Irak
Land en volk
Irak ligt centraal in het Midden-Oosten. Het is het
oude ‘Tweestromenland’ (Mesopotamië), dat we
ook in de Bijbel tegenkomen, met de rivieren
Eufraat en Tigris. In het uiterste zuidoosten lag het
vroegere Ur der Chaldeeën, waar Abraham vandaan kwam. In het Noorden lag vroeger de wereldstad Ninevé, aan de Tigris op de plaats van het
huidige Mosul. En Babel, ooit de hoofdstad van het
wereldrijk van koning Nebukadnezar, lag aan de
Eufraat, ten zuiden van het huidige Bagdad. In
tegenstelling tot veel andere Arabische landen, is
Irak trots op zijn rijke voor-islamitische erfgoed.
Irak wordt hoofdzakelijk bevolkt door Arabieren
(74%) en Koerden (19%). De Koerden wonen in het
noorden en worden in de volgende paragraaf besproken. Hun leefgebied strekt zich namelijk over
meerdere landen uit.
Het aantal inwoners wordt geschat op 34 miljoen.
Leefwijze en cultuur
Bagdad is een zeer moderne stad met veel westerse invloeden. Op het platteland speelt het
stamverband echter een grote rol. Hier wordt nog geheel volgens traditionele gebruiken geleefd.
De heersende elite in Irak wordt van oudsher gevormd door enkele Arabische stammen, hoewel
die slechts een betrekkelijk kleine minderheid van de bevolking vormen. De vroegere dictator
Saddam Hoessein kwam bijvoorbeeld uit zo’n groep.
Irak heeft een rijke muziektraditie, maar de jongere generatie heeft een voorkeur voor de
moderne westerse genres als popmuziek en rap. Verder trekken Irakezen zich op het heetst
van de dag graag terug in een van de vele theehuizen.
Taal
De officiële talen zijn Arabisch en Koerdisch. Daarnaast worden er nog 17 andere talen
gesproken.
Bestuur en strijd
Tussen 1958 en 2003 was in Irak de Baath-partij aan de macht. Zij begon als een socialistische,
pan-Arabische partij. Langzamerhand ontstond de persoonlijke dictatuur van Saddam Hoessein. Hij onderdrukte in eigen land op wrede wijze de Koerden en sjiieten. Hij begon een oorlog
tegen Iran die acht jaar duurde. In 1990 viel Irak Koeweit binnen, wat leidde tot de Golfoorlog in
1991. Na de Amerikaanse overwinning werd er een soort ’Vrij Koerdistan’ in het noorden van
Irak ingesteld, waar de invloed van Saddam beperkt werd.
In 2003 viel Amerika opnieuw Irak binnen, wat het einde betekent van het regime van Saddam
Hoessein. Sindsdien woedt een felle machtstrijd waar de internationale gemeenschap nauwelijks vat op krijgt. Er is geen centraal gezag meer en bomaanslagen, intimidatie, ontvoering en
kidnapping zorgen voor een sterk gevoel van onveiligheid. De meeste dreiging is er voor de
minderheden (wat per plaats kan verschillen), maar ook ‘rijke en hoogopgeleide’ mensen lopen
extra gevaar. De mensenrechtensituatie is dan ook slecht te noemen, waardoor velen het land
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zijn ontvlucht.
Godsdienst
95% is moslim, waarvan 59% Sjiieten en 36% Soennieten.
De christelijke kerk in Irak gaat terug op zeer oude tradities. In vroeger jaren was zo’n 3 %
christen (2,25% Rooms-katholiek, 0,75% Orthodox, vooral Assyrisch, en 0,03% Protestants). In
2010 was dat gedaald naar 1,5%
Onder Saddam Hoessein was er betrekkelijke godsdienstvrijheid, al werden zendelingen niet
toegelaten. Sinds de val van Hoesseins bewind ondervinden christenen echter steeds zwaardere vervolging en velen ontvluchten het land. Er wordt zelfs gevreesd voor het einde van de kerk
in Irak.
In Nederland
Nederland kent de laatste jaren een grote stroom Irakese asielzoekers. Onder hen zijn veel
intellectuelen uit Bagdad die goed Engels spreken, wat de communicatie vergemakkelijkt.
Onder hen tref je een redelijk grote groep die afstand heeft genomen van de islam, vanwege
de onderlinge machtstrijd van moslims in Irak. Sommigen zien zichzelf als agnost staan niet
echt open voor het Evangelie. Opvallend is echter, dat andere moslims al in Irak contact hadden met christenen, waardoor er extra openheid is voor het Evangelie. In Nederland kunnen zij
Arabische bijbelstudiegroepen en diensten bezoeken en ook de jaarlijkse Arabische conferentie.
Mensen die van het platteland komen zijn meestal nog behoorlijk traditioneel, hetzij als moslim
hetzij als christen.
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