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INLEIDING 

Pleegouders zijn een van de belangrijkste mensen in het leven van alleenstaande  
migrantenkinderen – kinderen die hun huis hebben moeten verlaten, een gevaarlijke reis 
hebben gemaakt en die geen volwassene hebben om de verantwoordelijkheid voor hen 
op zich te nemen. 

Als uw kind is opgegroeid in Irak of een groot deel van zijn/haar leven in dat land heeft 
doorgebracht, dan helpt deze factsheet als voorbereiding om hen te verwelkomen en 
voor hen te zorgen. Deze factsheet is opgesteld om u basisinformatie over Irak te geven 
met het idee dat u uw kennis zelf verder uitbreidt via onderzoek en interacties met het 
kind waarvoor u zorgt.

WAAROM VERLATEN KINDEREN IRAK? 

Alleenstaande migrantenkinderen en -jongeren uit Irak verlaten hun land om verschillende 
complexe redenen die waarschijnlijk uniek zijn voor elk kind. Het is belangrijk om geen 
veronderstellingen te maken over waarom een kind vertrokken is, maar in plaats daarvan 
een dialoog aan te gaan (indien gepast en niet verontrustend voor het kind) om het 
perspectief van het kind te begrijpen.  

Gedurende meerdere jaren heeft Irak oorlog, geweld en politieke onrust gekend, evenals 
een tekort aan voedsel, water en essentiële diensten. Velen zijn gewond geraakt, hebben 
hun huis of het leven verloren. 

De meeste, zo niet alle kinderen die zonder begeleiding vanuit Irak naar Europa komen, 
zijn jongens. 

OVER IRAK 

Irak ligt in het Midden-Oosten en grenst aan Turkije, Syrië, Jordanië, 
Saoedi-Arabië, Koeweit en Iran. Irak is een overwegend islamitisch 
land. De bevolking wordt geschat op ongeveer 40 miljoen. De 
hoofdstad Bagdad is de op een na grootste stad in de Arabische 
wereld. 

Irak is een land met prachtige natuur en een rijke geschiedenis. 
Het is de thuisbasis van de legendarische hangende tuinen van Babylon, een van  
de zeven wereldwonderen. Irak is de bakermat van veel belangrijke aspecten van het  
hedendaagse leven, met vroege ontwikkelingen op het gebied van schrijven, bankieren, 
wiskunde en landbouw. Er wordt beweerd dat het de plaats is waar het wiel en het 
numerieke concept ‘nul’ zijn uitgevonden.

Irak heeft verschillende klimaten. In de noordelijke bergachtige gebieden zijn de zomers 
koeler en brengen de winters soms zware sneeuwval met zich mee. In het woestijnachtige 
zuiden zijn de zomers heet en droog en kan de temperatuur oplopen tot 40 °C. De 
winters hier zijn koud met temperaturen die onder 0 °C kunnen gaan. 

TAAL  

De officiële talen van Irak zijn Arabisch en Koerdisch. Sommige mensen spreken zowel 
Assyrisch en Kildanisch als Arabisch. Er zijn veel verschillende dialecten in Irak, zelfs  
alleen al in Bagdad. Veel opgeleide Irakezen zullen een beetje Engels spreken.

GELOOF EN GODSDIENST  

Islam is de officiële staatsgodsdienst van Irak en ongeveer 97% van de bevolking identificeert 
zich als moslim. Irak is verdeeld tussen twee moslimstromingen, soennieten en sjiieten. 

64% van de bevolking beoefent het sjiisme, terwijl 33% soenniet is. Sommige uitgebreide 
families of residentiële gebieden kunnen zowel sjiieten als soennieten hebben, maar het 
komt vaker voor dat deze afzonderlijk leven. In het Midden-Oosten is de islam een religie 
en een manier van leven, die de politiek, het gezinsleven, waarden, cultuur en zakelijke 
praktijken bepaalt.  

Het is essentieel om de tijd te nemen om erachter te komen wat belangrijk is voor het 
kind waarvoor u zorgt, in plaats van aan te nemen dat het bepaalde praktijken naleeft 
of bepaalde waarden en overtuigingen heeft.
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GEZINSLEVEN  

Familie is belangrijk in de Iraakse samenleving. Gezinnen brengen doorgaans veel tijd 
samen door en jongeren worden altijd door familieleden omringd. Ouders hebben vaak 
veel autoriteit en de meeste jongeren respecteren en houden zich aan de wensen van 
hun ouders en oudere familieleden. Ze beschouwen het als hun plicht om voor hen te 
zorgen wanneer ze ouder worden. Jonge mensen wonen meestal thuis totdat ze trouwen.

In veel gezinnen wordt de rol van de man als de echtgenoot en vader, en van de vrouw 
als de echtgenote en moeder, zeer gewaardeerd. Volgens de Iraakse wet is de wettelijke 
leeftijd voor meisjes om te trouwen 18 jaar, maar religieuze leiders kunnen nog steeds 
het huwelijk van jongere meisjes toestaan.  

Gedwongen huwelijken vinden nog steeds plaats in sommige delen van Irak, net als 
‘eerwraak’, waarbij meisjes en vrouwen worden vermoord door familieleden omdat ze 
‘schande’ over de familie hebben gebracht door hun relatie of gedrag. Deze eerwraak is 
geen kenmerk van de islam, maar eerder van patriarchale samenlevingen.

Over het algemeen ervaren meisjes en jonge vrouwen minder vrijheid dan hun broers. 
Meisjes mogen meestal niet alleen op stap gaan of een vriendje hebben, maar ze mogen 
wel samen met hun broers of neven uitgaan. 

Maar onthoud dat elk gezin anders is: veronderstel niets over de opvattingen of gedragingen 
van het kind in verband met familiewaarden, maar stel vragen (indien gepast). 

CULTUUR EN TRADITIES  

Irak staat bekend als de bakermat van de beschaving en heeft een rijke culturele 
geschiedenis die duizenden jaren teruggaat. Tegenwoordig komt de oude Iraakse poëzie 
in de mainstream via muzieksterren, zoals songwriter Kadhim Al Sahir, bekend als ‘De 
ambassadeur van Irak in de wereld’. De cult-roman Journey to Tell Al-Lahm van Najem 
Wali geeft u een idee over het dagelijkse leven tijdens de dictatuur van Saddam Hoessein.

Voetbal is een grote passie in Irak. Het land heeft zijn eigen Premier League en nationale 
team, en de meeste dorpen in Irak hebben ook hun eigen lokale team. Andere populaire 
sporten zijn basketbal, zwemmen, gewichtheffen, bodybuilding, taekwondo, boksen, 
kickboksen en tennis. 

Jongere kinderen spelen buiten op straat spelletjes zoals knikkeren en voetbal of doen 
stunts met hun fiets. Iraakse jongeren zijn waarschijnlijk net zo verslaafd aan hun mobiele 
telefoons en online spelletjes als jongeren in Europa.

In steden gaan gezinnen winkelen, uit eten, bezoeken het park of gaan naar een naar het 
park, de bioscoop, een museum of een kunstgalerij – afhankelijk van hun financiële situatie 
en educatieve achtergrond. 
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AANPASSING AAN EEN NIEUWE OMGEVING 

Aankomen in een nieuw land kan een aanzienlijke cultuurschok met zich meebrengen 
en veel aanpassing vergen. Het kind waarvoor u zorgt, heeft uw steun nodig bij het 
verwerken van zijn nieuwe omgeving, moeilijke ervaringen, verlies en een onzekere 
toekomst.

Voor Iraakse kinderen die in Europa aankomen, kunnen de verschillen overweldigend 
zijn. Hoewel ze zich nu op een plek van relatieve vrede en veiligheid bevinden, kunnen 
de levensstijl en waarden van uw land verontrustend en verwarrend zijn. Iraakse jongeren 
kunnen bijvoorbeeld voor het eerst media en advertenties ervaren met naaktheid,  
romantiek en seks.

Jonge mensen kunnen tegenstrijdige emoties ervaren. Sommigen omarmen hun nieuwe 
cultuur en verwerpen de tradities van hun ouderen. Anderen kunnen zich sterk identificeren 
met hun bestaande culturele/religieuze waarden als een manier om zich verbonden te 
blijven voelen met hun land en gemeenschap. Geen van beide benaderingen is goed of 
fout en beide moeten worden gerespecteerd. 

Het is belangrijk om open te blijven communiceren met uw kind om zijn/haar behoeften 
te begrijpen, alsook u ervan bewust te zijn hoe uw eigen cultuur ten grondslag ligt aan 
uw gedrag. Het is van vitaal belang om een dialoog met uw kinderen aan te gaan (indien 
gepast en niet verontrustend voor het kind) om hen te helpen zich thuis te voelen in uw 
huis.

VOEDING 

De mensen in Irak houden van koken, eten en gastvrijheid. Iraakse maaltijden zijn meestal 
gebaseerd op stoofpot met rijst. Wijnbladeren gevuld met gehakt en rijst zijn populair, 
net als samosa’s. Irakezen houden ook van pasta en hamburgers. Brood zoals khubz (plat 
brood) en samoon (een ovaalvormig brood) wordt bij elke maaltijd geserveerd.

Het ontbijt bestaat meestal uit thee, brood en iets lichts, zoals dadels, kaas, eieren of 
zoete gebakjes. De lunch kan een flinke maaltijd van rijst en een groentestoofpot gemaakt 
van gedroogde bonen, aubergines of sperziebonen zijn. Het avondeten is meestal licht, 
zoals rijst en kibba, wat op een gehaktbal lijkt. Zwarte thee en Turkse koffie zijn populair.

De meeste moslims eten alleen halalvlees, wat betekent dat het dier is geslacht op een 
manier die door de islam aanvaard is. De islam verbiedt de consumptie van varkensvlees 
en alcohol.

Door de juiste maaltijden te bereiden, kan een kind zich welkom voelen in uw huis. Het 
is het beste om niets te veronderstellen, maar in plaats daarvan te ontdekken wat het 
kind graag eet. Eén ding is waarschijnlijk – de meeste kinderen uit het Midden-Oosten 
zullen een koud middagmaal vreemd vinden.
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Deze brochure werd met toestemming aangepast vanuit de originele tekst geschreven door Elaine Fursland 
en gepubliceerd door BAAF (nu CoramBAAF) in 2008. De aanpassing van de tekst werd uitgevoerd door 
Henrietta Bond en IOM in 2019 onder de voorwaarden van het Fostering Across Borders (FAB) project.

De meningen die in het rapport worden geuit, zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijk 
de standpunten van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De gebruikte benamingen en de 
presentatie van materiaal in het hele verslag houden geen enkele meningsuiting in van de IOM met betrekking 
tot de juridische status van enig land, grondgebied, stad of streek of van de autoriteiten daarvan, of met 
betrekking tot hun grenzen of begrenzingen.

De inhoud van dit rapport geeft alleen de mening van de auteur weer en valt onder zijn/haar eigen verant-
woordelijkheid. De Europese Commissie weigert elke aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden 
gemaakt van de informatie die het bevat.

Deze publicatie is niet formeel bewerkt door de IOM publicatie-unit.
_____________________________________________
© 2019 Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
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