijardi evrov. Ob umetnem jezeru
Dukan nameravajo zgraditi letovišče s hoteli, restavracijami, stanovanji, kinematografi in
igralnicami. Skoraj vse vladne naložbe v turizem imajo namen zavarovati neverjetno bogato
kulturno dediščino Iraka. Na začetku leta 2013 so bili napovedani načrti za restavriranje
oboka v Ktezifontu. To je največji opečnati obok na svetu in edina zgradba, ki je ostala od
starodavne prestolnice perzijskega imperija Ktezifont. Stoji v mestu Madain južno od
Bagdada (Koghee, 2013).
Za razvoj turizma je nedvomno potrebna izgradnja kakovostne in zanesljive prometne
infrastrukture, ki omogoča lažji dostop tako za obiskovalce kot tudi trgovino. Ta dostop
koristi rasti turizma in s tem širšega gospodarstva, zlasti na področju zaposlovanja. Potrebne
so nastanitve, restavracije, trgovine na drobno ter storitve in dobavitelji. Veliko iraške
infrastrukture potrebuje popravilo, obnovo ali popolno rekonstrukcijo. Uničenje je bilo hudo
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in obnova je bistvenega pomena pri uspešnosti turističnih storitev po vsej državi (The tourism
industry in Iraq, 2007).
3.4.7. Šolstvo
Izobraževanje je obvezno le do šestega razreda, zatem je od uspešnosti na nacionalnem izpitu
odvisno napredovanje in nadaljevanje v višje razrede. Za tiste, ki ne opravijo izpita je na voljo
poklicna usmeritev, vendar se zanjo zaradi slabe kakovosti programa odločijo redki. Od
sedmega razreda naprej fantje in dekleta ponavadi obiskujejo ločene šole. V letu 2005 so bile
ovire za nadaljnje reforme predvsem slabe varnostne razmere na številnih območjih,
centraliziran sistem in izolacija, v kateri je sistem deloval zadnjih trideset let. Obstaja nekaj
zasebnih šol. Pred vojaško intervencijo ZDA leta 2003 je bilo v visokošolske ustanove
vključenih približno 240.000 oseb. Po ocenah UNESCA je bila leta 2000 stopnja pismenosti
odraslih 84 odstotkov pri moških in 64 odstotkov pri ženskah, podatki Združenih narodov
kažejo manjši padec pismenosti Iračanov, starih 15-24 let, med letoma 2000 in 2008 in sicer
iz 84,8 odstotkov na 82,4 odstotke (UNESCO, 2004).
Po poročilu UNESCA je imel Irak pred prvo zalivsko vojno leta 1991 enega najboljših
izobraževalnih sistemov v regiji. Vpis na osnovne šole je bil sto odstoten in raven pismenosti
je bila visoka. Zaradi vojn, gospodarskih sankcij in nestabilnosti v državi se je začelo stanje
izobraževalnega sistema hitro slabšati. Posledice so občutili predvsem v osrednjem in južnem
Iraku, kljub temu, da so bile s programom »Nafta za hrano« zagotovljene osnovne potrebe.
Zaradi obnovitvenih programov Organizacije združenih narodov v severnem Iraku šolski
sistem ni trpel v tolikšni meri. Od takrat so se pojavile večje težave, ki ovirajo sistem. Te
težave predstavlja predvsem pomanjkanje sredstev, politizacija izobraževalnega sistema,
neenakomerno izseljevanje in notranje razseljevanje učiteljev in študentov, ogrožanje varnosti
ter korupcija. Nepismenost se je povečala in znaša 39 odstotkov med podeželskih
prebivalstvom. Skoraj 22 odstotkov odraslega prebivalstva v Iraku ni nikoli obiskoval šole in
samo devet odstotkov jih ima končano srednjo šolo. 47 odstotkov žensk v Iraku je bodisi
delno bodisi popolnoma nepismenih (UNESCO, 2004).
Od ameriške intervencije in padca režima Sadama Huseina, poskušajo Iračani s pomočjo
mednarodnih agencij in tujih vlad reševati težave izobraževalnega sistema. V skladu z
nacionalno razvojno strategijo namerava Irak okrepiti temelje gospodarske rasti, oživeti
zasebni sektor, izboljšati kakovost življenja ter izboljšati upravljanje in varnost. Glavni steber,
ki vključuje kategorijo izobraževanja je »izboljšanje kakovosti življenja«. Zdravi državljani so
produktivni državljani, ki bodo lahko izkoristili priložnosti v tržno usmerjenem gospodarstvu.
Izboljšanje izobraženosti vključuje predvsem vlaganje v človeški kapital, s poudarkom na
pismenosti za odrasle, poklicnem usposabljanju in ukrepih za zmanjšanje osipa na primarni
ravni šolskega sistema (UNESCO, 2004).
Po ameriški intervenciji v Iraku leta 2003 je začasna upravna koalicija z znatno mednarodno
pomočjo izvedla popolno reformo iraškega izobraževalnega sistema. Med takojšnjimi cilji so
odstranjevanje ideologije stranke Baas iz učnih načrtov ter bistveno povečanje učiteljskih plač
in programov usposabljanja. Novo ministrstvo za šolstvo je imenovalo nacionalno komisijo za
pregled učnih načrtov na vseh predmetnih področjih. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
je bilo v letu 2003 80 odstotkov iraških šolskih stavb potrebnih sanacije (UNESCO, 2004).
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4. KRATEK PREGLED ZGODOVINSKEGA RAZVOJA IRAKA
4.1.

Razmah visokih kultur na območju današnjega Iraka

Mezopotamija (tudi današnje območje Iraka), katere civilizacija sega v čas vsaj štiri tisoč let
pr. n. št., je bilo stičišče velikih kultur Sumercev, Asircev, Babiloncev in Perzijcev.
V južni Mezopotamiji se je razvila prva visoka civilizacija v zgodovini. Ustvarilo jo je
ljudstvo Sumercev v tretjem tisočletju pr. n. št. Iz sosednjih puščav so v Mezopotamijo
večkrat vdrli semitski zavojevalci. Na oblikovanje civilizacije v Mezopotamiji je vplivalo
namakalno poljedelstvo, ki je ustvarjalo presežke, pomembno vlogo pa je imela tudi trgovina,
saj je bilo potrebno zaradi pomanjkanja domačih surovin les, kovine in gradbeno kamenje
uvažati. Organizacija ter nadzor namakalnega poljedelstva in trgovine je bila v rokah
vladarjev. Kralj, ki je bil vrhovni posvetni in verski poglavar je imel v lasti vso zemljo.
Najbolj znan sumerski vladar je bil Gilgameš. V mestih, ki so se razvila okrog templjev, je
živel močan srednji sloj trgovcev in meščanov, ki so se ukvarjali z obrtjo. Sumerske države so
bile majhne mestne države, sestavljene iz mesta kot upravnega, verskega in tržnega središča
in kmetijskega podeželja, vodilno vlogo v teh t. i. tempeljskih državah pa so imeli svečeniki.
Sumerci so razvili tudi podobopisno pisavo (Bleicken in sod., 1976).
V bogate sumerske mestne države so se vse bolj priseljevala semitska nomadska plemena.
Sargon I. iz Kiša ( 2334-2279 pr. n. št.) si je podredil vse sumerske mestne države in ustanovil
enotno Akadsko državo, ki se je zaradi močnih osebnosti vladarjev in enotne uprave, ki so jo
ustvarili, obdržala dalj časa. Prestolnico je zgradil v mestu Akad, po kateri je država tudi
dobila ime. Osvojil je severno Mezopotamijo, ozemlje od Perzijskega zaliva do pogorja
Amanus, od gorovja Zagros do Sredozemskega morja, zato je imel tudi vzdevek »Kralj štirih
smeri sveta«. Glavni jezik v deželi je postala sumerska akadščina. »Semitizirala« se je tudi
religija in pred starejšimi, na Zemljo navezanimi božanstvi, so prednost dobila kozmična. V
akadskem razdobju je bil položen temeljni kamen za mezopotamsko umetnost tja do zadnjih
dni poznobabilonske države. Po smrti Sargona I. je država zašla v krizo in razpadla (Bleicken
in sod., 1976).
V 19. stoletju pr. n. št. so se v Mezopotamiji naselili semitski Amoriti, ki so zasedli tudi mesto
Babilon. To mesto je po zatonu III. urske dinastije postalo središče starobabilonske države
Amoritov, ki je temeljila na sumerski civilizaciji. Svoj vrhunec je država dosegla v 18.
stoletju pr. n. št. s kraljem Hamurabijem (1792-1750 pr. n. št.), ki je odstranil nasprotnike ter
ponovno združil manjše mestne države pod enotno oblastjo. Imperij, ki ga je z zmagovitimi
pohodi razširil Hamurabi je tako segal od Elama na vzhodu do Marija ob Evfratu na
severozahodu. Za njegovo najslavnejšo delo velja zbirka zakonov, t. i Hamurabijev zakonik,
ki se je ohranil na glinenih ploščicah. Zakonik je bil zapisan v akadščini in semitskem jeziku,
ki je medtem postal glavni mezopotamski jezik. Po Hamurabijevi smrti so Hetiti iz Male
Azije zasedli Babilon. Po propadu starobabilonskega kraljestva (v 7. stoletju pr. n. št.) je
položaj velesile dobila Asirija. Asirsko kraljestvo je obstajalo več kot 300 let in je obsegalo
vse okoliško območje od Nila do Mezapotamije. Pod kraljem Salmanasarjem Ι (1273-1244 pr.
n. št.) so Asirci zavzeli Babilon in mnogo drugih neodvisnih držav. Osvojenim državam so
naložili visoke davke, veliko prebivalcev pa zasužnjili. Razvili so izrazito vojaško družbo in
množično uporabljali železo. Asirski imperij je hitro rasel z vrsto bojevitih kraljev, med katere
spada tudi Asurbanipal Π in Senaherib. Veliko bogastva in odlične trgovske zveze so
omogočile Asircem, da so obnovili mesti Nimrud in Ninive (ki sta pozneje postali prestolnica)
ter postavili novo mesto Korsabad. Asirija je bila bogata, dobro organizirana družba, toda v 7.
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stoletju pr. n. št. je imperij postal prevelik, da bi se lahko uspešno varoval. Okoli leta 612 pr.
n. št. so Babilonci in Medijci uničili Ninive in asirski imperij je razpadel (Bleicker in sod.,
1976).
V vmesnem obdobju, ki je trajalo več kot dvesto let, so v Babiloniji prišli na oblast Kasiti, ki
so pripadali gorskemu ljudstvu z vzhoda. To novo ljudstvo osvajalcev se je v veliki meri
prilagodilo babilonski kulturi in o njih je bilo le malo slišati. Sredi 14. stoletja pr. n. št. se je
kasitski kralj poročil s hčerjo asirskega kralja. To zavezništvo je pripeljalo do vojn in leta
1235 pr. Kr. je Babilonijo začasno osvojil asirski vojaški kralj Tukulti-Ninurta I. Pravzaprav
so Kasiti obdržali Babilonijo v svojih rokah, dokler niso leta 1157 pr. n. št. njihove dinastije
strmoglavili Elamci. Pred koncem stoletja je Babilonija prešla v roke dinastije iz Isina. Pod
vladavino Nebukadnezarja I. (vladal 1124-1103 pr. n. št.) je napravila konec elamskemu
vmešavanju. Po dobrih sto letih politične stabilnosti so Isinsko dinastijo strmoglavili.
Vzpostavitev osme babilonske dinastije leta 997 pr. n. št. je končala naslednje obdobje
negotovosti in državljanskih nemirov. Celo stoletje je nato Babilonija vzdrževala tesne stike z
Asirijo. Moč le-te je nenehno rasla. Mogočna kaldejska plemena iz južne Babilonije so se
prvič pojavila, ko je Šalmanesar III. Asirski (vladal 858-824 pr. n. št.) sprejel nalogo, da
pomaga zatreti upor v Babiloniji. Tiglatpilesar III. se je povzpel na prestol po vojnah z Asirijo
in domačemu brezvladju (vladal 744-727 pr. n. št.). Bil je mogočen asirski kralj, ki si je
naposled prisvojil tudi babilonsko krono. Šalmanesar V., njegov naslednik, (vladal 726-722
pr. n. št.) je obema deželama vladal pet let. Sargon II., ki je vladal od 721 do 705 pr. n. št. in
Sanherib, ki je vladal od 704 do 681 pr. n. št., pa sta naletela na močan odpor Kaldejcev.
Dokler se ni povzpel na prestol Nabopolasar (vladal 625-605 pr. n. št.), se je usoda Babilona v
7. stoletju pr. n. št. zelo spreminjala. Z njim pa se je začela velika doba babilonske civilizacije
pod kaldejsko ali novobabilonsko dinastijo. Leta 612 pr. n. št. je Babilon pomagal Medijcem
premagati Ninive in Asirce. Nebukadnezar II. (vladal 604-562 pr. n. št.), sijajni poveljnik
babilonske vojske, je razdejal Jeruzalem in odgnal njegove prebivalce v sužnost. Ker je gradil
velike spomenike in druge stavbe, je Babilon postal eno izmed sedmih čudes sveta. Sin
Nebukadnezarja je bil umorjen, Babilonija pa je med vladanjem pobožnega starinoslovca
Nabonida še hitreje propadala. Brez boja je nato Babilon leta 539 pr. n. št. osvojil perzijski
kralj iz ahajmenidske dinastije. Leta 482 pr. n. št. je Kir Veliki (okoli 600-529 pr. n. št.) mesto
deloma razdejal (Bleicker in sod., 1976).

4.2.

Obdobje arabskega muslimanskega kalifata

Leta 610 naj bi Mohamed prejel neposredno razodetje od Alaha. Do leta 622 je pridobil na
tisoče podpornikov in ustanovil veliko vojsko. Leta 630 je osvojil svoje rodno mesto Meko.
Po Mohamedovi smrti leta 632 je bil celoten Arabski polotok pod njegovim močnim vplivom
in večina Arabcev se je spreobrnilo in sprejelo islam. Islam se je izkazal za zelo močno
povezovalno silo in združil prej razdrobljena arabska plemena, ki so uspela poraziti mogočno
perzijsko vojsko. Arabska invazija se je začela po smrti preroka Mohameda pod vodstvom
njegovega naslednika, Abu Bakra. Nezmožna ustaviti arabske muslimanske sile, se je prej
močna perzijska vojska umaknila iz Iraka (Arab Muslim Caliphate (633 - 930), 2013).
Po osvojitvi Mezopotamije so arabski muslimani želeli skleniti mir s perzijskim sasanidskim
imperijem, vendar Sasanidi tega niso bili pripravljeni sprejeti in so začeli izvajati racije v
Mezopotamiji. Ko so muslimani spoznali, da Perzijci nikoli ne bodo mirno odstopili ozemlja,
so leta 644 začeli ofenzivo v Perziji in končali vladavino sasanidskega imperija, ki je prišel
pod muslimansko oblast. Leta 656 je prišlo do vojne, povod za katero je bil umor kalifa
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Uthmana. Islamski imperij je bil pod Uthmanom uspešen, širil je območje hkrati pa povečeval
blaginjo in svobodo. Vendar so plemenske napetosti ostajale, vključno s plemenskimi
vstajami. Zaradi nasprotovanja in nezadovoljstva z Uthmanom je prišlo so oboroženega
upora, v katerem je bil kalif umorjen. Po njegovi smrti so uporniki zahtevali, da državljani
Medine takoj izberejo novega kalifa in položaj je po večkratni zavrnitvi vendarle sprejel Ali
(Nasr, 2007; Arab Muslim Caliphate (633 - 930), 2013).
Uthman in guverner Sirije Mu'awiyah sta zavrnila podporo Aliju in organizirala oborožen
upor proti silam Alija. Mu'awiyah je želel pridobiti nadzor nad skoraj vsem islamskim
imperijem in s tem izsilil Alijev umik v Basro. Leta 661 je Alija ubil napadalec in s tem
omogočil Mu'awiyahu, da se povzpne na prestol ter postane voditelj islamskega sveta.
Mu'awiyah, ki je bil zelo sposoben in preračunljiv voditelj, je ustanovil ogromno cesarstvo
Umajadov s središčem v Damasku. Vpeljali so sistem komunikacije, uprave ter pravnih in
vojaških institucij. Soočeni so bili s poskusi aristokracije iz Meke, ki je želela obnoviti oblasti
ter beduinskim uporom proti centralni oblasti. 'Abd al-Malik je nasledil in zavaroval enotnost
cesarstva, vendar pa je bilo očitno, da so s posvetnimi cilji počasi, a zanesljivo izrivali verske
principe. Zaključili so zgodnja osvajanja in dovolili islamski kulturi, da se oblikuje sama. In
vendar so pričeli izgubljati podporo mnogih muslimanov in s tem svojo »legitimnost«. Mnogi
so menili, da so Umajadi predvsem arabski in ne islamski voditelji. Nezadovoljstvo proti njim
je raslo, predvsem med mawali, ne-Arabci, ki so v velikem številu sprejeli islam. Mnogo
protestov se je odvijalo pod zastavo šiitov s središčem v Iraku, predvsem po smrti Huseina ibn
Alija v času Jazidovega kalifata. Upore so zatirali močni voditelji, vse dokler se ni v
Khurasanu pod vodstvom karizmatičnega perzijskega generala Abu Muslima pričela vstaja.
Namen vstaje je bila vrnitev kalifata k njegovim verskim izvorom in družini Preroka. Gibanje
je uspelo in potomci Prerokovega strica so s pomočjo svojih perzijskih zaveznikov premagali
Umajade in zavzeli Damask. S tem se je končala vladavina Umajadov (Nasr, 2007; Arab
Muslim Caliphate (633 - 930), 2013).
Mezopotamija, ki je bila dolgo časa razdeljena na romanski zahod in perzijski vzhod, je v 7.
stoletju pripadla abasidskemu kalifatu. Abasidska vladavina zaznamuje obdobje, v katerem je
t. i. »klasična islamska civilizacija« dosegla svoj vrhunec. Zgodnji Abasidi so nadaljevali z
delom Umajadov: utrjevali so islamsko cesarstvo, ohranjali enotnost, islamizirali različne
institucije in širili arabščino kot pogovorni jezik islamskega sveta. Med ponovnim uvajanjem
svetega značaja kalifata so pričeli Abasidi celo še v večji meri posnemati perzijske modele
vladanja in administracije. Glavno mesto so preselili na vzhod. Leta 762 so Abasidi proglasili
Bagdad za glavno mesto kalifata in mesto je postalo ena izmed najpomembnejših prestolnic
arabske znanosti in literature. Znameniti abasidski kalifi, kot sta bila Harun al-Rashid in alMa'mun, so bili namreč veliki zavezniki umetnosti in znanosti. Vendar pa je zgodnja
abasidska doba tudi čas, ko se je dokončno izoblikovala kodifikacija šarijskega prava, ki se je
pričela že za časa Umajadov, in oblikovale so se tradicionalne šole Prava, ki obstajajo še
danes. Moč abasidskega kalifata je postopoma pričela slabeti. Ujeti med spopade med Arabci
in Perzijci, so se kalifi obdajali s turško gardo in s tem odprli središče islamskega sveta še
tretji veliki etnični skupini, ki so poleg Arabcev in Perzijcev igrala celo večjo vlogo v
sociopolitičnem življenju središčnih regij kalifata. Kmalu so kalifi postali lutke v rokah svojih
turških generalov. Ujeto v napetosti med ruralno populacijo in prebivalce mest, med vojaško
in civilno upravo ter v spopade za zemljo, obdavčevanjem in etničnimi rivalstvi, središče
kmalu ni zmoglo obdržati obsežnega islamskega cesarstva skupaj. Regionalni vladarji so
pridobili oblast so te mere, da so perzijski Bujidi leta 945 sami osvojili Irak in kalifa uporabili
za orodje svoje vladavine, s tem pa so legalizirali oblast, ki je bila dejansko v njihovih rokah.
Odtlej so lokalne dinastije uveljavljale dejansko politično moč, medtem ko je kalifat postal
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simbol enotnosti islamskega sveta in vladavine Šarije kakor tudi vir zakonitosti različnih
kraljev in sultanov (Nasr, 2007, str. 118-120).

4.3.

Območje današnjega Iraka pod mongolsko in turško vladavino

Leta 1055 so Bagdad zajeli Seldžuki, ki so bili najpomembnejša turška dinastija. Ponovno so
združili zahodno Azijo in ohranili abasidski kalifat, vendar le kot simbol sunitske vladavine,
ki so jo podpirali. Nasprotovali so vladavini šiitskih voditeljev in v večji meri šiizem zatrli. Po
osvojitvi Bagdada si je Otomansko cesarstvo prizadevalo razširiti imperij v južno
Mezopotamijo in vzhodno od reke Tigris v Perzijo. Do leta 1566 so Turki dosegli približne
meje Bližnjega vzhoda, ki so jih v veliki meri ohranili vse do njihovega propada leta 1917
(Bleicker in sod., 1976; Ottoman empire in Iraq, 2013).
Leta 1258 so Mongoli zavzeli Bagdad in končali vladavino dinastije kalifov Abasidov, kar je
prineslo veliko spremembo v politično podobo islamskega sveta. Po obdobju nemirov so se
pojavila nova cesarstva, ki so vladala velikemu delu islamskega sveta vse do pojava
zahodnega kolonializma, ki je podjarmil večino islamskih dežel (Nasr, 2007).
V 16. stoletju je večina ozemlja današnjega Iraka prišla pod vladavino Otomanskega imperija,
enega največjih imperijev, ki je na višku svoje moči v 16. in 17. stoletju obsegalo ozemlje
Jugovzhodne Evrope, Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Leta 1622 so Safavidi prevzeli
Bagdad od otomanskih vladarjev, vendar že leta 1638 to pridobitev izgubili, Bagdad pa je
ponovno prišel pod otomansko oblast. V obdobju kratke vladavine Safavidov je bila sunitskošiitska situacija obrnjena, s šiitskimi muslimani v privilegiranem položaju. 17. stoletje je bilo
stoletje nestabilnosti v Otomanskem Iraku. Turki niso izvajali upravnega nadzora nad Irakom,
kar je privedlo do vzpona arabskih plemenskih konfederacij v južnem in srednjem Iraku.
Otomanski nadzor se je še dodatno omajal s pogostimi Safavidskimi racijami na vzhodni meji
s Perzijo in arabskimi vpadi na južni meji z Arabijo. Slabo stanje v državi zaradi nenehnega
vojskovanja pa je privedlo do izbruha epidemij in gospodarskega zloma (Ottoman empire in
Iraq, 2013).
V začetku 18. stoletja je otomanski sultan odobril ustanovitev mameluške vojske v Iraku, ki
so jo sestavljali predvsem gruzijski krščanski sužnji spreobrnjeni v islam. Leta 1747 so
Mameluki odločili, da uveljavijo neodvisnost ter uspešno prevzeli nadzor nad Bagdadom in
okolico. Pod svojim nadzorom so imeli poplavno ravnino Tigrisa in Evfrata vse od
Perzijskega zaliva do Kurdistana. V času vladavine Mamelukov je bila država stabilna in
gospodarstvo je okrevalo. Leta 1763 so Britanci od Mamelukov dobili dovoljenje za
ustanovitev trgovske postojanke v Basri, ki je zaznamovala začetek britanskega vpliva v Iraku
(Ottoman empire in Iraq, 2013).
1831 so Bagdad prizadele močne poplave, ki so botrovale izburhu kuge. Opustošenje je
prineslo konec mameluške vladavine, kar je omogočilo Otomanskemu cesarstvu prevzem
oblasti in neposreden nadzor nad državo. V poznem 18. stoletju so se v odgovor stagnaciji
Otomanskega cesarstva in čedalje večjim nacionalističnim težnjam in čustvom, ki so
prežemali otomanske province, začeli izvajati Otomanski programi modernizacije, skupaj z
ukrepi za demokratizacijo. Leta 1876 so revolucionarni Mladi Turki sprožili vojaški udar leta,
v prepričanju, da bi bila ustavna monarhija bolj optimalna kot demokracija. Sultan je odstavil
otomanski parlament in postavil zatiralsko politiko nazaj na svoje mesto. Mladi Turki so
poskušali vsiliti turško kulturo v celotnem imperiju. V Iraku so se Arabci pridružili pro45

arabskim nacionalnim gibanjem za uveljavitev arabskega vpliva in okrepitev kulturnih vezi. V
odgovor zatiralski politiki in ukrepom sultana Hamida II so ga Mladi Turki odstavili, ponovno
uzakonili ustavo iz leta 1876 ter vzpostavili demokratične reforme in otomanski parlament.
Do leta 1909 je postalo jasno, da je bila parlamentarna vlada zelo nestabilna. Sultan Hamid II
je za kratko ponovno prišel na oblastni položaj, vendar bil skoraj takoj spet odstavljen,
parlamentarna vlada pa ponovno obnovljena. Britanci so podprli absolutno monarhijo, zaradi
česar so se odnosi z nastajajočo demokratično otomansko oblastjo poslabšali. Britanske sile so
se iz Indije premaknile v Basro in se v južnih iraških mestih globok zakoreninili. Britanci so
leta 1915 neuspešno napadli Bagdad, vendar nato izvedli uspešno invazijo leta 1917. Arabski
nacionalisti v Iraku so podprli Britance, ki so si podporo pridobili z obljubami o neodvisnosti
po končani vojni. Arabci so tako pomagali Britancem, da sta tudi Sirija in Libanon prišli pod
nadzor zavezniških sil. Vendar je bilo ob koncu prve svetovne vojne Otomansko cesarstvo s
strani zaveznikov razpuščeno in Irak je padel pod britansko oblast (Ottoman empire in Iraq,
2013).
Otomani so Iraku vladali iz prestolnice v Carigradu vse do razpada imperija ob koncu prve
svetovne vojne leta 1918. Skozi večino obdobja (1533-1918) otomanske vladavine je bilo
ozemlje današnjega Iraka območje bitk med rivalskimi regionalnimi imperiji in plemenskimi
zvezami. Leta 1918 so bile tri otomanske province (Mosul, Bagdad in Basra) združene v
britanski protektorat nad Irakom. Britanska vlada je želela ustanoviti prepoznavno
avtoritativno državo, v kateri bi vladala stroga hierarhija. Pri tem se je naslonila na bivšo
otomansko upravno elito, za katero je bila nova država Irak zagotovilo za njihovo osrednjo
vlogo in status. Britanska vlada je namerno preslišala Kurde, ki so predstavljali dvajset
odstotkov tedanjega prebivalstva, in Asirce, ki so želeli drugačen režim ter jim tako
onemogočila dostop do vladajočih elit (Natek, 1991; The World Factbook, 2013; Tripp,
2000).

4.4.

Oblikovanje sodobne iraške države

Ob koncu 19. stoletja so se zaradi naftnih nahajališč za današnji Irak začele zanimati evropske
velesile, zlasti Velika Britanija in Nemčija. Slednja je morala po porazu v prvi svetovni vojni
svoje strateške cilje na tem območju opustiti, saj je Irak že med vojno zasedla Velika
Britanija. Vendar so se Iračani britanski nadvladi kmalu začeli upirati. Leta 1920 je bila
oblikovana tajna organizacija – Varuh neodvisnosti, katere večina članov je bila šiitov. Upor
oziroma arabski nacionalizem je prvič združil šiitske in sunitske muslimane, ki so začeli
sodelovati v boju zoper britansko oblast in za nekaj časa pozabili na stare razprtije.
Britancem, katerih orožje je bilo veliko modernejše od iraškega, je kljub velikemu uporu
uspelo nemire do oktobra istega leta pomiriti. Že novembra je bila oblikovana prva, večinsko
sunitska vlada, ki pa je ostala po popolnim britanskim nadzorom. Šiiti so bili iz nje izključeni
(Tripp, 2000).
Na mednarodni konferenci v Kairu leta 1921 je bilo določeno, postane Irak kraljevina pod
vodstvom Amirja Faisala iz Hašemitskega klana. Novi kralj je moral najprej urediti odnose z
Veliko Britanijo, saj je ta želela še naprej imeti vpliv v tem delu sveta, kar ji je tudi uspelo.
Britanci so pomagali oblikovati iraško državno upravo, določili državne meje ter vzpostavili
politični in ustavni sistem. Šele 3. oktobra leta 1932 je Društvo narodov končalo britanski
mandat in priznalo neodvisnost Iraka, vendar je država še naprej ostala pod močnim vplivom
Velike Britanije. Sledečih 36 let je bila iraška politika zelo nestabilna (Tripp, 2000).
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V 30-ih letih so se v arabske dežele iz Sovjetske zveze vrnili arabski komunisti. Prišli so z
nalogo Kominterne, katere glavna naloga je bila izvedba socialistične revolucije v svetu in z
nalogo sovjetskega voditelja Stalina, da začnejo pripravljati oborožene prevrate in s tem
prevzemati oblast. Leta 1934 je bila ustanovljena Komunistična partijo Iraka (KPI) in leta
1935 so iraški komunisti s podporo Moskve poskušali z državnim udarom zrušiti monarhijo.
Zaradi majhne podpore med Iračani poskus ni prinesel uspeha in vladne enote so zlahka
preprečile komunistično revolucijo ter aretirale večino komunistov (Areh, 2004a, str. 19-20).
Po letu 1933, ko je umrl prvi iraški monarh kralj Faisal I, so se zgodili številni udari in
protiudari. Ob izbruhu druge svetovne vojne so arabski nacionalisti poskušali izrabiti nemoč
Britanije in stopili v sodelovanje z Nemci. Podprli so nacistično preganjanje Judov in v
Bagdadu Arabce pozvali naj podprejo nacizem in fašizem. Aprila 1941 je nekdanji turški
uradnik s pomočjo vojske izvedel državni udar, nacistično Nemčijo pa zaprosil za pomoč in
zavezništvo. V osrednjem Iraku so pobili na stotine judovskih družin, ki so bile v državi kot
manjšina prisotne že več stoletij. Vendar so Britanci hitro ukrepali in iz Indije in
Transjordanije napadli Irak ter ga v mesecu dni ponovno zasedli (Areh 2004a, str. 21).
Po drugi svetovni vojni je Britanija izgubila vse kolonije in zasedala le še Kuvajt. Leta 1945
se je Irak vključil v Arabsko ligo, regionalno politično organizacijo, katere cilj je povezati in
utrditi suverenost arabskih držav, nato pa še v Organizacijo združenih narodov. Iraške oblasti
so zaradi vsearabskega besa izgnale več kot sto dvajset tisoč Judov in tako je v Iraku za vedno
izginil večji del judovske manjšine. Revni državi, ki jo je vojna močno prizadela, je pomoč
ponudil kralj, ki je za palestinske begunce in financiranje iraških enot, ki so se borile proti
Izraelu, namenil kar štirideset odstotkov državnih prihodkov (Areh, 2004a, str. 26-28)
Višek je politična nestabilnost dosegla z državnim udarom, ki ga je vodil general Abdul
Karim Qasim leta 1958. Ob tem udaru je bilo monarhije konec. Režim pod vodstvom generala
Abdula Karima Qasima je napolnil Irak z zavestjo identitete in opredelil njegovo vlogo v
arabskem svetu. Nova oblast je razglasila »zmago socialistične revolucije«. Začelo se je
neprekinjeno krvavo obdobje iraške zgodovine. Qasim ni vladal dolgo, saj so ga leta 1963 iz
njegovega 'prestola' vrgli pripadniki Arabske socialistične stranke Baas. Devet mesecev
kasneje so tudi to stranko vrgli iz oblasti, a se je 1968 vrnila. 17. julija 1968 so odpadniški
vojni oficirji s pomočjo stranke Baas in njene močne milice odstavili Abdela Rahmana Arifa.
Nova oblast je oklicala ljudsko republiko, namesto vlade pa so imenovali svet
revolucionarnega poveljstva, ki je Hasana Al Bakra imenoval za predsednika Iraka, Sadam
Husein pa je bil izbran za podpredsednika države (Tripp, 2000; Areh, 2004a).
General Ahman Hassan al-Bakr, ki je bil ena vodilnih osebnosti v puču proti Qasimu je po
prevzemu predsedniške funkcije nacionaliziral je naftno industrijo in leta 1975 dosegel
premirje s Kurdi, ki so se od leta 1963 pod vodstvom Mustafe al-Barzanija borili za
avtonomijo. Al Bakr in Husein sta ustanovila različne mehanizme nadzora in represije nad
družbo. Za vsako pomembno državno institucijo sta ustanovila vzporedno organizacijo, ki je
imela pravo moč. Nadzor nad vojsko je prevzel vojaški aparat, ki je bil vzporednica
ministrstvu za obrambo. Podobno je bilo s policijo, celo v svojo stranko sta postavila svoje
nadzornike (vohune). Do leta 1977, ko je bilo baasistično regionalno poveljstvo spojeno s
svetom revolucionarnega poveljstva in so vsi člani prvega so postali državni ministri, je
stranka dobila popoln nadzor nad državo. Kot piše Areh (2004a, str. 93), je strah pred
notranjim sovražnikom in kurdskimi upori je v šestdesetih in sedemdesetih letih močno
oslabil Irak. Sadam Husein je v tem videl priložnost, da znova združi Arabce in postane
njihov veliki voditelj (Tripp, 2000).
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4.5.

Irak pod režimom Sadama Huseina

10. julija 1979 je na sestanku sveta revolucionarnega poveljstva predsednik Al Bakr oznanil,
da odstopa s položaja in oblast prepušča Sadamu Huseinu. Resnični vzrok odstopa ni znan,
najverjetneje pa ga je k temu prisilil Sadam s svojo vojsko. V času vladavine Sadama
Huseina, ki je kot novi predsednik uvedel diktaturo, je prišlo do velike ekonomske rasti,
predvsem zaradi rasti cene nafte. Irak je postal največji proizvajale nafte v Zalivu, Sadam pa
je z razporejanjem dobičkov od prodaje nafte veliko moč. S pomočjo razvoja državnega
nadzora nad ekonomijo mu je uspelo oblikovati široko podporo njegovemu režimu (Natek,
1991; Areh, 2004a; Iraq backgrounder…, 2002; The World Factbook, 2013).
Leta 1980 je Irak zaradi nenehnih ozemeljskih sporov (meja na Šat el Arabu) in strahu pred
širitvijo islamske revolucije odstopil od leta 1975 sklenjenega sporazuma z Iranom in ga
napadel. Iraška vojska je bila po začetnih zmagah zaustavljena in leta 1982 je Irak že iskal
možnosti za premirje. V vojni, ki je trajala vse do 1988 je padlo več kot milijon in pol ljudi in
ker nobeni strani ni uspelo nadvladati druge, se je vojna 20. avgusta 1988 končala s
premirjem, Irak pa je moral priznati dotedanjo mejo z Iranom. Sadam Husein je pridobil še
več osebne moči, vojna pa je pripeljala do gospodarske krize v državi. Dve leti kasneje, julija
1990, ko si je Irak vojaško opomogel, se je zaradi črpanja v bližini meje zaostril spor s
Kuvajtom, ki ga je iraška vojska 2. avgusta 1990 napadla in tudi zasedla. 8. avgusta 1990 so
ga priključili Iraku kot devetnajsto provinco, vendar je že 29. novembra istega leta Varnostni
svet združenih narodov iraško aneksijo (priključitev) obsodil in zahteval popoln umik iz
Kuvajta do 15. januarja 1991, a je Irak ultimat zavrnil. 17. januarja 1991 se je z letalskimi
napadi združene vojske zahodnih zaveznikov in arabskih držav začela operacija »Puščavski
vihar«. Zalivska vojna je trajala šest tednov in je bila za državo prav tako uničujoča kot pred
tem osemletni spopad z Iranom. Američani so z zavezniki v zgodovinsko kratki vojni
bliskovito do 28. februarja 1991) osvobodili Kuvajt, iraško vojsko pa povsem porazili. Za
trajno premirje so Združeni narodi zahtevali uničenje vseh zalog orožja, zlasti tistega za
množično uničevanje: biološkega in kemičnega (Natek, 1991). Kot navaja Tripp (2000), je
kmalu postalo jasno, da Irak zahtev mednarodne skupnosti ne namerava izpolniti, zato so proti
državi uvedli stroge gospodarske ukrepe.
V južnem Iraku je ob prodiranju zavezniške vojske izbruhnil množični upor šiitov, ki ga je
iraška vojska zatrla, uprli pa so se tudi Kurdi na severu, vendar zavezniška vojska ni
strmoglavila Huseinovega režima. Režim je vzpostavil nadzor z množičnimi usmrtitvami in
oskrunitvijo šiitskih svetih mest, izvajali so deportacije ljudi in izsuševali močvirja na jugu in
severu države, približno milijon in pol Kurdov pa je bilo izgnanih v Turčijo in Iran. Uvedena
je bila gospodarska zapora, prodaja nafte pa dovoljena le za nakup hrane in zdravil. Sledile so
ekonomske sankcije Organizacije združenih narodov, ki so trajale 12 let (Natek, 1991; Tripp,
2000; The World Factbook, 2013).
Kljub sankcijam in mednarodni izolaciji, ki je sledila zalivski vojni ter močni opoziciji s strani
šiitov, je Sadamu Huseinu uspelo ohraniti režim. Naučil se je prilagoditi mednarodnim
omejitvam in razviti nove instrumente za preživetje. Iraški režim je ohranjal s pomočjo
zapletenega varnostnega aparata, širokega kroga obveščevalcev, nasilja, ekstremne surovosti,
s ciljem zatreti in odstraniti vse znake nesoglasja ter spretno uravnotežiti konkurenčne sile. Pri
odločanju o pomembnih zadevah se je Sadam Husein obrnil in na ožje družinske člane, člane
plemena Tikriti, kateremu je pripadal tudi sam in na zaupanja vredne posameznike, s katerimi
je bil povezan. Na teh vrednotah je temeljil tudi širši sistem družbene podpore (What lies
beneath…, 2002).
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Leta 1994 so protirežimske opozicijske skupine na partijske funkcionarje in vladna poslopja
izvedle več incidentov in bombnih napadov. V Bagdadu so odjeknile številne eksplozije in
izbruhnili manjši spopadi med vlado in uporniki, na kar se je iraški režim odzval s še več
nasilja. Konec leta 1994 je bila za boj proti notranjemu sovražniku ustanovljena posebna
oborožena partijska milica imenovana »Sadamovi fedajini«, katere poveljstvo je Sadam
Husein zaupal sinu Udaju. Novi »bojevniki« so vdirali v stanovanja, mestne četrti in vasi,
izvajali racije ter zverinsko mučili in ubijali ljudi, zaradi česar so že po mesecu dni obstoja
postali strah in trepet iraškega prebivalstva (Areh, 2004a, str. 263).
Istočasno je Sadam Husein preoblikoval večino državnih institucij, vključno z vladnim
kabinetom, sodstvom in vojsko, v podporne institucije svojemu režimu. Ideološko
kohezivnost je pomagala vzdrževati tudi stranka Baas. Na gospodarskem področju je režim
zasledoval dva cilja: zagotoviti prehranjenost iraških državljanov z racionalno razporeditvijo
hrane ter zagotoviti lastno prevlado preko prednostnega razdeljevanja dobrin, ki so bile zaradi
mednarodne izolacije in sankcij redke. Nujni ukrepi so režimu omogočili monopol nad prisilo
in kaznovanjem. Pomemben dejavnik, ki je pripomogel k ohranitvi stabilnosti režima so bile
Sadamove osebne izkušnje. Po dolgih letih uspešnega nadzora nad Irakom je pridobil veliko
znanja o političnem vodenju in se naučil nadzorovati razmere v državi. Husein je hkrati
zasedal položaj predsednika sveta revolucionarnega poveljstva, generalnega sekretarja
vladajoče stranke Baas, predsednika vlade, poveljnika vojske in predsednika države (What
lies beneath…, 2002).
Januarja 1997 je po dogovoru Združenih narodov, Francije in Iraka začel teči program »Nafta
za hrano«. Denar od prodaje iraške nafte je poseben odbor Združenih narodov porabil za
hrano in jo s pomočjo iraških oblasti razdelil Iračanom. Ker je iraški režim trdil, da se razmere
v državi ne bodo spremenile, če Združeni narodi ne bodo v najkrajšem času brezpogojno
ukinili sankcij proti iraškemu ljudstvu, je varnosti svet Združenih narodov decembra 1997
predlagal spremembo programa in potrdil povečanje izvoza iraške nafte v zameno za hrano in
zdravila (Areh, 2004a, str. 329-335).
V začetku leta 1998 je ameriška administracija Sadamu Huseinu postavila ultimat. Iraku je
zagrozila z bombnimi napadi, če takoj ne obnovi inšpekcij posebne komisije Združenih
narodov za razorožitev države (UNSCOM). Komisija je s prekinitvami in kljub nasprotovanju
iraških oblasti, kar je povzročilo tudi posamezne incidente, v Iraku iskala in proučevala iraško
orožje za množično uničevanje. Obnovitev inšpekcijskih pregledov po več poskusih ni uspela,
Sadam Husein pa je inšpektorje Združenih narodov obtožil vohunjenja po Iraku in
načrtovanja rušenja obstoječe iraške oblasti. 15. decembra je okoli 100 inšpektorjev zapustilo
Bagdad, z njimi pa je odšlo tudi okoli 200 pripadnikov človekoljubnih organizacij. 16.
decembra so ameriške in britanske zračne sile izvedle operacijo »Puščavska lisica«.
Operacija je trajala 70 ur, tarče napadov pa so bili objekti specialnih enot tajne policije in
republikanske garde, letališča, predsedniške palače, sedeži Sadamove stranke itd. ZDA so z
napadom želele prisiliti iraške oblasti, da obnovijo sodelovanje z inšpektorji, vendar Sadam
kljub grožnjam ni popustil in inšpektorji se naslednja štiri leta niso vrnili v Irak (Areh, 2004a,
str. 339-348).
Po terorističnem napadu na ZDA 11. septembra 2001 so ZDA obtožile Irak, da izdeluje
kemično in biološko orožje ter sodeluje s teroristično skupino Al Kaida. 8. novembra 2002 so
Združeni narodi sprejeli resolucijo, s katero so ocenili, da Irak s svojim orožjem za množično
uničevanje predstavlja resno grožnjo svetovnemu miru in v Irak poslali inšpektorje za nadzor
nad iraškim orožjem za množično uničevanje. Združeni narodi so od iraškega režima
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zahtevali takojšnjo in brezpogojno razorožitev. Inšpektorji so pregledali objekte, za katere so
sumili, da Bagdad v njih izdeluje prepovedano orožje, toda v večtedenskih preiskavah niso
našli dokazov o razvoju iraškega jedrskega orožja. 7. decembra 2002, dan pred iztekom roka,
je Irak inšpektorjem Združenih narodov, izročil poročilo v dosjejih, natipkanih na kar 11.807
straneh, v katerih so v angleškem jeziku navedeni podatki o iraškem kemičnem, biološkem in
jedrskem orožju. Priložili so še besedila in fotografije na dvanajstih zgoščenkah, na katerih so
bila polletna poročila o programih iraškega oboroževanja od julija 1998 do julija 2002 (Delo,
2002).
O vprašanju vojaške intervencije proti Iraku svet ni imel enotnega mnenja, razdeljena je bila
tudi Evropa. Skupina, v kateri so bile najvplivnejše države Rusija, Francija in Nemčija, je
zagovarjala stališče, da je treba krizo rešiti s političnimi sredstvi in da je vojna brez privolitve
varnostnega sveta Organizacije združenih narodov nemoralna ter krši mednarodno pravo.
Druga skupina, z ZDA in Veliko Britanijo na čelu pa je trdila, da zaradi dvanajstletnega
skrivanja orožja krize ni več možno rešiti s političnimi sredstvi in da bo vojna osvobodila
iraško ljudstvo brutalnega diktatorja ter prinesla stabilnost na Bližnjem vzhodu. Kot navaja
Areh, se države niso mogle dogovoriti tudi koliko časa je še treba dati inšpektorjem Združenih
narodov za razorožitev. ZDA, Velika Britanija in Španija, ki so Sadama Huseina obtožila
zavlačevanja, so zahtevale sprejetje nove resolucije varnostnega sveta Združenih narodov, v
kateri bi potrdil ultimat Iraku, ki naj bi se iztekel 17. marca medtem ko so Francija, Nemčija,
Rusija in Kitajska takšnemu ultimatu nasprotovale in zahtevale, da je treba dati inšpektorjem
za razorožitev več časa. 12. marca je britanski premier Tony Blair predlagal kompromisni
predlog, podaljšanje dela inšpektorjev do 27. marca, vendar sta predlog podprli le ZDA.
Španija, Francija, Nemčija in Rusija so predlogu nasprotovale in zahtevale več časa za
razoroževanje. Irak britanskega kompromisa ni samo zavrnil temveč ga je označil za vojno
napoved. Sledila je ameriška pošiljka zadnjih bombnikov B2 z radarskimi sistemi v Zaliv in
ker Turčija ameriškim četam ni dovolila prehod čez svoje ozemlje, so Američani iz
Sredozemskega morja v Rdeče morje preselili deset vojaških ladij, skupaj z dvema
letalonosilkama. V Zalivu je bilo 225.000 ameriških, 45.000 britanskih in dva tisoč
avstralskih vojakov. T. i. koalicijske sile so ultimat kljub velikemu nasprotovanju svetovne
javnosti in množičnim protivojnim protestom prestavile na 19. marec 2003 (Areh, 2004a, str.
379-397).

4.6.

Ameriška vojaška intervencija v Iraku leta 2003

20. marca 2003 ob pol šestih zjutraj so sirene v Bagdadu oznanile začetek napada na Irak.
Koalicijske sile so s prodiranjem v državo po kopnem, morju in zraku napredovale hitro. V
vrstah iraških vojakov sta vladala panika in kaos, zato se jih je veliko predalo. Po svetu so se
vrstile številne protivojne demonstracije. Protestniki so ZDA in Veliko Britanijo obtoževali za
agresivno vojno in zločine nad iraškimi civilisti ter zahtevali takojšen umik iz Iraka. 6. Aprila
2003 so ameriške sile dosegle Bagdad, kjer so iraške sile izvedle silovito protiofenzivo z več
tisoč vojaki, težkimi topovi in oklepniki, vendar so ameriške enote napad odbile ter na več
mestih prebile močno utrjeno iraško obrambo in jo povsem uničile. Bagdad je padel 9. aprila.
Britanske sile v hitri akciji zavzele Basro, v tednu dni pa so padla še druga mesta v Iraku. 17.
aprila je bil zadnji večji spopad med ameriškimi in iraškimi silami. 1. maja pa je ameriški
predsednik George W. Bush tudi uradno razglasil konec vojne (Areh, 2004a, str. 398-404).
Ameriške sile so se iskanja petinpetdesetih vodilnih članov iraškega režima lotile zelo
sistematično in do julija so koalicijske sile aretirale kar polovico vseh iskanih voditeljev, tudi
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Sadamova brata Vatbana in Barzana. Najbolj iskani so seveda ostali Sadam, ki je po tonskih
posnetkih pozival svoje privržence in iraško ljudstvo k »boju proti okupatorjem do smrti« in
njegova sinova. 22. julija so Američani dobili zanesljiv podatek o skrivališču Sadamovih
sinov Udaja in Kuseja. Ameriške specialne enote v Mosulu so obkolile hišo, v kateri sta se
skrivala in v večurnem spopadu sta bila oba ubita. Nekdanjega iraškega voditelja Sadama
Huseina so v vojaški operaciji ameriških in kurdskih vojakov prijeli 13. decembra 2003 v
njegovem rojstnem mestu Tikrit, severno od iraške prestolnice Bagdad. Iračani so v več
mestih po Iraku kmalu po objavi novice o aretaciji začeli proslavljati padec nekdanjega
diktatorja v roke koalicijskih sil. Le v Tikritu in Faludži, kjer je bilo največ privržencev
nekdanjega voditelja, so organizirali protiameriške demonstracije. Aretacijo nekdanjega
iraškega voditelja so pozdravili v večini držav po svetu, tudi v državah, ki so nasprotovale
vojni (Areh, 2004a, str. 410-415).
5. novembra 2006 je posebno sodišče Sadama Huseina obsodilo na smrt zaradi zločinov proti
človeštvu. Obsodbo je 29. decembra potrdilo še višje sodišče, naslednji dan ob 4.00 po
srednjeevropskem času pa so ga usmrtili z obešanjem. Nek iraški vir je pisal, da je ameriško
ministrstvo za zunanje zadeve nasprotovalo obešanju, saj naj bi bilo videti, da gre za
usmrtitev iz maščevanja.

4.7.

Irak po koncu ameriške vojaške intervencije

12. maja 2003, le enajst dni po razglasitvi konca vojne, je Paul Bremer postal vodja začasne
uprave v Iraku, ki je takoj razpustila vojsko in varnostne organizacije in ukinila obrambno
ministrstvo, saj naj bi le-to podpiralo režim strmoglavljenega iraškega predsednika Huseina.
Varnostni svet Združenih narodov je sprejel ameriško-britansko-španski predlog resolucije o
ukinitvi gospodarskih sankcij proti Iraku. 13. julija 2003 je prvič po padcu Sadamovega
režima v iraški prestolnici zasedal 25-članski svet prehodne iraške vlade pod ameriškim
pokroviteljstvom, v katerem so sedele najpomembnejše iraške politične in verske osebnosti.
Na zasedanju, ki se ga je udeležil tudi ameriški upravitelj Iraka Paul Bremer so 9. april, datum
padca nekdanjega režima, razglasili za državni praznik. Svet je do izvolitve prve
demokratične vlade v Iraku postavljal in razreševal ministre in diplomate, sprejemal proračun
ter sodeloval pri pripravi iraške ustave (24ur, 2003a; 2003b). 3. septembra 2003 je začela
delovati prehodna vlada, vendar so se zlasti v šiitskih mestih in Bagdadu z okolico začeli
vrstiti samomorilski napadi ter ostri spopadi z uporniki.
Konec februarja 2004 so Združeni Narodi izdali poročilo in postavili rok (30. junij) za
oblikovanje začasne vlade, ki bi bila na oblasti do parlamentarnih volitev. Po dveh preložitvah
so člani sveta prehodne vlade 8. marca podpisali začasno ustavo, ki Irak opredeljuje kot
demokratično federalistično državo in s tem končali proces pogajanj o prihodnji ureditvi Iraka
(24ur, 2004a; Dnevnik, 2004a).
Svet prehodne iraške vlade je potem, ko je bil 17. maja 2004 v samomorilskem napadu z
avtomobilom bombo ubit predsedujoči Abdel Zahra Osman, imenoval novega vodjo imenoval
Gazija Mašala Adžila al Javerja. 1. junija je bil svet prehodne iraške vlade razpuščen. 30.
junija je bila imenovana je bila začasna vlada pod vodstvom Ijada Alavija, predsednik države
pa je postal Gazi al Javar (24ur, 2004b; RTVSLO, 2004).
28. junija so koalicijske sile pod vodstvom Združenih držav iraškim oblastem predale
suverenost nad Irakom in ameriška intervencija v Iraku je bila s tem končana. Američani so
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iraškim oblastem predali tudi nekdanjega diktatorja Sadama Huseina, ki je v začetku julija
prvič stopil pred sodišče. Začasna uprava je bila s tem razrešena in Bremer je zapustil Irak.
Nove iraške oblasti so koalicijske sile pozvale, naj ostanejo v Iraku in jim pomagajo
zagotavljati varnost v državi. Irak je tudi po prenosu suverenosti ostal nevarna dežela, v kateri
delujejo uporniške skupine. 18. avgusta je konferenca iraških političnih in verskih voditeljev
izbrala stočlansko začasno skupščino, katere naloga je bila nadzorovanje začasne vlade in
priprava volitev januarja 2005. 5. oktobra je ameriški obrambni minister Donald Rumsfeld
potrdil, da v Iraku niso našli dokazov o orožju za množično uničevanje in o povezanosti
Huseinovega režima z Al Kaido. Prav domnevna povezava Al Kaide z režimom Sadama
Huseina pa je bila razlog za napad na Irak marca 2003. Tudi nekdanji inšpektor Posebne
komisije Združenih narodov (UNSCOM) in zadnji vodja inšpekcij ameriške obveščevalne
agencije CIA v Iraku Charles Duelfer je v svojem končnem poročilu zatrdil, da Irak vse od
leta 1991 ni proizvajal orožja za množično uničevanje (Areh, 2004b; 24ur, 2004c; Dnevnik,
2004b).
V Iraku so se kljub grožnjam teroristov 30. januarja 2005 odprla volišča, na katerih je lahko
približno osem milijonov Iračanov (60 odstotkov) oddalo svoje glasove na prvih svobodnih
volitvah po padcu režima Sadama Huseina. Na volitvah je kandidiralo sto deset strank in
volilnih list, kandidatov, tudi neodvisnih, pa je bilo skoraj 7700. Največ, 48 odstotkov glasov,
je prejela šiitska Združena iraška zveza, ki ima tudi podporo velikega ajatole Alija al
Sistanija. Na drugem mestu je pristala koalicija kurdskih strank s 25,7 odstotki, na tretjem pa
lista takratnega začasnega iraškega premiera Ijada Alavija, ki je prejela slabih štirinajst
odstotkov glasov. Skrajneži so uresničili grožnje, nasilje na volilni dan je zahtevalo najmanj
44 smrtnih žrtev, med žrtvami pa naj bi bilo osem samomorilskih napadalcev (24ur, 2005a;
Delo, 2005a).
Zmagovalka volitev, Združena iraška zveza, je začasnega iraškega podpredsednika Ibrahima
Džafarija predlagala za novega iraškega premiera, za predsednika države pa je podprla Kurda
Talabanija, ki je bil 6. aprila 2005 tudi izvoljen. Za podpredsednika je narodna skupščina
izvolila dotedanjega začasnega predsednika, sunita Gazija al Javerja in dotedanjega začasnega
finančnega ministra, šiita Adela Abdela Mahdija. Za izvolitev v 275-članskem parlamentu so
kandidati potrebovali dvotretjinsko večino (Delo, 2005b).
3. maja 2005 je na slovesnosti v Bagdadu prisegla nova iraška vlada. Premier Ibrahim al
Džafari in ministri so eden za drugim položili desno dlan na koran in obljubili, da bodo
»ohranili neodvisnost in suverenost Iraka, branili interese prebivalstva, ohranili celovitost
njegovega ozemlja, njegovih voda in naravnih virov ter uresničevali zakone z odkritostjo in
nepristranskostjo« (24ur, 2005b).
Izvedeni so bili prvi poskusi demokratizacije, trenutna vlada je bila izvoljena maja 2006,
država pa stoji na robu državljanske vojne med Šiiti, Suniti in morda tudi kurdsko manjšino
na severu, ki bi se rada skupaj z mestom Kirkuk odcepila od matične države (The World
Factbook, 2013).
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5. DRUŽBENI IN GEOGRAFSKI UČINKI ISLAMA V IRAKU
5.1.

Šeriatsko pravo

Islamsko pravo ali šeriat so pravila in način življenja, ki jih je svojim vernikom predpisal
Alah. Islamsko pravo je v prvi vrsti zavezujoče na moralni ravni. Islamsko pravo in ves
miselni sistem islamske družbe sta utemeljena tako, da na individualni ravni temeljita na
človekovi osebni odgovornosti in njegovi vesti, obenem pa je pravo tudi na kolektivni ravni
utemeljeno na »notranjem področju«, na odnosu s presežnim. Šeriatsko pravo je torej
svojevrsten moralni zakonik, ki pokriva širok spekter življenja muslimanov in ima kot takšen
dvojno vlogo: po eni plati predstavlja pozitivno zakonodajo, po drugi pa je temelj islamske
kulture in islamske identitete. Zato Wael B. Hallaq govori o pravnem in psihološkem vidiku
islamskega prava (Hallaq 2004, str. 1). Šeriat je temelj islamske identitete in nanj ne moremo
gledati kot na zakonik, kakršne poznamo v sodobnih civilnopravnih družbenih strukturah, saj
to bistveno okrni naše razumevanje islama. Vrh tega je temelj celovitega razumevanja islama
priznavanje temeljne povezanosti med svetimi spisi in pravom. Tako kot judovsko je namreč
tudi islamsko pravo teokratičen sistem, utemeljen na pojmu razodetega božjega prava. Oblast
in ljudstvo sta podrejena božjemu pravu, ki ne izvira iz običajev in ni utemeljeno na razumu,
politični primernosti ali družbeni koristnosti. Vsi ti elementi sicer lahko prispevajo k
odkrivanju božjega prava, vendar sami po sebi ne morejo nadomestiti božjega prava ali ga
celo predstavljati. Judom so Božje zapovedi razodete v Tori, muslimanom pa je božje pravo
razodeto v Koranu (Harcet, 2008).
Šeriatsko pravo je del zakonodaje v številnih islamskih narodih, vendar v različnem obsegu.
Islamsko ali šeriatsko pravo deli dejanja na tista, ki so dovoljena in jih je zapovedal Bog
(halal), in na prepovedana (haram). Vmes najdemo še priporočena, a ne obvezna dejanja
(mandub) in tista, ki niso zaželena, pa niti izrecno prepovedana (makruh). Na sredini pa so
dejanja, za katera se mora človek odločiti po svoji lastni vesti, saj zanje ni natančnih navodil
(mubah). Da bi torej musliman ohranil svoj ugled in spoštovanje, mora opravljati le dejanja,
ki so dovoljena. Tudi če s prepovedanimi dejanji poskuša doseči dober cilj, to ni opravičljivo,
še več, razlagalci pravijo, da s tem samo poglablja svoje stanje grešnosti (Amrullah, Hadimi,
2001).
Prvi člen iraškega civilnega zakonika opredeljuje islamsko pravo kot glavni vir zakonodaje.
Po zakoniku iz leta 1958 je bila poligamija zelo otežena, v primeru razveze je bilo skrbništvo
dodeljeno materi, prepovedano je bilo sklepanje zakonske zveze mlajšim od 16 let. Leta 1995
je Irak uvedel šeriatsko kazen za določene vrste kaznivih dejanj. Iraški pravni sistem sicer
temelji na francoskem civilnem pravu, kot tudi sunitske in šiitske interpretacije šeriatskega
prava. Predlagan je bil člen ustave, ki bi omogočal, da se zadeve osebnega statusa (na primer
poroka, razveza in dedovanje) urejajo s pravili posamezne verske skupnosti, vendar do
njegove veljave ni prišlo. Leta 1959 je Irak spremenil svoje, na šeriatskem pravu temelječe
družinsko pravo in postal ena od najmanj religioznih držav na Bližnjem vzhodu. Ali je
potrebno strogo upoštevanje šeriatskega prava, je v Iraku postalo eno najpomembnejših in
najbolj spornih vprašanj s katerim se je soočala vlada v času po koncu režima Sadama
Huseina. Veliko ljudi je zaskrbljenih, da pravice žensk, ne-muslimanov in Iračanov nasploh,
niso upoštevane v iraški ustavi, določeno s šeriatskim pravom, ki za mnoge predstavlja
nasilen sistem vladanja. Konceptualno – in v nekaterih primerih zgodovinsko – je argument
veljaven. Kljub temu se zdi, da iraška ustava vsebuje zdravo mešanico podpore do
neodtujljivih pravic človeštva in odvisnosti od islamskega prava. Izrabljen kliše sodobnega
sveta pravi, da »ne moremo sprejemati zakonodaje o moralnosti«. Vendar imajo v realnosti
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prepovedi dejanj kot so umori, kraje in spolne zlorabe, svoje temelje prav v morali in religiji.
Večina zakonov po svetu temelji prav na morali in religiji. Šaria je en pogled na to, kako naj
bi z uporabo prava, moralnost in religija vplivali na vsakodnevno življenje (Otterman, 2014).
V Koranu je kot del islamskega prava zasnovanih le pet kazni: bičanje za pitje alkohola,
bičanje za nečistovanje in kamenjanje za prešuštvo, bičanje za lažne obtožbe prešuštva ali
prešuštvo, amputacija roke za krajo in amputacija roke (ali smrt, če pride pri prekršku do
smrti žrtve) za velik rop. Tovrstno kaznovanje se razen v Iranu in Saudovi Arabiji skoraj
nikoli ne uporablja. Večina držav Bližnjega vzhoda sicer vključuje tradicionalne elemente
šeriatskega prava v svoje pravne kodekse, vendar to velja posebej na področju prava osebnega
statusa, ki ureja poroke, razveze in dediščino. Na drugih pravnih področjih, kot je kazenski
zakonik, je večina islamskih narodov poskušala omejiti uporabo tradicionalnega šeriata, ki ga
nadomešča bodisi s sekularno zakonodajo ali z zakoni, ki so označeni kot sodobne
interpretacije šeriatskega prava. Na splošno je vsak nacionalni zakonik edinstven in odraža
vrsto zgodovinskih in kulturnih vplivov. Na drugi strani so številne islamske države
spremenile klasične omejitve šeriatskega prava, najpogosteje za razširitev pravic žensk.
Takšne spremembe so namreč postale pomembne pri vprašanjih človekovih pravic in pravic
žensk v muslimanskem svetu (Otterman, 2013).
5.1.1. Povezanost politične in verske oblasti
Islamska civilizacija svoje bistvo utemeljuje na religioznih temeljih – država, družbeno
življenje in vera so tesno prepleteni: »Religija obsega celotno življenje in je od njega
neločljiva« (Nasr 2007, str. 40). Kot meni Debeljak (1995, str. 50), predstavlja islam iz
antropološke in kulturne paradigme zahodnemu stilu racionalnega mišljenja poseben izziv, saj
ne priznava jasnega razlikovanja in ločitve med religijo in politiko oziroma cerkvijo in
državo. Islamski pogled religije ne razume kot del življenja ali kot posebno vrsto dejavnosti,
kot so socialni diskurz, gospodarstvo ali politika, temveč trdi, da »nič ne more legitimno
obstajati zunaj področja religije in uporabe njenih principov v prostorski in časovni zgodovini
določene človeške kolektivnosti« (Nasr 2007, str. 41). Po islamu se religija poleg zasebne
dimenzije ukvarja tudi z javno sfero, z družbenim, ekonomskim in političnim življenjem ljudi.
Prav ločitev med vero kot zasebnim in državo, politiko kot javnim pa v zahodnem
civilizacijskem krogu pomeni osnovo modernih družbenih ureditev.
Razlaga teokratičnih pravnih sistemov, med katere spada tudi islam, poudarja, da ti
predpostavljajo prepričanje, da tako posvetno kot versko pravo izvirata od boga. Edina prava
pot k pravu je kombinacija božjega razodetja in človeškega razuma, prepričanje, da je
zakonodajo mogoče graditi zgolj na podlagi človeškega razuma, pa je za teokrate absolutno
nesprejemljivo. V teokratično urejenih skupnostih je temelj zakonodaje etika, etika pa temelj,
če ne celo ekvivalent vere. Zato kršenje pravil za muslimana ne pomeni zgolj kršenja
družbeno vzpostavljenih pravil, ampak kršenje božje volje. Vladar ni zgolj posvetni
zakonodajalec, ampak varuh morale. Čeprav zgodovina islama pozna določeno delitev oblasti
na duhovno in politično, v islamskih državah ni prišlo do ločitve religije in države. Medtem
ko so bili kalifi, imami in uleme vselej predvsem duhovni voditelji, katerih vodstvo je
podvrženo izključno božjemu pravu – šeriatu, so bili sultani in kralji predvsem posvetni
voditelji. Toda tudi sultani so, zato da bi izvrševali svojo svetno oblast, morali imeti kalifovo
odobravanje in duhovni blagoslov in šele tako so dobili svojo legitimnost. Zato ne preseneča,
da je še danes v nekaterih ustavah določeno, da je predsednik (islamske) države lahko samo
muslimanske vere (Harcet, 2008). Pri obravnavanju načela strogega ločevanja religije od
politike v muslimanskem svetu, gre predvsem za »mero« ločevanja in za način. Ključno je, da
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je vera in iz nje izhajajoče družbene norme tudi pravno sprejeta. Irak je država z dolgoletno
krizo in je treba razvoj sekularnosti razumeti kot del modernizacijskega in hkrati
tranzicijskega procesa; dosedanje oblasti v tej državi so bile diktature. Religijska struktura je
v kaosu preostala kot edini družbeni organiziran steber in ima zato večje možnosti in vpliv.

5.2.

Fundamentalizem

V Iraku, ki predstavlja območje obravnave diplomskega dela in državo z izrazito
muslimanskim prebivalstvom je mogoče govoriti o fundamentalizmu, natančneje islamskem
fundamentalizmu. Ne gre pozabiti, da je pluralnost islamskega sveta že sama po sebi vir
dinamičnih odnosov med muslimani znotraj islamskih dežel. Kljub vsem političnim
tragedijam, ki so doletele Irak, pa norma islamskega sveta ni to, kar trdijo v mnogih medijih
in popularni literaturi Zahoda. Ni verski ekstremizem ali fundamentalizem, tudi ni sekularni
modernizem. Norma je tradicionalni islam. Za jasnejšo sliko je potrebna pojasniti izvor in
značilnosti religijskih gibanj, ki od 70-ih let prejšnjega stoletja postajajo vse pomembnejša in
za katere najprimernejša oznaka je »fundamentalistična«.
Fundamentalizem je nazor, ki zahteva popolno privrženost načelom določene ideologije
oziroma religije. Pojem fundamentalizem se najpogosteje povezuje z verskim
fundamentalizmom, ki predstavlja različne politične ideologije in gibanja. Ta poskušajo
celotno družbeno in politično življenje uskladiti z doslednim tolmačenjem verskega nauka.
Prizadeva si torej spremeniti moderno civilizacijo, ki temelji na dediščini razsvetljenstva in
sekularizma ter jo preoblikovati v soglasju »z absolutno avtoriteto božje besede oziroma
nezmotljive resnice božjega razodetja, kakršnega prinašajo sveti spisi od Korana do Svetega
spisa« (Debeljak, 1995, str. 20-21).
Verski fundamentalizem v javnosti pogosto omenjajo, ko gre za pojave in gibanja v verstvih
sveta (najpogosteje v islamu). V znanosti se temu izrazu precej izogibajo, ker da gre za zelo
raznorodne pojave, ki jim je težko ugotoviti skupno jedro. Domnevni fundamentalisti se
sklicujejo na ene ali pa na druge svete knjige, jih različno razlagajo, ali pa se sploh ne
sklicujejo na pisano besedo, temveč na ohlapno izročilo. Nekateri zagovarjajo nasilje, drugi se
mu izogibajo. Vsekakor pa ne gre za svetovno zaroto, kot bi včasih izhajajo iz poročil
medijev. Marty pojav fundamentalizma na verskem področju kljub zadržkom znanosti
definira kot obremenjenost in obsedenost s kolektivno identifikacijo, kot dualističen odnos do
stvarnosti, prizadevanje po ideološki čistosti, podkrepljeno zavest o sovražniku, občutek krize
in nujnosti, ki nastopa, prizadevanje po uveljavitvi vsestranske spremembe v družbenem
življenju, kar lahko pomeni totalitarno družbo, selektivno sklicevanje na modernizacijo in
tradicijo, avtoritarno vodstvo (Flere, Kerševan, 1995).
Čeprav so imela v teku zgodovine številna gibanja karakteristike verskega fundamentalizma,
sta se izraz in njegov pomen skovala šele v začetku 20. stoletja. Najpogosteje se ga povezuje z
islamom v državah bližnjega vzhoda, čeprav ta posebna oblika religiozno–političnega
aktivizma ni značilna samo za islam in ga je zaznati tudi v judaizmu in krščanstvu.
Marty in Appleby definirata fundamentalizem kot »tendenco, način mišljenja, ki obstaja v
religijskih skupnostih in je paradigmatsko utelešena v določenih reprezentativnih
posameznikih in gibanjih in ki se manifestira kot strategija ali skupek strategij, s katerimi
oblegani verniki poskušajo zaščititi svojo distinktivno identiteto kot ljudje ali skupina. Ker
čutijo, da je ta identiteta v sodobnem času ogrožena, jo utrjujejo s selektivnim oživljanjem
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doktrin, verovanj in praks iz svete preteklosti. Fundamente v novem religijskem portfelju
spremljajo brezprecedenčne trditve in doktrinarne inovacije. Z močjo teh inovacij in novih
podpornih doktrin naj bi oživljeni in posodobljeni fundamenti danes ponovno pridobili isto
karizmatično intenzivnost, s katero so izvorno že davno oblikovali skupnostno identiteto iz
formativnih razodetih religijskih izkušenj« (Marty, Appleby 1991/1995; cv: Šterbenc, 2011,
str. 83).
Verski fundamentalizem se pogosto manifestira skozi popolno ali delno zavračanje modernih
idej, najsi bodo s področja verske tolerance, sekularizma, odnosa med spoloma ali pa razni
dosežki znanosti in tehnologije, ki iz različnih razlogov niso v skladu z določenim verskim
naukom, doktrino ali religiozno dogmo. Mnogi obravnavajo verski fundamentalizem kot
reakcijo na vrsto družbenih in ekonomskih problemov, katerih sodobne ideologije, kot sta npr.
liberalizem in socializem, nista zmogla rešiti. V takih primerih se verski fundamentalizem
pogosto združuje z nacionalizmom, fašizmom in rasizmom ter, v nekoliko manjši meri, s
konservatizmom. Pri svojem delovanju se fundamentalizem sklicuje na nezmotljivo in
absolutno avtoriteto svetih spisov ter nasprotuje konceptom in vrednotam sodobnosti. V njih
vidi vzrok za zmedo, zbeganost in dezorientacijo sodobnega človeka. Poglavitni cilj je vrniti
božjim zakonom primat nad človeškimi zakoni ter posledično s tem preoblikovati razmerje
med religijo in državo. V skrajnih primerih (to velja predvsem za radikalni islamizem) so se
fundamentalisti pripravljeni zateči k oboroženem boju ali k terorističnim dejanjem proti
populaciji nevernih, nepravovernih in nelojalnih ali celo proti vladam sekularnih držav.
Fundamentalisti izhajajo iz domneve, da vzroki različnih družbenih problemov (kriminal,
droge, prostitucija ...) izvirajo predvsem iz odsotnosti religioznega cilja in absolutne avtoritete
boga. Zaradi tega zahtevajo preoblikovanje sodobne družbe in priznanje absolutne božje
avtoritete, saj lahko samo tako postanejo družbe smiselne, varne in moralne (Debeljak, 1995,
str. 20-34).
Osnovni pojem za fundamentalizem je preprostost, kar se kaže tudi pri islamskih
fundamentalističnih gibanjih, ki zagovarjajo oživitev šarie in pri tem poenostavljajo njeno
zapletenost. Sveta besedila morajo vsebovati preprosta izročila, da jih lahko razume vsak
posameznik ter naj bi omogočala, da ima vsak posameznik osebni stik z bogom na osebni
ravni in brez kakršnihkoli posrednikov. Obenem je preprostost pomembna tudi zaradi
možnosti zapletanja v detajle, kar lahko privede do večje možnosti nestrinjanja.
Fundamentalistična gibanja se med seboj razlikujejo glede na različne dejavnike, predvsem na
značilnosti družb, znotraj katerih obstajajo. Ker muslimani verjamejo, da je islam edina prava
vera, je njihova edina naloga meje hiše islama čim bolj razširiti. Glavni instrument za
uresničitev zadane naloge je džihad. Tukaj je treba poudariti, da nasilje ne nastopa kot
obvezni stil urejanja odnosov med hišo islama in hišo vojne, saj se za uveljavitev naukov
uporabljajo tudi ekonomska in politična sredstva. V islamski tradiciji je razširjena delitev na
veliki in mali džihad. Pri velikem džihadu gre za spiritualni boj, boj za čistost duše, medtem
ko gre pri malem džihadu za pravično bojevanje in uporabo nasilnih sredstev z namenom
obrambe (če je človek napaden, ima po pravico zaščititi svoje življenje in imetje) (Debeljak,
1995, str. 58).
Veliko strožji je do džihada Bruno Etienne, ki trdi, da je idealna država, h kateri težijo
muslimani, že obstajala, in sicer je bila to politična ureditev v času Mohameda in prvih štirih
kalifov. Džihad po njegovem mnenju ni sam sebi namen, ampak je sredstvo, s katerim bo
islam zavladal svetu. Kot tak ima džihad štiri glavne značilnosti: ima značaj obveznosti, je
verska obveznost, ki odpira vrata raju, izvaja se z oboroženo akcijo, kateri glavni namen je
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širjenje islama in ostaja dolžnost vse do konca, dokler univerzalnost religije ne bo uresničena
(Etienne, 2000, str. 214-220)
Fundamentalisti se ločijo od ostale družbe, v kateri živijo: od pripadnikov drugih verstev pa
tudi od tistih, ki bolj blago pojmujejo svojo religioznost znotraj istega verstva. Ta zahteva po
ločitvi, trditev o nezmožnosti skupnega življenja in dejanska ločitev naj bi bila morda
najpomembnejša značilnost fundamentalizma – in seveda pripelje do nasilja. Najbolj plodni
pogoji za pojav in uspeh fundamentalizma so krize ali domnevne krize družbe, razvoja in
kolektivne identitete. Zato je verski fundamentalizem neredko samo na videz versko gibanje,
dejansko pa nacionalistično ali kaj podobnega. V takšnih primerih je »verski
fundamentalizem« napačno označevati kot različico verskega ekstremizma (Flere, Kerševan,
1995).
Bistvo fundamentalizmov je iskanje in stremljenje k temeljem (od tod tudi ime). Za naše
(evropske) pojme so nekoliko zazrti v preteklost, ko so religije igrale bistveno večjo družbeno
vlogo. V Iraku je treba upoštevati celoten preplet družbenih in političnih okoličin, predvsem
več desetletij trajajočih sporov in kriz, kaosa; v takih okoliščinah je iskanje temeljev, z našega
(sekularnega) vidika, videti na eni strani kot bojevito in iluzorno. V iraškem kontekstu je
smiselno pomisliti tudi na dejstvo odpora do ZDA in »zahoda«, začenši z oblikovanjem
političnih meja na tem prostoru. Fundmentalizem ni bil le verski temveč predvsem politični
odpor zoper »zahodnizacijo«, ki pa so jo čutili kot obliko dejanskega političnega kulturnega
in posredno (glede na vlogo religije v javnem življenje) tudi verskega pritiska.
Fundamentalizem je bil vsaj posredno izzvan.

5.3.

Vpliv islama na arabski nacionalizem

»Arabska politična tradicija vse do danes ostaja močno prepletena z islamskimi doktrinami, ki
so jih predpisale stare islamske države, katerim so vladali avtoritarni sultani« (Harik, 2003,
str. 347). Ne glede na to prepletenost ima vpliv islama različne razsežnosti v državah.
Potrebno je razumeti, da se islamske skupine borijo za svoj prostor v politični areni.
Muslimanska vera je postala ena od glavnih ideologij, ki se zrcali predvsem v politiki.
Prevladujoča misel je, da je muslimanska vlada nujen del verskega stebra družbe. Zagovorniki
te ideje so lahko zmerni ali pa ekstremni, v glavnem se razlikujejo o tem, koliko prostora
pustiti individualnosti in (ne)verskim organizacijam in koliko poudarka nameniti islamski
obliki vladanja. Druga, prav tako pomembna ideologija arabske politične kulture je še manj
tolerantna in posledično namenja manj prostora demokraciji, kot islam. Trde korenine
nacionalizma so posledica splošne arabske želje po osamosvojitvi iz prijema otomanskega
cesarstva in kasneje kolonialnih sil. To so lahko dosegli prav s poudarkom na politični
združitvi in arabski uniformnost. Prostora za raznolikost ni bilo. Pri tem velja omeniti, da je
nacionalizem v tem delu sveta le posnemal evriopske zglede in nekoliko pozneje je nastopil.
Kot ideologija pa ima značilne in – z nekaj razlikami – podobne prijeme kot evropski
nacionalizmi (Harik, 2003).
Nacionalna pripadnost in pečat političnih dogodkov sta pomembna dejavnika, ki delujeta in
oblikujeta družbeno zavest ter pomagata formirati ideološke usmeritve. Arabski nacionalizem
v obliki panarabske ideologije je v sodobnem času v zatonu. Ne glede na to pa zaseda
pomembno mesto v arabski politični zavesti, saj je začel svoj pohod v čustveno nabitem
obdobju, v katerem je prišlo do pomembnih političnih preobratov. Njegove korenine segajo
daleč v zgodovino, vse do obdobja islamskih pohodov, vseskozi pa ga spremlja konflikt med
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arabskim nacionalizmom in nacionalno državo. Politolog Dankwart Rustow, ki se je ukvarjal
s tranzitologijo v okviru študij o demokratizaciji, se je osvobodil prevladujočih misli, ki
pogojujejo demokratičnost z družbenimi in ekonomskimi predpogoji. Zagovarjal je, da je
osvojitev nacionalne enotnosti ključni cilj, ki vodi v demokratizacijo »tranzicijskih« držav.
Imenoval je tri pogoje, ki označujejo politično modernost: avtoriteta, identiteta in enakost.
Sodobne arabske države imajo težave pri vzpostavljanju legitimnosti na osnovi teh pogojev.
Politika arabskih držav je zasnovana na avtoriteti. Identiteta in enakost pa sta avtoriteti
podrejeni. Identiteta, ki ima osrednje mesto znotraj arabskega nacionalizma je
multidimenzionalna in kontradiktorna. Arabski misleci so se opirali na nemško predstavo o
nacionalizmu. »Nemški misleci so podpirali teorijo o naciji, kot živem organizmu, ki se je
razvil organsko s pomočjo skupnega jezika in zgodovine, ki – tako kot vsi živi organizmi – jo
določajo subjektivne spodbude« (Al Housri, cv: Woods, 2003). Posnemanje evropskih
miselnih tokov in tudi ideologij je v arabskem modernizacijskem procesu značilno. Na tem
mestu je potrebno poudariti, da je bil nemški najmočnejši in tudi ekonomsko vpliven, ni pa bil
kolonializacijsko (tako) nevaren kot na primer britanski ali francoski.
Nacionalizma ne določajo državne meje ampak skupne značilnosti, skupna zgodovina in
skupni jezik. To sta glavna povezovalna dejavnika. Rasa ni spadala v ta kriterij, ker je arabska
nacija nastala iz raznolikih skupin ločenega izvora. Veliko teoretikov je v rasnem pristopu
videlo zgolj partikularne interese njenih ustvarjalcev. Funkcija koncepta rase je bila
razdiralnega značaja, kot ločitev na Arabce in Berbere, ki so v njihovih očeh bili konstrukti
imperialnih sil. Učenjaki so se strinjali, da sta arabski jezik in islam dva poglavitna
povezovalna dejavnika arabskega nacionalizma. Komunikacije imajo močno vlogo
povezovanja prebivalstva preko govora in pisanja. Prav jezik je tisti, ki določa nacijo, saj se v
osnovi razlikujejo po tem, da pripadniki nacij govorijo različen jezik. Popolnost arabskega
jezika pa je ustvaril islam. Zaradi tega je tudi religija povezovalni dejavnik arabskega
nacionalizma. Jezik se je v osnovi širil z religijo, prav zaradi tega, ker je bila sveta knjiga
napisana v arabskem jeziku. Arabci ne želijo spreminjati jezika, da ne bi oskrunili jezika svete
knjige. V povezavi z nacionalizmom islam ne predstavlja verske drže ampak zgodovinsko in
kulturno dediščino. Kristjan Michel Aflaq, ustanovitelj vsearabske ortodoksne politične
stranke Baas, je menil, da sta arabski nacionalizem in islam neločljiva. Arabci in islam si
delita skupen teritorij in zgodovino. V osnovi so bili Arabci razdeljeni med plemeni in islam
se je pojavil kot skupna vez, ki je Arabce prepričala, da postanejo ena nacija. Tako kot
muslimane, je tudi Arabce preostalih ver do neke stopnje združil islamski fenomen. Arabci,
ne glede na religiozno opredelitev, smatrajo islam kot združevalno lastnost arabskega
nacionalizma. Nacionalizem kot način izvajanja državne politike ima veliko težjo pot do
uspeha kot arabski nacionalizem v obliki ideologije. Arabski svet je etnično heterogen in
državna ideologija, ki favorizira prevlado večine pomeni izključitev manjšin na njihov račun.
Do tega je prišlo tudi v Iraku in država se je trudila uporabiti arabski nacionalizem, da bi rešili
problem (Choueiri, 2000).
Danes velika večina Arabcev izgublja vero v arabski narod. Mnogo jih je uspešno privzelo
pripadnost nacionalnih držav in se poistovetilo z lastnimi državnimi simboli in zgodovino.
Zgodba arabskega nacionalizma je osupljiva zaradi hitrega poroda, vzpona in upada. Arabski
nacionalizem je ubral različne poti razvoja v različnih regijah, kar je povzročilo nastanek
večjih variacij arabskega nacionalizma: Naserizem in Baasizem in celo Neobaasizem. Več
vrst nacionalizma je med seboj tekmovalo, posploševati arabski nacionalizem pa je težko.
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Nekdanji član stranke Baas je dejal, da ga je spreletela mrzlica vsakič, ko je prebral naslednji
stavek: »Mohamed je bil utelešenje vseh Arabcev. Torej naj bodo danes vsi Arabci
Mohamed« (Choueiri, 2000, str. 162).
Filozof, sociologi in arabski nacionalist Michel Aflaq je gledal na islam kot univerzalno
sporočilo in izraz arabskega humanizma hkrati. Dejal je, da je »slavna preteklost« islama v
ostrem nasprotju »sramotni sedanjosti« Arabcev, med preteklostjo in sedanjostjo pa ni bilo
nobene zgodovinske kontinuitete. Da bi Arabci podoživeli svoje trenutke slave, so se morali
sami obnoviti in izvesti ustvarjalni preskok na področju družbenih in političnih razmer.
Naučene besede politikov in verskih voditeljev so bile največkrat zgolj prazne besede brez
prave povezanosti življenjem sedanjega časa. Samo tisti, ki so pristopili k islamu znova, z
navdušenjem in prerojeno vero, bi lahko sporočilo in njegove neskončne zmožnosti prenašali
na druge. Islam namreč niso zgolj obredi ali zgodovinska faza, omejena s svojimi vzroki in
rezultati, temveč je »večen in popoln simbol« arabskega duha, njegove pristnosti in bogatih
potencialov. Iz tega razloga bi bil lahko islam vedno oživljen kot duh izkušenj in simbol
večjih vrednot. Podoživljanje prerokove izkušnje v dejanju empatije predstavlja nalogo
naroda, ki doživlja svoj preporod. Na enak način, piše Aflaq, kot je islam v preteklosti
zastopal obnovo arabskega življenja, bi lahko arabski nacionalizem postal ideal drugega
obdobja. Vendarle islama in arabskega nacionalizma ni mogoče ločiti kot je bilo to mogoče
(ločitev religije) v sodobni Evropi, čeprav so mnogi to analogijo zmotno dopuščali. V Evropo
je bila religija pripeljana od zunaj in tako ostala tuja njeni naravi in zgodovini, medtem ko je
bil za Arabce islam bistven del njihove identitete. Islam naj bi ljubili, razumeli in cenili kot
najbolj dragoceni element njihovega arabizma. Arabski nacionalizem se obrača k vsem
Arabcem, ne glede na vero in je enako spoštljiv do vseh verskih tradicij. Vendar izpostavlja
islam prav zaradi njegove izjemne vloge v zgodovini razvoja Arabcev in posebnega pomena v
njihovi duhovni in kulturni dediščini (Choueiri, 2000, str. 162).
5.3.1. Nacionalizem in etno-sektaške delitve v Iraku
Poleg velikih sprememb v upravljanju države in samih političnih institucijah, je stanje doseglo
vrelišče, ko je iraški general Bakr Sidqi leta 1936 izvedel državni udar in z njim obudil idejni
spopad med političnimi in intelektualnimi razredi. Konflikti, do katerih je prišlo v obdobju
Bakr Sidqija in so privedli do padca Sulejmanove vlade, ne pričajo samo o moči in rivalstvih
med različnimi člani političnih in vladajočih elit, temveč tudi različnih pojmovanjih o tem, kaj
naj bi predstavljala iraška nacionalna identiteta. Identiteta Iraka je bila vseskozi
problematična, saj gre za umetno narejeno državo, ki so jo Britanci ustanovili med oktobrom
1920 in avgustom 1921. Nastala je z združitvijo različnih populacij, in sicer z združitvijo
šiitskih Arabcev, sunitskih Arabcev in Kurdov. Na tej podlagi je država iskala »pravo«
identiteto, pri tem pa so med seboj vedno tekmovale tri identitete: podnacionalne, to so
plemenske, etnične in religijske, nacionalna iraška in nadnacionalna arabska. V smislu
zunanje politike sta še posebej pomembni iraška nacionalna identiteta (»iraška prva« vizija) in
arabska identiteta. Vseskozi se je postavljajo vprašanje, ali je Irak prvenstveno nacionalna
država z iraško identiteto ali je Irak del širšega arabskega sveta. Vizija arabske identitete je
bila vse bolj privlačna med vrstami oboroženih sil, še posebej med sunitskimi uradniki,
medtem ko je imela ideja o Iraku kot prvenstveno nacionalni državi z iraško identiteto,
podporo predvsem na strani skupin zunaj tradicionalnega sunitskega centra moči. Vlada, ki je
bila ustanovljena kot posledica Bakr Sidqijevega udara ni le iztrgala politične moči
sunitskemu centru, ampak si je s svojo zavezanostjo k »iraški prvi« viziji prizadevala za
redčenje arabske nacionalistično ideologije. Manjšinska elita sunitskih Arabcev, ki je večji del
zgodovine vladala Iraku, se je odločila, da bo imel Irak arabsko identiteto (Dawisha, 2009).
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Idejna usmeritev novega političnega reda je bila takoj jasna v sestavi in dejavnostih politične
elite. Trije stebri skupine oblikovanja politike so bili Sidqi (Kurd), Sulejman (Turkmenec) in
Abu al-Timman (šiit). Prva izjava iraški javnosti v kateri je vlada obljubila, da bo spodbujala
narodno enotnost in premagovanje družbene delitve je bila tako usmerjena skoraj izključno v
probleme v državi. »Arabska enotnost«, želja vsakega verodostojnega arabskega nacionalista,
je bila omenjena samo enkrat (Dawisha, 2009).
Med drugim je bilo zaskrbljujoče tudi spoznanje nove vlade, da je arabski nacionalistični
naboj v vzponu predvsem med vojaškimi častniki, katerih apetit po politični oblasti je bil
prebujen že z vojaško intervencijo Sidqija. Veljalo je prepričanje, da je bil Sidqi bolj
naklonjen zaposlovanju kurdskih kandidatov v vojaški šoli. To naj bi bil odraz Sidqijeve
politike nadomeščanja arabskih študentov s kurdskimi in posledica tovrstne politike je bila, da
so Kurdi predstavljali 70 odstotni delež kadetov v vojaški šoli. Ker je bila velika večina
častnikov sunitov močnih arabskih nacionalističnih nazorov, je bilo dejanje proti Sidqiju le še
vprašanje časa. Avgusta 1937 je bil v Mosulu, severnoiraškem mestu z izrazito arabskimi
nacionalističnimi nagnjenji, izveden skrbno načrtovani atentat nad Sidqijem. In ko je
predsednik vlade Sulejman odredil aretacijo atentatorjev, so se sunitski arabski nacionalistični
častniki odzvali z uporom. V teh okoliščinah vladi ni preostalo drugega, kot da odstopi.
Konec obdobja Bakr Sidqija je pomenil prevlado arabskega nacionalizma nad iraškim
partikularizmom (Dawisha, 2009).
Leta 1943, je Nuri al-Said Britancem predstavil načrtih za ustanovitev »Unije rodovitnega
polmeseca«, pri čemer je namerno izpustil sklicevanje na kakršnokoli arabsko enotnost in se
tako izognil idejni in politični polarizaciji, ki je zaznamovala 30. leta. Nurijev memorandum
je poudaril simbiotične državne vezi, ki so povezovale Irak s Sirijo, Libanonom,
Transjordanijo in Palestino, državami rodovitnega polmeseca, vendar priznal tudi razlike, ki
so obstajale med njimi. Nuri je predlagal dvostopenjski proces, v katerem bi se v prvi fazi v
eno državo združile Sirija, Libanon, Transjordanija in Palestina. Novonastali državi bi se nato
v »Arabski ligi« pridružil Irak in druge arabske države, ki bi to želele. Liga bi bila odgovorna
za obrambo, zunanje zadeve, komunikacije, zaščito manjšin idr. Načrt je bil predstavljen kot
prvi od številnih korakov, ki bi sčasoma privedli do zveze arabsko govorečega sveta, pri
čemer pa je težko oceniti, kakšna bi bila podpora načrtu. Mogoče je sklepati, da bi bila
največja med sunitskimi izobraženci, arabskemu nacionalizmu najbolj naklonjeni iraški
skupnosti, čeprav tudi med suniti ne gre izključiti pojava suma, da za tem stojijo
makiavelistični Hašemiti. Vsak poskus ustanovitve arabske zveze naj bi spregledali tudi
Kurdi, saj bi se njihov status tako poslabšal, da bi z uresničitvijo načrta postali »majhen otok
sredi oceana arabsko govorečih ljudi«. Načrtu naj bi nasprotovali tudi šiiti, za katere je le-ta
pomenil utrditev sunitske hegemonije in dodatno marginalizacijo šiitske skupnosti. Velo je
prepričanje, da načrt za ustanovitev zveze ne temelji na nacionalnem (ali etničnem)
premisleku, temveč gre za strateški politični izračun, povezan s porazdelitvijo politične moči
(Dawisha, 2009).
Na tem mestu je potrebno omeniti, da so razprave o vprašanjih identitete potekale predvsem
na ravni političnih elit. Na ravni revnih in nepismenih množic, ki so sestavljale večino
prebivalstva, temam povezanim z vprašanji identitete niso namenjali posebne pozornosti ali
jim pripisovali posebnega pomena. Tudi z zavzetimi prizadevanji za oblikovanje nacionalne
identitete in preko nje lojalnosti do državnih institucij, je bilo morda preveč zahtevati od
države, da v dveh desetletjih vtisne svoje nacionalne ideje prebivalstvu vseh družbenih
razredov. Predvsem v vrstah srednjega razreda (študentje, birokrati, častniki) se je pojavil
proti-monarhični revolucionarni impulz. Člani teh skupnosti so bili najbolj dovzetni za
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nacionalistične ideje in upravičeno je sklepati, da sta izobraževanje in urbanizacija dejavnika,
ki sta imela poglavitno vlogo v tem procesu. V mestnih središčih, zlasti med izobraženstvom,
je v 50.-ih letih začela nacionalna lojalnost izpodrivati partikularno pripadnost manjšim
družbenim skupinam (Dawisha, 2009).
Ta proces je bil najvidnejši v šiitski skupnosti, kjer je prišlo tudi do pomembnega
gospodarskega napredka. Šiiti so imeli v lasti večji del državnega ozemlja in leta 1958 je bilo
štirinajst od osemnajstih članov Bagdadske gospodarske zbornice šiitov. Hkrati s povečanjem
blaginje se je občutno izboljšal izobraženski status šiitov. Posvetne, državno sponzorirane šole
so poudarjale »enost« Iraka in »arabski« značaj države. Do 40-ih in 50-ih let so številni mladi,
dobro izobraženi šiiti napredovali na družbeni lestvici in vstopili v srednji razred ter se
zaposlili v vladnih institucijah, zasebnem sektorju in drugih poklicih. Njihova socialna
mobilnost je prispevala k zmanjšanju razlik, ki so ločevale sunitsko in šiitsko skupnost v
preteklosti. V procesu družbenega napredka med šiiti, je prišlo tudi do izboljšanja njihovega
političnega statusa. Medtem ko do leta 1947 predsednik vlade ni bil nikoli šiit, je med letoma
1947 in 1954 ta položaj pripadel kar štirim šiitom. V prvem desetletju monarhije so šiiti
zasedali nekaj manj kot osemnajst odstotkov ministrskih položajev, v zadnjem desetletju
monarhije pa se je ta odstotek povzpel na skoraj 35 odstotkov. Do konca 50-ih let so se tako
šiiti postopoma vključevali v iraški politični aparat. Kljub temu so trenja med obema
ločinama, katerih vzrok je bilo predvsem nezadovoljstvo šiitov zaradi izrazite prevlade
sunitov v iraški politiki, še naprej tlela in se gibala pod površjem. In čeprav so bili nekateri od
najbogatejših Iračanov šiiti, je bil položaj šiitske skupnosti tako ekonomsko kot socialno
precej slabši od sunitske. Neskladja med glavnima vejama islama so sicer povzročila nekaj
izbruhov, vendar so bila omejena v obsegu in namenu. Šiiti so nase, kot na skupnost, ki ni
narodnostno odtujena od preostalega dela prebivalstva in predstavlja aktivno prebivalstvo ter
pomemben del iraške družbe, prvič začeli gledati v 50-ih letih. Želeli so dodatno izboljšati
svoj socialno-politični položaj v državi. Med suniti je medtem vladalo prepričanje, da so
šiitske vezi s soverniki v Iranu močnejše in zanje pomembnejše od njihove lojalnosti do
arabske države Irak (Dawisha, 2009).
Vendarle izboljšanje položaja šiitov ni pomenilo, da je iraška družba postala enakopravna.
Suniti, ki so bili veliko uspešnejša in bolje izobražena skupnost od šiitske, so se za prevlado
na ključnih političnih področjih borili do samega konca monarhije. Njihova politična
participacija, brez upoštevanja njihovega deleža politične moči, nikakor ni bila sorazmerna z
njihovo demografsko težo. Čeprav so suniti predstavljali slabih dvajste odstotkov iraškega
prebivalstva, je bilo kar 60 odstotkov članov poslanske zbornice sunitov. Tudi šiitska mesta so
večinoma zastopali sunitski poslanci in v mestih kot je Basra, kjer je 90 odstotkov prebivalcev
šiitov, so več poslanskih sedežev kot šiiti dobili celo kristjani in judje (Dawisha, 2009).
Kar zadeva varnost, so tudi častniškim četam v oboroženih silah poveljevali sunitski častniki.
Politika, ki je posegala tudi v vojaške šole, je mladim šiitom vzela ves pogum, zato se s
prijavami niso niti trudili več. Prav tako je bil vstop v vrste policije za šiite veliko težji. Ta
problem je bil izpostavljen na parlamentarnih razpravah, vendar brez uspeha. Državne
institucije, večinoma pod okriljem sunitov, so si prizadevale za vključitev šiitov v politični
aparat Iraka, vendar je šlo za »napore« brez iskrene zavzetosti za popolno odpravo političnega
in socialno-ekonomskega neravnovesja med obema skupnostma (Dawisha, 2009).
Državne institucije pod sunitsko nadvlado so si sicer prizadevale za odpravo sektaških ovir z
šiiti, v primeru arabsko-kurdske etnične ločnice pa so bile razlike za vse politične stranke
nepremagljive. Kljub temu si Kurdi niso nikoli prenehali prizadevati za neodvisno kurdsko
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državo. Vzrok pomanjkanju impulza za asimilacijo v iraško državo gre tak med drugim iskati
tudi v nizki urbanizaciji kurdskih območij in slabi izobraženosti njihovih prebivalcev. Številni
kurdski uporniki so izhajali iz plemenskih združb, ki so obstajale še v 40-ih letih, kar pomeni,
da državni razvojni projekti, ki so vključevali tudi izobraževanje, kurdskih območij niso
dosegli. Ta so v večini ostala podeželska vse do leta 1950. Kulturna in politična razdalja, do
katere je prišlo zaradi trajne etnične ločnice, ki je obstajala med Kurdi na eni strani ter
arabskimi suniti in šiiti na drugi strani, se je tako le še povečala. Kot obdobje, ko je bil idejni
razkorak med suniti in šiiti najmanjši bi lahko označili 50. leta, zlasti drugo polovico
desetletja (Dawisha, 2009).
Arabski nacionalizem je tekmoval z drugimi ideologijami, vendar izšel zmagoslavno, zasenčil
druge nacionalne in podnacionalne identitete, pri tem pa pomembno vplival na razvoj šiitske
politične identitete. Ob šiitski zahtevi, da država spremeni politično ravnotežje v njihovo
korist, so se številne dejavnosti obrnile k tajni komunistični stranki. Eden izmed razlogov je
bila skrb šiitov, da je arabski nacionalizem v bistvu sunitski projekt združevanja arabske
države, katere večinsko prebivalstvo bi tvorili suniti, medtem ko bi šiiti ostali »nepomembna«
manjšina (Dawisha, 2009).
Ne da so postali vsi šiiti goreči nacionalisti, jih je pa bilo v arabskih nacionalističnih vrstah
vse več. Leta 1951 je basistična stranka začela s svojimi tajnimi dejavnostmi v Iraku, vendar
je rekrutiranje novih članov zaradi intenzivne vladne represije in konkurence dolgoletne
komunistične stranke potekalo zelo počasi. Sredi desetletja je prišlo do velike rasti stranke,
kar sovpada z Naserjevim jurišem proti zahodnemu zavezništvu s centrom v Bagdadu. Do
iraške revolucije v juliju 1958 je stranka Baas postala pomemben element progresivnih sil, ki
so odločilno pripomogle k propadu iraške monarhije. In aktivno vlogo v strani so imeli šiiti.
Od sedemnajstih članov vodstva iraške basistične stranke je bilo osem šiitov, vključno z
generalnim sekretarjem, Fuadom Al Rikabijem (Dawisha, 2009).
Razglašanje smrti šiitske identitete in svita nove, vseobsegajoče nacionalistične dobe s strani
mlade generacije se je tako izkazalo za preuranjeno in preveč poenostavljeno početje.
Sektaški impulzi so bili preveč vztrajni, da bi priznali premoč arabskemu nacionalizmu.
Za voditelja arabskega nacionalizma je bil priznan egiptovski predsednik Jamal' Abd al-Nasir,
človek, ki je dal gibanju posebno in močno revolucionarno smer, kar je bil hud udarec za
Nurija in iraško staro politično vodstvo. Ta revolucionarni impulz se je utrdil z dogodki
povezanimi s sueško krizo in tristranskim vdorom v Egipt, iz katerega je Nasir prišel
zmagoslavno, saj je ostal nepoškodovan. Impulz je bil tako močan, da je postal grožnja iraški
državi. Nuri in drugi člani vladajoče elite, dolgoletni skrbniki države, so se zavedali velike
nevarnosti, ki bi jo predstavljal vsakršen poskus zajezitve navidezno neustavljive
nacionalistične plime. Nuri je poskušal Nasirja predstaviti kot povzpetnika, kateremu manjka
dolgoletna pripadnost in zavezanost arabskemu nacionalizmu, s čimer se je sam lahko
pohvalil. Skliceval se je na arabske zasluge, ki jih je imel kot vodja velikega arabskega upora
leta 1916 in ki je nadaljeval z bojem za enotnost, neodvisnost in slavo arabskega naroda. V
radijskem nagovoru iraškemu ljudstvu na vrhuncu obsežnih in nasilnih nemirov, ki so
prežemali skoraj vsa iraška mesta v času sueške krize, je Nuri o svojih dolgoletnih arabskih
nacionalističnih mandatih dejal: »Rojaki, poznali ste me kot mladeniča, ki se šele prebija ter
mladeniča, ki zagovarja in deluje za neodvisnost Arabcev, njihovo enotnost ter dvig ugleda
Arabcev v času, ko bi beseda »arabski« govornika stala glave. To je bilo v času, ko so tisti, ki
danes zagovarjajo nacionalizem, poklekali pred zatiralci in imperialisti ter nas obtoževali
veleizdaje in ateizma. Nevarnosti sem bil izpostavljen več kot enkrat, vendar sem nadaljeval
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svojo pot v iskanju ničesar drugega kot neodvisnost, slavo in dostojanstvo Arabcev. … Poziv
k arabskemu nacionalizmu zame ni naključje temveč je moja bit. Ponosen sem na to in
prizadeval si bom za njeno spodbujanje in zaščito, ne glede na to ali sem v vladi ali izven
nje.» V idejni borbi za srce in dušo arabske javnosti, je egiptovski predsednik Nasir povsem
prevladal. In v tem delu arabskega sveta, kjer sta imela Nuri in prestolonaslednik politični
nadzor, vendar čedalje šibkejšo legitimnost, je postal politični red tako krhek, da ne bi vzdržal
nobenega nadaljnjega psihološkega poraza (Dawisha, 2009).
Nenadna novica o enotnosti Sirije in Egipta ter nastanka Združene arabske republike (ZAR)
pod vodstvom Nasirja februarja leta 1958 je bila bomba, ki je kmalu pripeljala do paranja
monarhičnega reda. Prepričljiva vnema s strani Iračanov je botrovala pojavu tako močnega
prezira Združene arabske republike do bagdadske vlade, da so bili številni Iračani pripravljeni
prevzeti ogromno tveganje in podpreti egiptovsko-sirsko združitev. Dogodki so potisnili
iraško vladajočo elito na rob obupa. Princ 'Abd al-Ilah je priznal, da je bila Združena arabska
republika »smrtna grožnja obstoju Iraka«, britanski veleposlanik pa je dejal, da se je politična
situacija v Iraku poslabšala do te mere, da se lahko vse sesuje v roku enega meseca. In sesulo
se je (Dawisha, 2009).
14. julija 1958 je bil z vojaškim udarom zrušen monarhičen politični red, v katerem so bili
ubiti Nuri al-Said, prestolonaslednik 'Abd al-Ilah, mladi kralj Faisal II ter vsi ostali člani
kraljeve družine. Vse člane monarhičnega reda, ki so bili v Iraku, so aretirali in jim kasneje
tudi sodili. S slavjem ljudstva, ki je sledilo po koncu udara, je bila razglašena Republika Irak.
Nezmožen ohraniti zmerno liberalno politično stališče po letu 1954, brez prizadevanj po
vključitvi mladih ljudi v politično elito, navidezno miren kljub naraščanju socialnoekonomskih razlik v državi in odločen voditi zunanjo politiko, ki je bila v nasprotju z idejnim
duhom tistega časa, je monarhičen politični sistem propadel brez upora (Dawisha, 2009).

5.4.

Učinek religije v vsakdanjem življenju Iračanov

Kulturni in verski okvir sta pomembna dejavnika, ki vplivata na vrednote, te pa so jedro vsake
kulture, saj določajo merila, kaj je zaželeno in kaj ne v nekem določenem družbenem okolju.
Za vse muslimane je značilen specifičen način življenja, ki se kaže na vseh področjih dela in
obnašanja.
Prisotnost in vpliv islamske veroizpovedi je v Iraku mogoče zaznati že v sami pokrajini.
Način življenja muslimanov se izraža neposredno tudi prek verskih objektov, ki imajo velik
simbolni pomen. V muslimanskem svetu je osrednji verski objekt mošeja oziroma
muslimanska molilnica, ki je namenjena skupni molitvi in predstavlja središče skupnosti. Ob
času, določenem za pet dnevnih molitev, z minaretov kličejo izreke, ki pomenijo klicanje k
molitvi, recitira pa jim t. i. muezin. Od vseh odraslih muslimanov se pričakuje, da se ob petkih
udeležujejo opoldanskih molitev v mošeji, pri čemer ženske sedijo v mošeji ločeno od
moških. Smer Meke, ki slovi kot najsvetejši kraj islama, saj se je v njej rodil prerok
Mohamed, je v mošeji nakazana z obokano nišo ali okrašeno ploščo na steni. Molitev vodi
imam, kar pomeni modrec (Islam, 2013).
Osrednja prvina muslimanskega življenja in družbe, eden od vogelnih kamnov družbene
trdnosti in varnosti v skupnosti je družina. V Koranu in Hadisih je veliko pravil, omejitev in
svaril glede ureditve in vedenja v muslimanski družini- družinske vezi so močnejše od vseh
drugih družbenih odnosov. Zvestoba in privrženost družini pa presegata vse druge družbene
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obveznosti. Muslimanska družina se ustanovi s poroko; islam namreč ni prav nič naklonjen
zunajzakonski zvezi moškega in ženske. Rojevanje otrok mora biti omejeno na družinsko
enoto. Nečistovanje in prešuštvo sta greha, za katera so v islamskem pravu določene stroge
kazni. Take prestopke štejejo za vir zmede. Za rojevanje in dostojno vzgajanje otrok sta
bistveni zadržanost in zmernost (Verstva sveta, 2009, str. 387).
Koran in Hadisi močno priporočajo zakonsko zvezo in celibata ne štejejo za vrlino samo po
sebi, razen v primerih na primer ob nezmožnostih moškega, da bi dostojno preživljal ženo.
Sklenitev zakonske zveze je družbena in pravna pogodba in ni zakrament, kakor v nekaterih
drugih religijah. Islam upošteva človeške potrebe in zmotljivosti, zato muslimani menijo, da
pravočasna poroka pomaga človeku, da se izogne grehu nečistovanja. Ženskam in moškim v
letih, primernih za poroko svetujejo, naj se poročijo, namesto da bi zahajali v skušnjavo
nezakonskega spolnega razmerja. Za sklenitev zakonske zveze je potrebno soglasje obeh,
ženina in neveste, dovoljenja za prisilno poroko pa v svetih spisih ni. Poroka je javna zadeva
in ni zgolj zasebna ali skrivna. Na drugi strani je ločitev v islamu sicer dovoljena, vendar naj
bi jo po Mohamedovih besedah Alah zelo sovražil. Moški ima zelo preprosto pot do ločitve,
toda koranske vrstice, ki jim to dovoljujejo, so povezane z opomini k dobrodelnosti, sočutju in
pravičnosti do žene. Dovoljena je vnovična poroka ločencev in ločenk, vendar se ločenec po
dokončni in nepreklicni ločitvi ne more znova poročiti s svojo nekdanjo ženo, dokler se ta ne
poroči z drugim moškim in spet loči. To naj bi očitno zagotavljalo, da ločitev od žene ne bi
bila lahkomislena (Verstva sveta, 2009, str. 387-388).
Koran dovoljuje mnogoženstvo (poliginija); musliman se sme poročiti z več ženami, vendar
največ s štirimi. To ni uzakonitev sproščene spolnosti z več ženskami, temveč prilagoditev
razmeram, ki zahtevajo, da skupnost s porokami poskrbi za vdove in sirote številnih padlih
muslimanov. Dovoljenje za mnogoženstvo spremlja veliko pogojev, kar kaže, da se islam
pravzaprav nagiba k enoženstvu in pazljivo branje predpisov Korana naj bi merilo na ideal
monogamije. To stališče podpira tudi ta trditev Korana: »Če ne moreš enako in pravično
ravnati z več kot eno ženo, se poroči zgolj z eno.« (Smith, 1996, str. 157). Drugi odlomki
jasno kažejo, da se »enakost« tu ne nanaša samo na materialne dobrine, ampak na ljubezen in
spoštovanje. Ukaz, naj mož ravna z vsemi ženami enako spremlja opozorilo, da to zaradi
človeških lastnosti ni mogoče, vendar pa si naj za to vsaj prizadeva (Verstva sveta, 2009, str.
388).
Tudi prehrana in vse, kar je povezano z njo, je eden od pomembnih vidikov muslimanskega
življenja. Musliman ne je, da bi izpolnil fizične potrebe ali za užitek, temveč je in pije, da bi
ohranil zdravje svojega telesa, ki mu omogoča izkazovati vdanost vsemogočnemu Alahu. Z
bogoslužjem si bo zaslužil čast in srečo v naslednjem svetu. Islamski predpisi odklanjajo in
prepovedujejo vse dejavnosti in ukrepe, ki vodijo k nepravilni prehrani. Islam poudarja
koncept zmernost pri jedi, zato musliman ne je, dokler ni lačen in ne pije, dokler ni žejen.
Kultura islamske prehrane pomeni pravila in norme, ki so izpeljane iz islama in katerih
upoštevanje je obvezno pred, med in po obroku. Ta pravila vključujejo umivanje rok prek in
po jedi, postavljanje hrane na pogrinjek na tleh in ne na mizo, saj je to skromnejše, poseben
način sedenja (spodvite noge), naslavljanje »V imenu Boga« pred jedjo in zahvala Alahu po
jedi, jemanje hrane in pijače z desno roko (hrano je potrebno jemati s tremi prsti in v majhnih
zalogajih). Priporočljivo je jesti v družbi, počasi ter ne prevroče ali prehladne hrane. Pitje
vode brez predaha ali med obrokom ne neprimerno, piti vodo in jesti hrano iz posode, ki ni
bila pokrita, pa prepovedano. Prav tako je prepovedano jesti in piti iz poškodovane posode in
iz zlate ali srebrne posode. V skladu s strukturo islamska prehrana vključuje vse vrste hrane in
pijače, ki so dovoljene v islamu. Obstaja veliko verzov v Koranu in naukov preroka, ki
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priporočajo določene vrste hrane, kot so med, dateljni, fige, mleko in olive. Po prepričanju
muslimanov je Alah določene vrste hrane in pijače prepovedal zaradi njihovih škodljivih
učinkov na telo in duha človeka (Čengić, 2009).
Šeriatsko pravo določa številne prepovedi glede uživanja hrane in pijače. Nekatere izmed teh
prepovedi so prepoved uživanja vsega, kar škoduje (prepovedano je vse, kar uničuje telo, ga
zastruplja, slabi in preprečuje njegovo normalno delovanje: alkohol, droge in tobak itd.),
prepoved uživanja vsega, kar je nečisto (ko gre za hrano in pijačo, so po šeriatskem pravu
nečistoče svinjsko meso, meso miši, osla in mule itd.), prepoved prehranjevanja z živalmi, ki
jih je prepovedano ubiti in tudi prepoved prehranjevanja z živalmi, ki jih je po šeriatskem
pravu dovoljeno ubiti, prepovedano je jesti živali, ki se hranijo z umazanijo in živali, ki imajo
čekane in kremplje (ptice, lev, volk, tiger, medved, opica , slon, šakal, sokol, orel, itd). V
islamu mora biti meso halal (dovoljeno), kar pomeni, da je posebej pripravljeno. Med klanjem
živali je treba izreči Alahovo ime in kri, ki jo imajo za nečisto, mora odteči (Čengić, 2009).
Pomemben običaj musliman je t. i. ramadan ali ramazan, deveti mesec v muslimanskem letu,
v katerem je predpisan strogi post od zore do mraka. Ramadan je druga od petih islamskih
dolžnosti in duhovna priprava na tridnevni ramadanski bajram, praznik, ki ga muslimani
proslavljajo po koncu ramadanskega posta. Glede na Koran se ramadan začne, ko je po mlaju
spet moč videti lunin krajec. V času posta se muslimani od zore do sončnega zahoda odrekajo
hrani in pijači pa tudi vsem strastem ter grdim mislim in besedam. To je tudi čas duhovnosti
in očiščevanja, ko se muslimani posvečajo razmišljanju o življenju in preizkušajo svojo
pripravljenost odreči se lagodnosti življenja. Na ta način naj bi razumeli, da so dobrine in
premoženje le sredstvo za in ne cilj življenja. Ramadan je poleg tega mesec Korana, ko naj bi
se muslimani intenzivno posvečali branju in razlagi svoje svete knjige (Splošni religijski
leksikon, 2007, str. 1013).
Posebna pravila veljajo in jih je potrebno upoštevati tudi pri muslimanskih oblačilih. Moški in
ženske se morajo oblačiti skromno in ne smejo privlačevati nasprotnega spola z
razkazovanjem svojega telesa. Ženske naj pokrivajo glavo, roke in noge. Ponekod se je za
ženske uveljavil običaj, da imajo v javnosti pokrit tudi obraz, čeprav v islamskih svetih
knjigah o tem ni določenih pravil. Koranska zapoved o zastiranju žensk s tančico in o njihovi
osamitvi na splošno je sicer umirjena in pravi le: »Povej svojim ženam in hčeram ter ženskam
drugih vernikov, naj se tesno ogrnejo v svoja oblačila (ko gredo ven). Tako bo bolje, mogoče
jih bo prepoznati, ne pa nadlegovati« (33, 59). Skrajnosti, ki so se razvile iz tega predpisa, so
stvar krajevne navade in ponavadi niso povezane z religijo. Velja, da se je treba vsemu, kar bi
ogrožalo družinsko življenje, kot so zunajzakonske zveze, izogniti, zato se moški in ženske
tudi ne smejo svobodno sestajati (Smith, 2013). V praksi je tudi obrezovanje spolnih organov
deklic, v Iraku prisotno zlasti v Kurdistanu. Tako kot zastiranje obraza tudi khafd nima
osnove v koranu. Gre za prakso predislamskih kultur, ki jo je del islama med širjenjem
toleriral in slednjič na določenih območjih sprejel kot suno. Mnogi muslimani tej praksi ostro
nasprotujejo in čedalje pogostejše, zlasti v liberalnejših okoljih, so polemike o upravičenosti
diskriminatornih praks (Smrke, 2000).
Tudi na področju higienskih navad, naj bi muslimani upoštevali Prerokova navodila, zapisana
v hadisih. Kot del učenja in ohranjanja telesne čistoče (higiene), si tako verniki tudi strižejo
brke, odstranjujejo dlake iz določenih delov telesa (na primer pod pazduho) in obrezujejo
otroke. Dolgi in neurejeni brki ter brada na splošno namreč veljajo za znak arogance,
neurejeni nohti pa znak malomarnosti in na druge vplivajo odbijajoče. Umivanje spolnih
organov po opravljanju majhne in velike potrebe je še ena izmed mnogih specifičnih pravil
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muslimanov. Higiena muslimana se prav tako kaže skozi petkratno umivanje pred molitvijo
tekom dneva, poseben higienski običaj pa je t. i. gusul ali obvezno versko kopanje takrat, ko
se musliman počuti nečistega, a je priporočeno enkrat v tednu, četudi občutka nečistosti ni.

5.5.

Dediščina Iraka

Vojaška akcija ni poslabšala le humanitarne krize, ampak je pustila tudi velike gospodarske,
politične, pravne, vojaške in strateške posledice. S pospešenim koalicijskim bombardiranjem
in zemeljskimi napadi, kot tudi porastom sektaškega nasilja je število Iračanov, ki so bili
prisiljeni zapustiti svoje domove, le naraščalo, manjšinske skupine pa so bile resno ogrožene.
Irak je doživel leta pretresov pod Sadamom Huseinom, posledice pa so se pokazale v slabem
gospodarskem upravljanju, vojni z Iranom in sankcijah, ki jih so jih uvedli Združeni narodi.
Po štirih letih ameriške prisotnosti v Iraku država danes trpi zaradi skrajne brezposelnosti in
revščine, notranje in zunanje razseljenih beguncev je več kot štiri milijone in stanje v
izobraževalnem sistemu se je izjemno poslabšalo. Infrastruktura v državi je v ruševinah, načrti
za obnovo pa neuspešni.
ZDA in njeni zavezniki so prezrli opozorila organizacij in strokovnjakov v zvezi z zaščito
iraške kulturne dediščine, vključno z muzeji, knjižnicami, arheološkimi najdišči in drugimi
plemenitimi zbirkami. Nacionalna knjižnica je bila požgana, iz Narodnega muzeja je bilo
pokradenih 170.000 artefaktov, ki so segali vse do Mezopotamije in bagdadskega kalifata,
številne zgodovinske zgradbe pa poškodovane ali uničene. Edini objekt, ki ga je ameriška
vojska takrat zaščitila, je bilo ministrstvo za finance in nafto.
Irak danes se ne more primerjati z Irakom pod režimom Sadama Huseina. Zagotovo to ni bil
demokratični voditelj v današnjem pomenu besede. Je pa potrebno povedati, da je Sadam
Husein združeval sekularni režim s trdo roko. Irak je bil sekularna država, če ga primerjamo z
Iranom, ki je še danes islamska republika in v času njegovega režima se je država precej
razvila. Skoraj vsa gradnja v Iraku prihaja iz tega časa, šolstvo in zdravstvo sta bila javna in
zastonj, prebivalcem pa je bila omogočena izobrazba ter s tem napredek. Sadam Husein je
ustvaril enega najmočnejših srednjih razredov na svetu, danes pa ta srednji razred množično
eliminirajo predvsem zaradi iraških intelektualcev, sploh sunitskih učenjakov. V njegovem
času so problem predstavljali nasprotniki njegovega režima, ki je bil enopartijski. Ti
nasprotniki so bili tako šiiti, suniti kot Kurdi.
Razmere so danes precej slabše kot pod vladavino Sadama Huseina. Bagdad, sploh sunitske
četrti, so obdane z zidovi, elektrika je tam štiri ure dnevno, pitne vode ni, dvesto otrok na dan
pa umre nasilne smrti ali za posledicami vojne. Pomembno vlogo ima pri tem kontaminacija z
osiromašenim uranom, ki pomeni katastrofo. Urbana naselja v Iraku so onesnažena z
osiromašenim uranom, ki povzroča grozovite zdravstvene posledice. Prenaša se z vetrom,
vodo, hrano in v zemlji ostaja radioaktiven več kot 4,5 milijarde let.
Irak je bil v arabskem svetu tisti, ki je jasno začrtal svojo pozicijo. Bil je glava v verigi
arabskih držav, saj je bil takrat gospodarsko ter intelektualno močen in kot tak je predstavljal
grožnjo. Leta 2003 so se z vojno lotili iraškega človeka, ki je ponosen na svojo zgodovino in
uničili vsa kulturna območja.
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6. SKLEP
Država na Bližnjem Vzhodu v jugozahodni Aziji, ki leži v Mezopotamiji, približno 1600 km
dolgi in 250 km široki ravnini med rekama Evfrat in Tigris, velja za eno od zibelk civilizacije.
Glavno mesto Bagdad so si zaradi strateško pomembne geografske lege želeli prisvojiti tako
Asirci, kot tudi Babilonci in Medijci. Razen mej z Iranom in Turčijo, so bile vse državne meje
določene s strani kolonialnih sil. Irak, kot ga poznamo danes, je takoj po propadu
otomanskega cesarstva leta 1921 pomagala oblikovati Velika Britanija. V času otomanske
vladavine je bila v Iraku religija prevladujoče identifikacijsko načelo; družbeni ugled je bil
odvisen od plemenskega in verskega statusa, vendar pa so tedaj večino prebivalstva sestavljali
neizobraženi kmetje. Združenje Mladih Turkov je v zadnjih desetletjih otomanskega cesarstva
izvajalo politiko poturčevanja, ki je s seboj prinašala vsiljevanje turščine in zatiranje na novo
uvedenih zahodnjaških političnih svoboščin. Ko se je otomanski imperij ob koncu prve
svetovne vojne leta 1918 zrušil, so bile tri otomanske province združene v britanski
protektorat nad Irakom. Po kratkem obdobju britanske kontrole je Irak postal samostojna
kraljevina leta 1932. Sledilo je obdobje številnih udarov in protiudari. Leta 1958 je politična
nestabilnost dosegla višek s pučom, ki ga je vodil general Abdul Karim Qasim in monarhije je
bilo konec. Kmalu po nastanku iraške države so se začele širiti različne sekularne ideje in
uveljavila so se načela komunizma in nacionalizma. Manjšinska skupnost sunitov se je
oklenila nacionalističnih idej, revna šiitska večina pa je postopoma prevzemala načela
komunizma. Vodilni iraški sekti, ki sta bili arabskega rodu sta si prizadevali za združeni Irak.
Leta 2003 je izbruhnila nova vojna, kjer so koalicijske sile (predvsem ameriška in britanska
vojska) napadle Irak in ujele Saddama Husseina. Izvedeni so bili prvi poskusi
demokratizacije.
Državo, bogato z nafto in zemeljskim plinom je nekaj vojn in diktatorska oblast Sadama
Huseina privedlo na rob gospodarskega zloma, tako da je kmetijstvo znova postalo osnovna
gospodarska panoga. Po obdobju socialnih nemirov se Irak sooča s številnimi izzivi, med
katerimi so pomembnejšimi predvsem poslabšano stanje socialne in gospodarske
infrastrukture, motnje v družbeni strukturi in velika odvisnost države od naftnih dohodkov.
Irak je država z veliko prevlado arabskega prebivalstva, ki predstavljajo kar osemdeset
odstotkov celotne populacije. Etnična skupina Kurdov je s 15 – 20 odstotki druga največja.
Vse od nastanka iraške države pod britanskim mandatom v začetku 20-ih let 20. stoletja in
pojava kurdskih teženj po neodvisni državi so bili nasilni spopadi med Arabci in Kurdi
značilnost iraške politike. Kurdske frustracije so do danes ostale vir nezadovoljstva, zamer,
nestabilnosti in nemirov, kurdsko vprašanje pa tako ostaja največja časovna bomba, ki tiktaka
v Iraku ali celo na Bližnjem vzhodu. Turkmeni, Asirci in Perzijci tvorijo približno sedem
odstotkov celotnega prebivalstva, druge manjšine pa en odstotek prebivalstva. Izrazita večina
(95 odstotkov) iraškega prebivalstva pripada islamski veroizpovedi, pri čemer je šiitov, ki
poseljujejo zlasti jug ter vzhod države, 60 do 65 odstotkov, sunitov pa med 30 in 35
odstotkov. Krščanstvu (asirska, kaldejska in armenska Cerkev) in drugim religijam (Jazidi,
Judje) pripada samo pet odstotkov prebivalstva. Globok razkol med šiitsko večino in
vladajočo sunitsko manjšino poskušajo premagati s strogo ločitvijo vere od države. Obdobje
vojn (iraško-iranska, prva zalivska, iraška invazija na Kuvajt, ameriška intervencija v Iraku) je
zaznamovalo tudi vse večje število iraških beguncev, ki predvsem zaradi politične
nestabilnosti, ki so jo te vojne povzročile, bežijo iz države in se naseljujejo po celem svetu. Po
ocenah Združenih narodov (2007) so notranje in zunanje razseljeni več kot štirje milijoni
Iračanov.
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Skoraj 75 odstotkov iraškega prebivalstva živi na aluvialni ravnini med rekama Evfrat in
Tigris, ki se razteza jugovzhodno od Tikrita do Perzijskega zaliva. Od vode teh dveh rek, ki
priteka iz Turčije in Irana, je Mezopotamija življenjsko odvisna že od nekdaj. Veliki ravniki
Arabske in Sirske puščave, ki se razprostirajo v južnih in zahodnih delih Iraka in prekrivajo
kar štirideset odstotkov državnega ozemlja, so odraz podnebnih (vročina, malo padavin) in
geoloških značilnosti. Na drugi strani podnebne značilnosti pomembno vplivajo na
razmestitev različnih oblik rabe tal.
Islamska civilizacija svoje bistvo utemeljuje na religioznih temeljih – država, družbeno
življenje in vera so tesno prepleteni. Arabska politična tradicija vse do danes ostaja močno
prepletena z islamskimi doktrinami, ki so jih predpisale stare islamske države, katerim so
vladali avtoritarni sultani. Muslimanska vera je postala ena od glavnih ideologij, ki se zrcali
predvsem v politiki. Izredno pomembna ideologija arabske politične kulture, ki je še manj
tolerantna in posledično namenja manj prostora demokraciji kot islam, je arabski
nacionalizem. Njegove trde korenine so posledica splošne arabske želje po osamosvojitvi iz
prijema otomanskega cesarstva in kasneje kolonialnih sil. Vendarle Arabci, ne glede na
religiozno opredelitev, smatrajo islam kot združevalno lastnost arabskega nacionalizma.
Vpliv islama kot religije se v veliki meri odraža v iraški družbi. Prisotnost in vpliv islama je v
Iraku mogoče zaznati že v sami kulturni pokrajini. Kot družbeni učinek islama je upravičeno
obravnavati veljavo šeriatskega prava. Islamsko pravo ali šeriat so pravila in način življenja,
ki jih je svojim vernikom predpisal Alah in je v prvi vrsti zavezujoče na moralni ravni. Je
torej svojevrsten moralni zakonik, ki pokriva širok spekter življenja muslimanov in ima kot
takšen dvojno vlogo: po eni plati predstavlja pozitivno zakonodajo, po drugi pa je temelj
islamske kulture in islamske identitete. Prvi člen iraškega civilnega zakonika opredeljuje
islamsko pravo kot glavni vir zakonodaje vendar se glede strogosti njegovega upoštevanja zdi,
da iraška ustava vsebuje zdravo mešanico podpore do neodtujljivih pravic človeštva in
odvisnosti od islamskega prava. V okviru družbenih učinkov religije v Iraku, ki predstavlja
območje obravnave diplomskega dela in državo z večinskim muslimanskim prebivalstvom, je
mogoče govoriti tudi o pojavu fundamentalizma, natančneje islamskega fundamentalizma.
Pluralnost islamskega sveta je že sama po sebi vir dinamičnih odnosov med muslimani znotraj
islamskih dežel, vendar kljub vsem političnim tragedijam, ki so doletele Irak, norma ni verski
ekstremizem ali fundamentalizem temveč tradicionalni islam.
Religija je pomemben družbeni dejavnik, ki vpliva na vrednote, te pa določajo merila o tem
kaj je zaželeno in kaj ne v nekem določenem družbenem okolju. Iz tega vidika se specifičen
način življenja, ki je značilen za muslimane in se kaže na vseh področjih dela in obnašanja
(prehranjevanja, oblačila, običaji in navade) kaže ko pomemben družbeni učinek religije.
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8. SUMMARY
Country in the Middle East in Southeast Asia, situated in Mesopotamia, 1600 km long and
250 km wide plane between the rivers Euphrates and Tigris, is considered as one of the
cradles of civilization. Assyrians, Babylonians and Medes have tried to sieze the capital city
of Baghdad due to its strategically important geographical location. Apart from the borders
with Iran and Turkey all national boundaries were established by the colonial powers. Iraq as
we know it today was formed after the collapse of the Ottoman Empire in 1921. During the
Ottoman rule religion was a dominant identification principle in Iraq; social prestige
depended on tribal and religious status. Young Turks has during the last decades of the
Ottoman Empire carried out a Turkish policy, which entailed the imposition of Turkish
oppression and the newly introduced Western political freedoms. When the Ottoman Empire
collapsed at the end of the First World War in 1918, three Ottoman provinces were united in
the British protectorate of Iraq. After a brief period of British control of Iraq, it became an
independent kingdom in 1932. This was followed by a period of several strokes. In 1958
political instability culminated with a coup, led by General Abdul Karim Qasim, which meant
the end of the monarchy. Soon after the establishing of iraqi state secular ideas started
spreading and principles of communism and nationalism were implemented. Minority of
Sunnis carried out the ideas of nacionalism and the poor Shiite majority the ideas of
communism. The leading Iraqi sects have strived to unite Iraq. In 2003 a new war broke out,
where coalition forces (mainly American and British army) invaded Iraq and captured
Saddam Hussein. These were the beginnings of democratization attempts.
A country rich in oil and natural gas, has been lead because of multiple wars and a dictaorship
regime of Saddam Hussein to the edge of economic collapse,. Aagriculture therefore became
again the basic industry. After a period of social unrest Iraq is faced with many challenges.
The most important of them being deteriorating state of social and economic infrastructure,
disruption in the social structure and the country's vast dependence on oil revenues.
Iraq is a country with a large predominance of the Arabs, that represent eighty percent of the
total population. Kurds represent the second largest ethnic group with 15 to 20 percent. Since
the creation of the Iraqi state under the British mandate in the early 20th century and the
emergence of Kurdish aspirations for an independent state, violent clashes between Arabs and
Kurds have been a feature of Iraqi politics. Kurdish frustration remained a source of
dissatisfaction, resentment, instability and unrest. Kurdish issue remains the biggest time
bomb that is ticking) in Iraq, or even in the Middle East. Turkmen, Assyrians and Persians
represent about seven percent of the total population and other minorities only one percent of
the population. Overwhelming majority with 95 percent of the population belongs to the Iraqi
Islamic religion. 60 to 65 percent of total Iraqi population represents Shiites, who inhabit
mainly south and east of the country, and between 30 and 35 percent of the population
represents Sunnis. To Christianity (Assyrian, Chaldean and Armenian Church) and other
religions (Yazidi, Jews) belongs only five percent of the population. Deep rift between the
Shiite majority and the ruling Sunni minority are trying to overcome with the strict separation
of religion from the state. The period of wars (Iran-Iraq, the first Gulf war, Iraqi invasion of
Kuwait, American intervention in Iraq 2003) has also resulted in a growing number of Iraqi
refugees. Mainly due to political instability they are fleeing the country and inhabit around the
world.
Nearly 75 percent of Iraq's population lives in alluvial plain between the rivers Euphrates and
Tigris, that extends southeast from Tikrit to the Persian Gulf. Mesopotamia has depended on
the water of these two rivers coming from Turkey and Iran, since ever. Great plains of the
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Arab and Syrian deserts that stretch on the southern and western parts of Iraq and cover the
forty percent of the national territory, are a reflection of climate and geological features. On
the other hand, climatic characteristics significantly affect the deployment of various forms of
land use.
Islamic civilization bases its core on religious grounds – the state, social life and religion are
closely intertwined. The Arab political tradition to this day remains deeply intertwined with
Islamic doctrines, that have its oreign in /by enacting/ the old Islamic countries, (which are)
ruled by authoritarian sultans. The Muslim religion has become one of the major ideologies,
which is reflected primarily in politics. Extremely important ideology of Arab political
culture, which is much less forgiving and, consequently, is devoting less space to democracy
than Islam, is the Arab nationalism. Its hard roots are the result of the general Arab desire for
independence from the grip of the Ottoman Empire and later the colonial powers. However,
the Arabs, regardless of the religious definition, consider Islam as a unifying feature of Arab
nationalism.
The influence of Islam as a religion is largely reflected in Iraqi society. Presence and
influence of Islam in Iraq can be detected already in the cultural landscape itself. As the social
impact of Islam, Sharia law can also be discussed. Islamic law or Sharia law are rules and way
of life that is prescribed to believers by Allah and is primarily binding on the moral level.
Therefore is a kind of moral code which covers a wide spectrum of life of Muslims and as
such has a dual role: on the one hand a positive law, on the other hand is the foundation of
Islamic culture and Islamic identity. The first article of the Iraqi Civil Code defines Islamic
law as the main source of legislation but regardless of severity of respecting it, seems that the
Iraqi constitution contains a healthy mix of support for the inalienable rights of humanity and
dependence on Islamic law. Within the framework of the social effects of religion in Iraq it is
also possible to talk about the phenomenon of fundamentalism, specifically Islamic
fundamentalism. Pluralism of the Islamic world is in itself a source of dynamic relations
between Muslims inside the Islamic lands, but in spite of all the political tragedies that have
befallen Iraq, the norm is not religious extremism or fundamentalism but traditional Islam.
Religion is an important social factor that affects the values that are set by the criteria of what
is desirable and what is not in any specific social environment. From this point of view, a
specific way of life, which is typical for Muslims and is reflected in all areas of work and
behavior (eating, clothing, customs and habits) indicates a major social impact of religion.
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