Taustatietoa Irakista

-

Asukasluku: 39,2 miljoonaa (7,1 kertaa yhtä paljon kuin Suomessa). Luku on arvio, koska virallinen
koko maan kattava väestönlaskenta on viimeksi tehty vuonna 1987. Mesopotamia joka oli suurelta
osin Irakissa sisältää maailman vanhimpia sivilisaatoita.

-

Elinajanodote: 70-74 vuotta. (Suomessa 81 vuotta).

-

Viralliset kielet ovat arabia ja kurdi. Lisäksi turkmeenin, syyrian ja armenian kielet ovat virallisia
kieliä niillä hallintoalueilla, joissa huomattava osa väestöstä puhuu näitä äidinkielenään.

-

Pinta-ala: 438 317 km2 (1,3 kertaa Suomi).

-

Rajanaapurit: Iran, Jordania, Kuwait, Saudi-Arabia, Syyria ja Turkki

-

Maa jakaantuu 19 maakuntaan.

-

Maan voi jakaa myös kolmeen osaan ihmisten etnisyyden ja uskontosuuntien perusteella jotka ovat
shiiat etelässä ja idässä, sunnit lännessä ja kurdit pohjoisessa. Irakin Kurdistan on autonominen osa
maata, jolla on esimerkiksi oma hallitus ja armeija.

-

Pääkaupunki: Bagdad, 8,77 miljoonaa asukasta. (N. 14 kertaa enemmän kuin Helsingissä). Muita
suuria kaupunkeja ovat mm. Basra etelässä ja Hillah keskiosassa ja Erbil pohjoisessa.

-

Väestö on hyvin nuorta.
o

39% väestöstä on 0-14 v.

o

19% väestöstä on 15-24 v.

o

34% väestöstä on 25-54 v.

o

4% väestöstä on 55-64 v.

o

4% väestöstä on 65 v. tai yli

o

Väestön keski-ikä on 20 vuotta.

-

Uskonnot: Muslimeita n. 90-95%, kristittyjä n. 1%, muut n. 1-4%.

-

Valuutta: Irakin dinaari. 1 euro on noin 1400 Irakin dinaaria.

-

Elinkeinot: palvelut 55 %, teollisuus 41 %, maatalous 4 %.

-

Suurimpia maatalouden tuotteita ovat mm. vehnä, ohra, riisi, taatelit ja puuvilla.

-

Suurimpia teollisuuden tuotteita ovat mm. öljy, polttoaineet, tekstiilit, nahka, rakennusmateriaalit
ja lannoitteet

-

Maa on suurimmaksi osaksi aavikkoa. Turkin ja Iranin rajalla on vuoristoa. Irakilla on lyhyt 58 km
rantaviiva Persianlahdella. Eteläisessä osassa Iranin rajaa on myös suoalueita.

-

Kaksi suurta jokea Eufrat ja Tigris kulkevat maan läpi luoteis-kaakkois suunnassa. Näiden jokien
väliin sijoittuu suurin osa asutuksesta.

-

Tulvien takia maahan on rakennettu patoja, joiden myötä on syntynyt järviä. Näistä suurin on
Tharthar järvi, johon on myös syntynyt elämää.

-

Maailman ensimmäinen kirjoitusmuoto nuolenpääkirjoitus on kehitetty alueella.

-

Irakin historia pitää sisällään 15-20 eri hallintokautta riippuen hallintokausien määrittämisestä ja
laskutavasta. Tämä on yksi syy maan pitkään kestäneisiin levottomuuksiin.

-

Matot, tee ja tanssi ovat iso osa irakilaista kulttuuria.

Taustatietoa
Irakissa lapsilla ja nuorilla on yleensä heikko mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, etenkin
maaseuduilla, mutta myös kaupungeissa. Lapsen asema maassa on heikko ja tämän takia lasten ja
nuorten ääntä ei tunnisteta. Vanhempien kunnioitus Irakissa on samanlainen kuin muutama
vuosikymmen sitten Suomessa. Vanhemmat tekevät kaikki perheen päätökset, eikä vanhempien
päätöksiä kyseenalaisteta. Lapsia ei oteta perheissä mukaan päättämään edes lapsia koskevista
asioista. Perheessä edes 20 vuotiailla lapsilla ei välttämättä ole mahdollisuutta vaikuttaa perheessä
tehtäviin päätöksiin.
Sosiaalisen median kautta nuoret ovat kuitenkin löytäneet maassa kanavan saada omaa ääntään
kuuluviin ja vaikuttaa nuorten elämään.
Irakissa toimii myös valveutuneita paikallisia järjestöjä, jonka kautta lapset ja nuoret pääsevät
vaikuttamaan. Järjestöt pyrkivät esimerkiksi siihen, että kouluissa käsiteltäisiin lapsen oikeuksia ja
vammaisten oikeuksia, jotta omat oikeudet osattaisiin tunnistaa. Järjestöt kouluttavat myös aikuisia
tiedostamaan lapsen oikeudet, jotta lapsille osattaisiin antaa enemmän tilaa. Paikalliset
kansalaisjärjestöt vaikuttavat myös päättäjätasolle asti. Järjestötoiminnan kautta lasten- ja
vammaisten oikeuksien tunnistaminen ja toteutuminen on lisääntynyt.
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