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Inleiding

In dit ambtsbericht wordt de veiligheidssituatie in Irak beschreven voor zover deze

van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig

zijn uit Irak en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraakse

asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over

de situatie in Irak (laatstelijk april 2015) voor wat betreft de veiligheidssituatie en

hiermee samenhangende onderwerpen. Dit ambtsbericht beslaat in beginsel de

periode van medio april 2015 tot en met medio september 2015. Relevante

ontwikkelingen tot aan de publicatie van het ambtsbericht (medio oktober 2015) zijn

zoveel mogelijk meegenomen.

Dit ambtsbericht is gebaseerd op informatie van openbare en vertrouwelijke

bronnen. Bij de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van verschillende

organisaties van de Verenigde Naties, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s),

vakliteratuur en berichtgeving in de internationale media. Een overzicht van de

gebruikte openbare bronnen is opgenomen in hoofdstuk 8. In het ambtsbericht

wordt veelvuldig verwezen naar geraadpleegde openbare bronnen. Daar waar

openbare bronnen zijn vermeld, wordt de tekst in veel gevallen ook ondersteund

door informatie die op vertrouwelijke basis is ingewonnen.

Bevindingen van een dienstreis naar Irak ten bate van feitenonderzoek en

vertrouwelijke rapportages afkomstig van de Nederlandse vertegenwoordigingen in

Irak liggen mede ten grondslag aan dit ambtsbericht.

Gezien de fluïditeit van omstandigheden in Irak en de complexiteit van de

veiligheidssituatie aldaar dient de in dit ambtsbericht opgenomen informatie niet als

uitputtend te worden beschouwd. Evenals voor de laatste twee ambtsberichten geldt

ook voor dit ambtsbericht dat de garantie van accuraatheid van informatie beperkt

is, omdat er sprake is van tegenstrijdigheden in de berichtgeving en informatie

slechts in beperkte mate onafhankelijk kon worden geverifieerd. Indien dit het geval

is, wordt dit aangegeven in de betreffende alinea.

In Irak wordt ISIS1 in vrijwel al haar activiteiten gesteund door – of werkt zij samen

met – andere soennitische (gewapende) groeperingen in een coalitie van

gelegenheidsbondgenoten. Vaak is het niet duidelijk in hoeverre ISIS strijders zelf

bij acties betrokken zijn en in hoeverre andere gewapende groeperingen er een

aandeel in hebben. Daarom zal de allesomvattende groep van soennitische

opstandelingen in Irak aangeduid worden met ISIS of met soennitische gewapende

groeperingen. De soennitische vrijwilligers die aan de zijde van de overheid tegen

ISIS strijden, worden aangeduid met soennitische tribale strijders. Sjiitische milities

wordt gebruikt als overkoepelende term om alle milities mee aan te duiden. Als het

bekend is dat zij als onderdeel van de Popular Mobilisation Forces optreden, zal dit

expliciet vermeld worden.

1 ISIS noemt zichzelf sinds het uitroepen van een grensoverschrijdend kalifaat in Syrië en Irak ‘Islamitische Staat’

(IS). ISIS wordt ook wel aangeduid met ISIL (Islamitische Staat in Irak en de Levant) of met Daesh/Da’ish (de

Arabische benaming van ISIS, voluit: Al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham). In dit ambtsbericht zal de

organisatie worden aangeduid met ISIS. Zie ook het algemeen ambtsbericht Syrië van 22 juni 2015.
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In dit ambtsbericht worden de volgende onderwerpen beschreven:

- de politieke ontwikkelingen in Irak voor zover deze relevant zijn voor de

veiligheidssituatie;

- de ontwikkelingen ten aanzien van het dagelijks bestuur en de aanwezigheid

van voorzieningen voor het levensonderhoud;

- de algemene veiligheidssituatie in Irak als geheel en voor zeven provincies

afzonderlijk;

- de positie van specifieke groepen die in de verslagperiode disproportioneel

te lijden hadden onder de veiligheidssituatie;

- binnenlandse ontheemding en binnenlandse reis- en

vestigingsmogelijkheden;

- de belangrijkste soennitische en sjiitische strijdende groeperingen en de

door hen gepleegde mensenrechtenschendingen;

- de Iraakse en Koerdische veiligheidsorganisaties.
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1 Politieke ontwikkelingen

De door premier Haider al-Abadi gedurende de vorige verslagperiode geïnitieerde

stappen om verzoening met de soennitische gemeenschap te bewerkstelligen en de

relaties met de Kurdistan Regional Government (KRG) te verbeteren, blijken in de

praktijk lastig waar te maken. De budgetafspraak tussen de Iraakse en de

Koerdische regering over de levering van olie in ruil voor budget blijft onderwerp

van discussie en wordt door beide partijen niet nageleefd.2 Op dit moment is niet

duidelijk of de bestaande afspraak, naar aanleiding van nieuwe onderhandelingen

tussen de regeringen in Bagdad en Erbil, nieuw leven ingeblazen wordt. Over

belangrijke wetsvoorstellen is tot op heden geen overeenstemming bereikt. De

regering-Al-Abadi heeft weliswaar de begroting voor 2015 en een aantal wetten

doorgevoerd, waaronder de Media Network Law en de Political Parties Law.3 De

meer essentiële wetten, namelijk de de-Baathificatiewet (Accountability & Justice

Law), National Guard Law en Amnesty Law zijn echter tot op heden niet

aangenomen. De partijen komen onderling niet tot overeenstemming over de inhoud

en reikwijdte van deze wetten.4

Overeenstemming over de inhoud en vervolgens de implementatie van deze wetten

had een bijdrage kunnen leveren aan het proces van verzoening tussen soennieten

en sjiieten. De regering heeft evenmin andere stappen ondernomen die een bijdrage

zouden kunnen leveren aan het verzoeningsproces. In de verslagperiode lijkt het

onderlinge wantrouwen tussen de leden van deze twee Islamitische stromingen niet

te zijn afgenomen. Op politiek vlak is er weinig eensgezindheid geweest tussen de

verschillende religieuze blokken. Een voorbeeld hiervan is de onenigheid over de

inhoud van de wet op de nationale garde. De soennieten zien deze wet als een

mogelijkheid om de eigen geloofsgenoten te kunnen beschermen en willen daarom

dat de te vormen eenheden onder provinciaal gezag komen te staan, maar de

sjiieten willen aansturing door de Iraakse overheid, om de zelfstandigheid en macht

van de soennieten beheersbaar te houden.5

Eind augustus 2015 is de Political Parties Law aangenomen. In deze wet staat onder

meer dat politieke partijen niet door fondsen uit het buitenland gefinancierd mogen

worden en dat ze er geen paramilitaire afdeling op na mogen houden. Het is

onduidelijk hoe deze wet uitgevoerd en gehandhaafd zal worden.6

Middels de zogenoemde Provincial Powers Act7 zal een deel van de bestuurlijke

taken van acht ministeries overgedragen worden naar de provinciebesturen. Het

betreft onder meer de ministeries van Gezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken en

Werkgelegenheid. Hiermee geeft de regering invulling aan de belofte meer

decentralisering door te voeren.8 Nu het mandaat van de commissie die met deze

taak is belast met een half jaar is verlengd, is het echter onduidelijk wanneer de

overdracht van alle taken en verantwoordelijkheden daadwerkelijk plaats zal vinden.

2 Zie hoofdstuk 1 van het Ambtsbericht Veiligheidssituatie Irak van april 2015.
3 Vertrouwelijke bron; Niqash, Infighting, back biting, no consensus: What has Iraq’s parliament achieved after a

year in power?, 4 juni 2015.
4 Vertrouwelijke bronnen.
5 Niqash, Infighting, back biting, no consensus: What has Iraq’s parliament achieved after a year in power?, 4 juni

2015; vertrouwelijke bron.
6 Institute for the Study of War (ISW), Iraq situation report, 25-27 augustus 2015; Iraqi News, Parliament votes via

majority on the bill on political parties, 27 augustus 2015.
7 Wet 21/2008: Law Regions and Governorates not incorporated into a Region. De wet is in 2008 aangenomen,

medio 2013 gewijzigd en zal vanaf 5 augustus 2015 stapsgewijs worden geïmplementeerd.
8 Zie hoofdstuk 1 van het Ambtsbericht Veiligheidssituatie Irak van april 2015.
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De provincie Dhi-Qar had medio augustus 2015 in een officiële ceremonie een eerste

deel van de taken overgedragen gekregen. Het tweede deel van het takenpakket

zou volgens de wet drie maanden na de eerste overdracht plaats moeten vinden.9 In

de vorige verslagperiode is beschreven dat er initiatieven waren om van de provincie

Basra een zelfstandige federale regio te maken.10 Aan het eind van de huidige

verslagperiode heeft meer dan 2 procent van de stemgerechtigden in Basra een

petitie ondersteund voor een referendum over autonomie van de provincie. De

Iraakse kiescommissie zal gelet op deze uitslag een referendum moeten

voorbereiden.11

Premier Al-Abadi heeft op 9 augustus 2015 een pakket verregaande politieke en

economische hervormingen aangekondigd dat twee dagen later unaniem door het

parlement werd aangenomen. Dit pakket omvat onder meer een reductie van het

aantal ministeries, opheffing van bepaalde politieke functies waaronder die van

vicepresident en vicepremier, het opheffen van een aantal ministeries en afschaffing

van het sektarische quotum voor overheidsfuncties, dit alles met onder meer als

doel het uitgavenpatroon en de wijdverspreide corruptie binnen de Iraakse politiek

terug te dringen.12 De hervormingen zouden er tevens aan moeten bijdragen dat de

staatsinkomsten toenemen en er meer banen gecreëerd worden. De salarissen en

pensioenen van overheidspersoneel werden verlaagd en een aantal personen werd

in een lagere functie geplaatst of ontslagen. Voor een aantal hervormingen lijkt

echter aanpassing van de grondwet noodzakelijk, het betreft hier onder meer het

afschaffen van de functie van vicepresident, waar er momenteel drie van zijn. Eén

van hen, Ayad Allawi, heeft opheffing van zijn functie desondanks geaccepteerd.13

De leider van de militie Asaib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, heeft opgeroepen om het

parlementaire politieke systeem van federaal Irak te vervangen door een

presidentiële democratie. Deze oproep krijgt tot nu toe met name bijval vanuit

sjiitische hoek, van voorstanders van het Iraanse bestuursmodel. Politici die

tegenstander zijn van dit voorstel doen de oproep af als een poging om oud-premier

Nouri al-Maliki als president in het politieke zadel te helpen.14

Op 31 maart 2015 is Amer al-Majmai, de soennitische gouverneur van de etnisch

gemengde provincie Diyala, ontslagen vanwege beschuldigingen van corruptie. Na

decennia lang een soennitische gouverneur gehad te hebben, is er op 26 mei 2015

na stemming in de provincieraad, die door de soennieten geboycot werd, een

sjiitische gouverneur verkozen. Deze nieuwe gouverneur, Muthana al-Tamimi, heeft

tevens een senior functie binnen de Badr Organisatie.15

9 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 12-13 augustus 2015; Niqash, Viva La Devolution: Iraqi

government hands powers to Dhi Qar province in official ceremony, 3 september 2015.
10 Zie hoofdstuk 1 van het Ambtsbericht Veiligheidssituatie in Irak van april 2015.
11 Foreign Policy, Welcome to Basrastan, 1 juli 2015; Oxford Analytica, Baghdad will head off Basra autonomy bid, 18

juni 2015; vertrouwelijke bron.
12 Irak staat op plaats 170 van de 175 landen in de corruptieranglijst van Transparancy International

https://www.transparency.org/country/#IRQ, geraadpleegd 10 september 2015.
13 Vertrouwelijke bronnen; Reuters, Iraqi parliament approves Abadi’s reform package, 11 augustus 2015; The Wall

Street Journal, Iraq parliament unanimously passes anti-corruption reforms, 11 augustus 2015; Al-Monitor, Will

Abadi’s reforms work?, 17 augustus 2015.
14 Niqash, Changing the system: Call for new political system opens back door to Iraq’s unpopular PM, 2 juli 2015;

Niqash, Star Wars: Historical religious disagreement turns political in Iraq, 3 september 2015; vertrouwelijke

bron.
15 ISW, Iraq situation report, 20-22 juni 2015; ISW, The Resurgence of ISIS in Diyala and its implications for Iranian

proxies, 26 juli 2015; vertrouwelijke bronnen.

Voor een toelichting op de Badr Organisatie wordt verwezen naar de Ambtsberichten Veiligheidssituatie in Irak

van september 2014 en april 2015.
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Op 30 mei 2015 is de gouverneur van Ninewa, Atheel al-Nujaifi (broer van vice-

president Osama al-Nujaifi), net als de gouverneur van Diyala een soenniet, door

premier Al-Abadi uit zijn functie ontheven. De reden hiervoor was onder meer

gelegen in zijn vermeende betrokkenheid bij de val van Mosul en beschuldigingen

van corruptie. Al-Nujaifi bleef hangende zijn bezwaar tegen zijn ontslag in functie,

het bezwaar werd medio september door de rechtbank afgewezen.16

Op 1 september 2015 kondigden de Iraakse autoriteiten aan dat zij de Arabieren die

destijds door Saddam Hussein naar Khanaqin en Jalawla17 waren gedeporteerd om

deze gebieden te Arabiseren, terug zullen laten keren naar hun oorspronkelijke

woongebied. Khanaqin en Jalawla worden tot de betwiste gebieden gerekend.18

Onderzoek naar de val van Mosul

Op 17 augustus 2015 is het rapport over het onderzoek naar de val van Mosul

(Ninewa) in juni 2014 aangenomen door het parlement en doorgestuurd naar de

rechterlijke macht. Het rapport wijst een aantal personen aan die, zij het actief, zij

het door nalatigheid, schuldig worden bevonden aan de val van Mosul. De

belangrijkste namen in het rapport zijn: voormalig premier Al-Maliki, voormalig

gouverneur van Ninewa Al-Nujaifi en voormalig minister van Defensie Dulaimi. Ook

worden er personen uit het veiligheidsapparaat beschuldigd in het rapport. Het

betreft generaal Babakir Zebari, een voormalige militaire stafchef, generaal Ali

Ghaidan, voormalige bevelhebber van de Iraakse landmacht, luitenant-generaal

Mahdi al-Gharrawi, voormalig commandant van de provincie Ninewa en Hatam al-

Magsousi, voormalig hoofd militaire inlichtingendienst. Van verschillende kanten

werd kritiek geuit dat het rapport te politiek geladen zou zijn. Voor Al-Maliki zal het

rapport, gelet op de invloed die hij aan kan wenden, meer politieke dan

strafrechtelijke gevolgen hebben. Al-Nujaifi wordt beschuldigd van misdaden tegen

de staatsveiligheid. Zowel Al-Maliki als Al-Nujaifi hebben gereageerd op het rapport.

Ze hebben het rapport afgedaan als waardeloos en leggen de schuld voor de val van

Mosul bij anderen dan henzelf. Er zal eveneens onderzoek gedaan worden naar de

val van Ramadi in mei 2015, waarbij onderzocht zal worden wie er militair

verantwoordelijk is voor het falen.19

Doodstraf

Op 16 juni 2015 heeft het Iraakse kabinet haar steun geuit voor een wetswijziging

omtrent de ratificatie van doodsvonnissen. In de huidige situatie dient de president

de doodsvonnissen te ratificeren. De voorgestelde wijziging is als volgt. De president

dient binnen 30 dagen na de onherroepelijke uitspraak te reageren middels

ratificatie, gratieverlening of omzetting van de doodstraf in een andere straf. Indien

deze termijn ongebruikt verstrijkt, kan de minister van Justitie het vonnis

ratificeren.20

16 Vertrouwelijke bronnen; Foreign Policy, The enemy you know and the ally you don’t, 23 juni 2015.
17 De Koerdische naam van deze stad is Golala.
18 Rudaw, Iraq to relocate Arabs moved to Khanaqin, Golala, 1 september 2015.
19 Vertrouwelijke bronnen; Reuters, Iraqi parliament refers Mosul report to prosecutor, Abadi, 17 augustus 2015; Al-

Monitor, More than a year on, Who is to blame for the fall of Mosul?, 25 augustus 2015.
20 Amnesty International, Iraq: 24 sentenced to death after unfair trial for the Speicher massacre, 9 juli 2015;

Human Rights Watch, Iraq: Don’t ease death penalty process, 22 juni 2015.
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Irak staat qua aantallen uitgevoerde doodstraffen op de vierde plaats van landen die

de doodstraf uitvoeren met ten minste 61 uitgevoerde executies in 2014.21 De ter

dood veroordelingen vanwege het zogenoemde Camp Speicher-drama22 werden

onder de anti-terrorisme wet uitgesproken. In deze zaak zijn op 8 juli 2015 24

personen veroordeeld tot de doodstraf door ophanging. Medio augustus 2015 heeft

president Masoum 21 doodsvonnissen geratificeerd, waarvan een deel tot de Camp

Speicher zaken zou behoren. Het is onduidelijk of de vonnissen inmiddels

daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Daarmee zou er een eind komen aan het moratorium

op de uitvoering van de doodstraf, dat de facto sinds begin 2015 van kracht was.23

In de KAR was er sinds 2008 de facto een moratorium op de uitvoering van de

doodstraf van kracht in zaken waarin de veroordeling niet plaatsvond op basis van

de anti-terrorisme wet. Dit heeft geleid tot een oplopend aantal personen dat

momenteel in een dodencel verblijft. Aan dit moratorium is echter een einde

gekomen met de uitvoering van de doodstraf van drie personen (veroordeeld in

dezelfde zaak), na ratificatie van de vonnissen door president Barzani op 12

augustus 2015.24

Ontwikkelingen binnen de KAR

De afspraak tussen de regeringen in Bagdad en Erbil25 over het leveren van olie door

Erbil in ruil voor budget is tot op heden door beide partijen niet volledig nageleefd.

Achterblijvende betaling vanuit Bagdad (al dan niet in reactie op uitblijvende

olieleveranties door Erbil) heeft ertoe geleid dat de Koerdische regering eind juni

2015 is overgegaan tot de zelfstandige verkoop van zowel een deel van de olie die

gewonnen is in de KAR als van olie uit het betwiste Kirkuk26. Het is onbekend wat de

huidige stand van zaken is in de onderhandelingen over een nieuwe afspraak over

de levering van olie door de Koerden aan het Iraakse staatsoliebedrijf dat de

olieverkoop regelt.27

Op 20 augustus 2015 liep de termijn van president Barzani af zonder dat er tijdig

presidentsverkiezingen georganiseerd waren of er overeenstemming bereikt was

over de verlenging van zijn ambtstermijn. Dit leidde tot een politiek vacuüm. De

onderhandelingen hebben in de verslagperiode niet tot overeenstemming over de

toekomst van het presidentschap geleid en Barzani bleef de facto in functie.28

Te midden van deze politieke impasse is het Consitutional Review Committee bezig

met het schrijven van een nieuwe grondwet voor de KAR. Het comité is in mei 2015

door het parlement opgericht. In het concept van de nieuwe grondwet is een

passage opgenomen waarin het recht beschreven wordt voor minderheden op een

autonome entiteit. Een van de twistpunten is of de sharia de basis moet zijn van alle

wetgeving.

21 Amnesty International, Death sentences and executions 2014, 31 maart 2015; Human Rights Watch, Iraq: Don’t

ease death penalty process, 22 juni 2015.
22 Voor een beschrijving van deze gebeurtenis zie paragraaf 2.5 van het Ambtsbericht Irak van april 2015.
23 Al-Arabiya, Iraq court sentences 24 to hang over Tikrit massacre, 8 juli 2015; Amnesty International, Iraq: 24

sentenced to death after unfair trial for the Speicher massacre, 9 juli 2015; The Stabilisation Network (TSN), Iraq

Analytical Weekly, 19 juni 2015; Foreign & Common Wealth Office UK, Iraq-in-year update July 2015, 15 juli

2015; vertrouwelijke bronnen.
24 Rudaw, KRG’s block on execution makes for long death row, 9 juli 2015; Amnesty International, Public statement:

The resumption of executions in the Kurdistan Region of Iraq is a step backwards, 26 augustus 2015;

vertrouwelijke bronnen.
25 De Koerdische naam van deze stad is Hawler.
26 Het kan hier ook een uitbreiding van de verkoop betreffen, nu niet uitgesloten kan worden dat er voorheen ook

zelfstandig olie vanuit de KAR verkocht is.
27 Al-Monitor, Erbil-Baghdad oil relations swing between deal, no deal, 27 juli 2015; vertrouwelijke bronnen.
28 Vertrouwelijke bron; ISW, Iraq situation report, 18-20 augustus 2015.
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Een ander twistpunt is de actuele discussie over de keuze tussen een presidentieel
en een parlementair systeem. De twee grootste politieke partijen in de KAR, de
Kurdistan Democratic Party (KDP) en de Patriotic Union of Kurdistan (PUK), staan
hierin lijnrecht tegenover elkaar. Als er overeenstemming wordt bereikt over de
inhoud van de grondwet, dan zal deze door twee derde van het parlement
aangenomen moeten worden, waarna het volk in een referendum gevraagd zal
worden over de nieuwe grondwet te stemmen.29

De politieke impasse en socio-economische kwesties als achterstallige uitbetaling

van de salarissen van ambtenaren en Peshmerga hebben begin oktober 2015 tot

onrust geleid in de provincie Suleimaniyah en in mindere mate in Erbil en Halabjah.

De demonstraties leidden tot gewelddadige confrontaties tussen de betogers en

politie waarbij dodelijke slachtoffers vielen. De minister van Binnenlandse Zaken

(KDP) heeft alle politici die tot de Gorran-partij (Movement for change party)

behoren uit het kabinet gezet door hen de toegang tot Erbil te weigeren. Het gaat

onder meer om de minister van Peshmerga, de minister van Financiën en de

voorzitter van het parlement.30

29 Vertrouwelijke bron; Niqash, Fighting about religion and power. Will Iraqi Kurdistan ever get its new constitution, 2

juli 2015.
30 De politieke ontwikkelingen in deze kwestie volgen elkaar snel op. Voor zover mogelijk zijn de laatste

ontwikkelingen in dit ambtsbericht opgenomen. Vertrouwelijke bronnen; Al-Arabiya, Iraqi Kurdish oppostion party

says asked to leave Erbil, 12 oktober 2015.



Pagina 12 van 63

2 Bestuurlijke ontwikkelingen

2.1 Dagelijks bestuur31

Er hebben zich in de verslagperiode geen wezenlijke veranderingen voorgedaan op

het gebied van dagelijks bestuur. Dit betekent dat de Iraakse overheid formeel het

dagelijks bestuur voert in federaal Irak, uitgezonderd de gebieden die momenteel in

handen zijn van ISIS of bijna verlaten gebieden en steden waar om gestreden

wordt. Zoals in het hoofdstuk over politieke ontwikkelingen is aangegeven, is een

deel van de taken en verantwoordelijkheden van de ministeries overgedragen aan

de provincies. Kirkuk vormt hierop een uitzondering. Er zijn in de verslagperiode

geen concrete stappen ondernomen door de federale regering en de KAR om tot

overeenstemming te komen over de status van de betwiste gebieden.

Bevrijd gebied

In gebied dat door het Iraakse leger en de Populair Mobilisation Forces (PMF)32

bevrijd is van ISIS, zoals de stad Tikrit (Salaheddin) en delen van de provincie

Diyala, wordt de veiligheid officieel bewaakt door lokale veiligheidsorganisaties,

waaronder de politie. In de praktijk hebben de milities van de PMF veel invloed in

deze gebieden. Dit komt mede doordat het vertrouwen in de lokale politie beperkt is

en hun capaciteit onvoldoende is om de veiligheid en orde te handhaven. Echter, de

sjiitische milities worden er van beschuldigd dat zij represailles uitvoeren tegen de

soennitisch-Arabische bevolking in deze gebieden vanwege vermeende steun aan

ISIS.33

Irak heeft een lening van USD 350 miljoen van de Wereldbank gekregen om

gebieden die bevrijd zijn van ISIS middels verschillende projecten meer bewoonbaar

te maken. Aan het eind van de verslagperiode is de beschadigde infrastructuur in de

bevrijde gebieden nog niet volledig hersteld en zijn basisvoorzieningen beperkt

beschikbaar, hetgeen terugkeer naar deze gebieden vertraagd heeft.34

In het op ISIS heroverde Tikrit zal de salarisuitbetaling van overheidspersoneel

worden hervat. Een lokale politiemacht neemt de veiligheidstaken in de stad waar.

Het is onduidelijk of dit een reeds bestaande politiemacht betreft. Het is onbekend in

hoeverre alle bestuurlijke structuren weer werkzaam zijn. Er zijn veel initiatieven

voor normalisering van de situatie in de stad, die gesteund worden door

internationale organisaties. Het gaat hier om het herstellen van de water- en

elektriciteitsvoorziening en projecten voor werkgelegenheid en levensonderhoud.

Projecten waar de VN bij betrokken zijn voor het herstel van gezondheidscentra,

politiebureaus en scholen zijn nog niet afgerond. Hoewel door veel bronnen wordt

erkend dat veel ontheemden niet langer over hun persoonlijke documenten

beschikten, is bij het opstellen van dit ambtsbericht niet duidelijk geworden of de

burgerlijke stand in Tikrit inmiddels weer volledig functioneert. Volgens een bron

zouden de gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke comités weer aan het

werk zijn. Tikrit is de eerste grote stad die op ISIS bevrijd is en wordt hierdoor als

een testcase voor andere (te) bevrijde(n) gebieden gezien.35

31 Zie ook paragraaf 4.1 van het Ambtsbericht Veiligheidssituatie in Irak van april 2015.
32 Zie paragraaf 6.2 van dit ambtsbericht.
33 Zie hoofdstuk 3 waar de veiligheidssituatie per provincie beschreven wordt en paragraaf 5.1 over terugkeer vanuit

een situatie van ontheemding. Vertrouwelijke bron.
34 Vertrouwelijke bron; The Daily Star, Iraq signs $350 million loan deal with World Bank, 13 juli 2015.
35 TSN, Iraq analytical weekly, 3 september 2015; Trouw, Met angst en beven terug naar Tikrit, 24 juni 2015;

vertrouwelijke bronnen.
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Met internationale (financiële) hulp worden de meest noodzakelijke projecten in

deze districten in de provincie Ninewa gestart, zoals ontmijning, het heropenen van

scholen en klinieken en water- en levensonderhoudsprojecten. Naar het district

Rabia is ongeveer 65 procent van de ontheemd geraakte inwoners weer

teruggekeerd. In andere bevrijde districten als Zummar, Sinuni en Wana komt de

terugkeer nog slecht op gang.36

Betwiste gebieden

Het staat niet wettelijk vast welke gebieden exact worden beschouwd als betwist

door de federale regering en de KRG. In artikel 140 van de Iraakse grondwet wordt

het beschreven als ‘Kirkuk en de overige betwiste gebieden’. De gebieden in

federaal Irak, op de grens met de KAR, waar de Peshmerga (de Koerdische

strijdkrachten van de KAR37) ISIS uit heeft verdreven, staan sinds medio 2014 de

facto onder het bestuur van de KRG. Het betreft grensgebieden in Ninewa, Ta’mim

en Diyala. De KRG staat op het standpunt dat deze gebieden tot de KAR zouden

moeten behoren als de inwoners dat wensen, nu zij voor deze gebieden en steden

gevochten heeft. Op basis van artikel 140 van de Iraakse grondwet zou over de

status van deze gebieden consensus bereikt moeten worden. Deze consensus is

gedurende de verslagperiode wederom niet bereikt en wordt niet op korte termijn

verwacht.38

Het belangrijkste twistpunt tussen de federale regering en de KRG is de status van

Kirkuk.39 Hier wonen zowel Koerden als Arabieren en Turkmenen. Kirkuk staat

momenteel onder militaire controle van de Peshmerga, die de stad van ISIS bevrijd

heeft. Uit de hoeveelheid veiligheidsincidenten in en om de stad blijkt dat deze

militaire controle niet betekent dat de Peshmerga in staat is de bevolking te

beschermen tegen willekeurige of gerichte aanvallen door ISIS of medeburgers. In

het gebied dat over het algemeen als betwist wordt beschouwd, wonen naar

schatting 2,4 miljoen mensen.40 Er zijn geen berichten dat politici of

overheidspersoneel persoonlijk negatieve gevolgen hebben ondervonden van de

overname van de militaire controle door de Peshmerga. Wel zijn er onbevestigde

berichten dat de Peshmerga begin augustus 2015 huizen en overheidsgebouwen

vernield hebben. Het is onbekend of het huizen betrof van een bepaalde

bevolkingsgroep.41

Makhmour is in 2014 door de Peshmerga, gesteund door de internationale anti-ISIS

coalitie42, heroverd op ISIS. Er zijn dezerzijds geen berichten bekend dat de situatie

in Makhmour is gewijzigd ten opzichte van de vorige verslagperiode. Zoals in de

vorige verslagperiode is gebleken, wordt het district Makhmour tot de betwiste

gebieden gerekend. De positie van dit district is zeer complex.

Het district valt, net als in de vorige verslagperiode, nog steeds de facto onder Erbil.

De frontlinie waar de Peshmerga tegen ISIS gevochten heeft ligt langs de lijn

Makhmour-Gwer.43

36 Vertrouwelijke bronnen.
37 Zie paragraaf 7.2 van dit ambtsbericht.
38 Rudaw, Iraqi Kurds worry about ethnic balance from waves of refugees, 11 augustus 2015.
39 Law 21, over decentralisatie van een aantal overheidstaken, is niet van toepassing op de provincie Kirkuk. Zie

hoofdstuk 1 van dit ambtsbericht. International Affairs 86: 6 (2010), Governing (in) Kirkuk: resolving the status

of a disputed territory in post-American Iraq.
40 Niqash, Fighting about religion and power. Will Iraqi Kurdistan ever get its new constitution, 2 juli 2015;

vertrouwelijke bronnen.
41 Zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving van de veiligheidssituatie per provincie. Vertrouwelijke bron.
42 De coalitie is in september 2014 door de Verenigde Staten geïnitieerd en bestaat inmiddels uit 65 landen.

http://www.state.gov/s/seci/index.htm geraadpleegd 6 oktober 2015.
43 Zie voetnoot 106 in het Ambtsbericht Veiligheidssituatie in Irak van april 2015.
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Het gebied rond de Mosul-dam is in augustus 2014 een aantal dagen in handen

geweest van ISIS. De Peshmerga en Iraakse strijdkrachten hebben het gebied

heroverd op ISIS en het staat sindsdien onder militaire controle van de Peshmerga.

De frontlinie waar de Peshmerga tegen ISIS strijdt, ligt ten zuiden van de dam en

strekt zich naar het oosten uit in het district Telskuf. Faida (Ninewa44) ligt nabij deze

frontlinie, waardoor het voorgekomen is dat indirect vuur in de omgeving terecht

kwam. Het is bekend dat dit eind augustus 2015 heeft plaatsgevonden. Het is

onbekend of dit vaker gebeurd is.45

Gebied in handen van ISIS46

Het is niet duidelijk in hoeverre er sprake is van een werkzaam bestuur in de

gebieden die onder controle staan van ISIS. Hoewel er berichten zijn dat er in deze

gebieden een bepaalde vorm van persoonsregistratie (geboorte, overlijden, huwelijk

etc.) wordt bijgehouden, staat allerminst vast op welke wijze dit gebeurt en welke

registers daar voor worden gebruikt.47 Hoewel de berichten niet altijd eenduidig zijn,

lijkt het er op dat overheidspersoneel dat werkzaam is in door ISIS bezet gebied nog

wordt doorbetaald door de Iraakse autoriteiten. De berichtgeving over de uitbetaling

door de federale regering van salarissen aan overheidsmedewerkers in Mosul

(Ninewa), Shirqat (Salaheddin) en andere gebieden in handen van ISIS is niet

volledig. Uit de beschikbare informatie blijkt dat ambtenaren niet meer uitbetaald

worden in hun woonplaats, maar dat zij hun salaris op moeten halen in gebied dat

onder controle staat van de Iraakse autoriteiten. In Mosul zou ISIS burgers toestaan

om deze reden de stad uit te reizen als zij beschikken over een sponsor en hun huis

als onderpand geven. Deze sponsor staat borg voor de terugkeer van de persoon die

uitreist. Indien deze persoon niet terugkomt wordt de sponsor gedetineerd. Naar

verluidt zou ISIS een deel van de salarissen opeisen. In andere plaatsen, waaronder

Shirqat, zou het voor de inwoners onmogelijk zijn om de stad te verlaten en

daarmee onmogelijk zijn om hun salaris te innen.48

2.2 Leefomstandigheden

De beschikbaarheid van basisvoorzieningen voor levensonderhoud is voor een

aanzienlijk deel van de Iraakse bevolking niet gegarandeerd. In september 2015

waren er in Irak 8,2 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. Dit betekent

dat ongeveer een kwart van de Iraakse bevolking afhankelijk is van hulp op één of

meer van de volgende vlakken: huisvesting, voedsel, veiligheid, gezondheidszorg en

sanitaire voorzieningen. Ongeveer een kwart van de Iraakse bevolking leeft onder

de armoedegrens.

De nood is het hoogst in de provincies Anbar, Ninewa en Kirkuk, maar ook in

Salaheddin, Bagdad, Babil en Diyala is er grote behoefte aan humanitaire bijstand.

De binnenlandse ontheemden zijn vaker afhankelijk van hulp dan zij die niet

ontheemd zijn geraakt.

44 Hemelsbreed ongeveer 15 kilometer ten noorden van Faidah (Ninewa) ligt een ander dorp eveneens met de naam

Faidah, deze plaats ligt echter in de provincie Duhok.
45 Zie paragraaf 3.4 van dit ambtsbericht. Vertrouwelijke bron.
46 In paragraaf 3.1 wordt beschreven welke gebieden aan het begin en aan het eind van de verslagperiode in handen

van ISIS waren. Vertrouwelijke bron.
47 TSN, Iraq analytical weekly, 12 augustus 2015.
48 Vertrouwelijke bron; Niqash, Gold at end of extremist rainbow: Islamic State release their own ‘fake’ currency, 3

september 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 3 september 2015; Rudaw, Iraqi MP: Mosul salaries might be

aiding ISIS, 27 augustus 2015; Rudaw, Dark details emerge from ISIS occupied Mosul, 30 september 2015.
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Er waren bij het opstellen van dit ambtsbericht geen bronnen bekend waarin

gesproken werd over het al dan niet discrimineren van bepaalde groepen voor wat

betreft de toegang tot basisvoorzieningen.49

Irak kampt met een groot tekort aan elektriciteit. Hierdoor worden veel Iraakse

huishoudens slechts een beperkt aantal uren per dag voorzien van elektriciteit. Voor

de overige uren is men afhankelijk van generators, al dan niet in een collectief met

buurtbewoners. Waar grote delen van het land tussen de 12 en 16 uur elektriciteit

per dag ontvangen, zou het aantal uren in de KAR en in de provincies Bagdad,

Anbar, Basra en Diyala zo nu en dan nog lager liggen, met extremen van soms

slechts vier uur elektriciteit per dag.50 Ondanks herhaaldelijke toezeggingen van het

ministerie van Elektriciteit dat de elektriciteitscrisis voor de zomer van 2015 zou zijn

opgelost, is de elektriciteitsvoorziening tot op heden ontoereikend. Het

elektriciteitsprobleem heeft een grote impact op de Iraakse economie. Het gebrek

aan elektriciteit heeft geleid tot de sluiting van fabrieken en bedrijven en tot sociale

onrust. In Bagdad en de zuidelijke provincies, waaronder in de steden Basra, Hilla

en Najaf, vonden demonstraties en geweldsuitingen plaats als gevolg van het

elektriciteitstekort.51

Het elektriciteitstekort is niet enkel te wijten aan falend beleid van de overheid. Het

wordt daarnaast zowel veroorzaakt door sabotage en aanslagen op

elektriciteitscentrales, naar aangenomen wordt door ISIS, als door verspilling van

elektriciteit door zowel bedrijven als particulieren. De oorzaak hiervan kan onder

meer gevonden worden in het feit dat de elektriciteit zodanig gesubsidieerd wordt

dat de tarieven extreem laag zijn.52 Een voorstel van premier Al-Abadi om de

tarieven te verhogen, heeft tot protesten geleid en is niet geaccepteerd door het

parlement.53

Ook de openbare voorziening van water – voor hygiëne, consumptie en irrigatie –

werd getroffen door de gewapende strijd in het land en door gebrek aan

overheidsbudget. Veel ontheemden wonen in afgelegen gebieden of in ruimtes die

niet voor bewoning zijn bedoeld. Deze personen zijn voor de toevoer van water vaak

afhankelijk van internationale hulporganisaties.54 Watertekorten zijn zowel aan

menselijke als ecologische factoren te wijten. Het (gedeeltelijk) sluiten van

waterdammen door ISIS is een menselijke factor die een grote impact heeft op de

watertoevoer. Het tekort aan water is van grote invloed op de landbouwproductie,

veeteelt en de gezondheidssituatie.

De situatie in het stroomgebied van de Eufraat in de provincies Babil en Dhi Qar is

verslechterd sinds ISIS in mei 2015 de Ramadi Dam in handen heeft.55

49 UN OCHA, Iraq: Humanitarian dashboard (as of 1 June 2015); UN OCHA, Iraq: Humanitarian crisis, situation report

no. 60, 2-8 september 2015; Carnegie Endowment for International Peace, How Iraq is driving itself to hunger,

23 juni 2015.
50 Exacte gegevens hierover per stad of provincie zijn niet bekend, omdat de toevoer per dag (en voor Bagdad zelfs

per wijk) kan verschillen.
51 Al-Monitor, Never-ending electricity crisis means lights out for Iraqis, again, 13 juli 2015; UNHCR, Families flee

militant-held Fallujah after months of violence, 23 juli 2015; Middle East Eye, Shortage of electricity in Iraq

cripples economy, sparks protests, 6 augustus 2015; ISW, Iraq situation report, 4-6 augustus 2015;

vertrouwelijke bronnen.
52 Vertrouwelijke bron; ISW, The resurgence of ISIS in Diyala and its implications for Iranian proxies, 26 juli 2015;

ISW, Iraq situation report, 4-6 augustus 2015; Brookings Institution, Turn a Light On: Electricity Sector Reform

in Iraq, maart 2015. Het tarief van $0,01/kWh is sinds 2003 bevroren.
53 Vertrouwelijke bron.
54 UNICEF, In Iraq, getting water to go uphill, 9 juni 2015.
55 Vertrouwelijke bron; Radio Free Europe/Radio Liberty, IS Water War Dries Marshes in Southern Iraq, 28 juni 2015.
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In Haditha (Anbar) is sprake van een gebrek aan elektriciteit doordat het

waterniveau in het meer zo laag is komen te staan dat de stuwdam niet meer in

werking is en geen elektriciteit meer genereert.56 In deze stad hebben 80.000

mensen hulp nodig in de vorm van voedsel, schoon drinkwater en

gezondheidszorg.57

Vier miljoen Irakezen zijn afhankelijk van voedselpakketten die maandelijks van

overheidswege verstrekt worden. Conform de regeling heeft elke Irakees recht op

deze voedselhulp. Het Public Distribution System (PDS) werkt met rantsoenkaarten

waarmee gezinnen het voedsel op kunnen halen bij een distributiecentrum.

Binnenlandse ontheemden hadden in de verslagperiode problemen om hun

voedselkaart te laten registreren op een andere locatie, waardoor zij de voor hen zo

nodige voedingsmiddelen misliepen.58

Overheidspersoneel, onder wie militairen, maar ook medewerkers in de private

sector hebben te maken gehad met achterstallige betalingen van hun salarissen. Dit

heeft met name in het begin van de verslagperiode tot protesten geleid, maar in

Kirkuk waren er begin augustus 2015 nog protesten vanwege onbetaalde salarissen.

In Tikrit zou de betaling van salarissen van overheidspersoneel weer hervat zijn.59

In september 2015 is er wegens een wijdverbreid gebrek aan schoon drinkwater

cholera uitgebroken. Er waren aan het eind van de verslagperiode ruim 750

bevestigde gevallen van besmetting met de ziekte. De berichten zijn tegenstrijdig of

er personen als direct gevolg van de ziekte zouden zijn overleden. De ziekte zou

inmiddels al in de provincies Baghdad, Najaf, Babil, Muthanna, Qadissiya en Ta’mim

voorkomen.60

Leven in door ISIS gecontroleerd gebied61

In het begin van de verslagperiode zouden in Mosul de publieke diensten, de

condities van de straten en straatverlichting verbeterd zijn. ISIS probeert hiermee

de gewone bevolking voor zich te winnen en te bewijzen dat zij een goed alternatief

zijn voor de Iraakse autoriteiten. Kanttekening hierbij is dat de werknemers hun

werkzaamheden moesten verrichten onder de dreiging van zweepslagen als zij

zouden weigeren of niet zouden doorwerken.62 In juli 2015, ten tijde van de

Ramadan, kwamen er berichten uit Mosul dat er sprake zou zijn van voedseltekort

wegens afgesloten aanvoerroutes. Het is onduidelijk op welke schaal dit tekort zou

zijn.

56 TSN, Iraq analytical weekly, 26 augustus 2015.
57 UN OCHA, Iraq: Humanitarian crisis, situation report no. 58, 19-25 augustus 2015.
58 Carnegie Endowment for International Peace, How Iraq is driving itself to hunger, 23 juni 2015; OCHA, Iraq:

Humanitarian crisis, situation report no. 53, 15-21 juli 2015; World Food Programme, Iraq, Bulletin 8, juli 2015.
59 Al-Monitor, Iraqi workers protest for wage payment, 12 juni 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 3 september 2015;

vertrouwelijke bronnen.
60 Rudaw, Cholera infections in Iraq climb to more than 500, 30 september 2015; World Health Organization, Cholera

– Iraq, 28 september 2015; vertrouwelijke bron.
61 Vanwege de beperkte communicatiemiddelen in door ISIS-gecontroleerd gebied en de moeilijkheid om informatie

die naar buiten komt te verifiëren, kan niet gegarandeerd worden dat het beeld dat in deze alinea geschetst

wordt volledig accuraat en compleet is. Bovendien kan de situatie van stad tot stad sterk verschillen.
62 Al-Monitor, Services improve under ISIS, 13 mei 2015; The Guardian, Life in Mosul one year on, 10 juni 2015;

Niqash, Mean – but clean – streets: Extremists fix roads, make Mosul a nicer place, 14 mei 2015; Spiegel Online,

The every day horrors of the Islamic State, 1 juli 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 12 augustus 2015.
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In juli en augustus 2015 kwamen er vanuit Mosul verschillende berichten naar

buiten dat volwassenen en kinderen overleden waren door honger en gebrek aan

medicatie. Daarnaast zou er een tekort aan medisch personeel ontstaan zijn in de

stad.63 De bronnen konden deze berichten door de beperkte

onderzoeksmogelijkheden niet verifiëren.

Het dagelijks leven van de bewoners in door ISIS gecontroleerde steden en

gebieden werd ook in de huidige verslagperiode sterk beperkt door opgelegde

restricties en nieuwe leefregels. Voor zover bekend zouden vrouwen volledig

gesluierd en in het zwart gekleed moeten gaan. Mannen dienen hun snor af te

scheren en hun baard te laten staan. Medisch personeel zou alleen nog patiënten

van het eigen geslacht mogen behandelen.64 Ook de restricties op het gebruik van

mobiele telefoons en internet zouden in de verslagperiode verder uitgebreid zijn. In

augustus 2015 zou ISIS in Mosul het internet zodanig afgesloten hebben dat er nog

slechts een zeer beperkte internetverbinding is.65 In al-Qaim (in Anbar, nabij de

grens met Syrië) zou ISIS sinds augustus 2015 het gebruik van internet beperkt

hebben tot internetcafés, waarbij de gebruiker zich eerst moet registreren alvorens

het internet op te gaan. In september 2015 zouden ISIS-leden wel weer een

internetverbinding in hun eigen huis mogen hebben.66 Gelet op strijdige

berichtgeving is het onduidelijk of het gebruik van mobiele telefoons in zijn geheel

verboden is of dat beperkingen op het gebruik ervan door ISIS werden opgelegd.67

Voor een beschrijving van de door ISIS en aan hen gelieerde personen gepleegde

ernstige mensenrechtenschendingen wordt verwezen naar paragraaf 6.1 van dit

ambtsbericht.

63 TSN, Iraq analytical weekly, 2 juli en 9 juli 2015 en 5 oktober 2015; vertrouwelijke bronnen.
64 The Guardian, Life in Mosul one year on, 10 juni 2015; NOS, Leven onder het juk van IS in Mosul, 9 juni 2015;

Rudaw, State of fear. Survivors tell of life under ISIS rule, 30 juni 2015.
65 Vertrouweiljke bron.
66 TSN, Iraq analytical weekly, 12 augustus 2015 en 16 september 2015.
67 Vertrouwelijke bron.
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3 Veiligheidssituatie

3.1 Algemeen

In de verslagperiode was de situatie, evenals in de vorige verslagperiode, slecht

voor burgers die in gebied woonachtig waren waar gestreden werd of waar ISIS de

controle had. Zij liepen het risico het slachtoffer te worden van geweld dat door ISIS

werd begaan en door het optreden van de Iraakse strijdkrachten (waaronder

luchtaanvallen), PMF-strijders en de internationale coalitie tegen ISIS. Daarnaast

werden veel burgers getroffen door de secundaire gevolgen van het gewapende

conflict, zoals voedseltekort, gebrekkige basisvoorzieningen en beperkte toegang tot

medische zorg en onderwijs. Zij die op een later tijdstip aan ernstige verwondingen

van geweldsincidenten zijn overleden of zij die omgekomen zijn tijdens hun vlucht,

werden niet in de tellingen van de Verenigde Naties opgenomen.68

In Anbar is de situatie voor burgers ten opzichte van de vorige verslagperiode het

meest verslechterd. Dit is het gevolg van de inname van Ramadi door ISIS en de

verhevigde strijd tegen ISIS, door het Iraakse leger, de PMF, soennitische tribale

strijders en de internationale coalitie. Ondanks de bevrijding van Tikrit in de vorige

verslagperiode is de provincie Salaheddin nog niet bevrijd van ISIS en wordt er

dagelijks strijd gevoerd. De frontlinie loopt net als in de vorige verslagperiode nog

altijd door de provincies Ninewa en Ta’mim. In Diyala is de situatie ten opzichte van

de vorige verslagperiode verslechterd. Zowel aanslagen door ISIS als etnisch-

religieus gemotiveerde aanslagen namen toe. In Bagdad is de situatie onverminderd

slecht en daarmee vergelijkbaar met de vorige verslapperiode. Hoewel er geen

betrouwbare cijfers bekend zijn over het aantal burgerslachtoffers in de provincie

Babil, leek de situatie in de huidige verslagperiode vergelijkbaar met het eind van de

vorige verslagperiode.69

Ondanks dat de terugkeer naar bevrijde gebieden langzaam op gang kwam, nam

het totaal aantal binnenlandse ontheemden in de verslagperiode toe. De oorzaken

hiervan zijn zowel de onveiligheid vanwege het gewapende conflict als de secundaire

gevolgen daarvan, zoals gebrekkige basisvoorzieningen en beperkte toegang tot

medische zorg en onderwijs. De leefomstandigheden van veel Irakezen zijn in de

verslagperiode niet verbeterd. De basisvoorzieningen konden door de autoriteiten in

onvoldoende mate gegarandeerd worden. Deze omstandigheden, maar ook corruptie

en werkloosheid hebben tot massale demonstraties geleid in met name Bagdad en

de zuidelijke provincies.70

68 United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)/United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR),

Report on the protection of civilians in the armed conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30 april 2015, 13 juli

2015; United Nations Iraq, UN Casualty Figures, april t/m september 2015; vertrouwelijke bronnen.
69 De veiligheidssituatie wordt per provincie beschreven in de volgende paragraven.
70 De leefomstandigheden in Irak en binnenlandse ontheemding zijn elders in dit ambtsbericht beschreven.

Respectievelijk in paragraaf 3.2 en 8.1.
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In Centraal-Irak, de provincie Babil en de betwiste gebieden op de grens met de

KAR werden burgers het slachtoffer van conflict-gerelateerd geweld, waaronder

beschietingen en luchtaanvallen op bewoond gebied in de strijd tussen ISIS-strijders

en anti-ISIS strijdgroepen, zoals het Iraakse leger, de PMF en Peshmerga. Uit de

cijfers van de VN blijkt dat de provincies Bagdad, Diyala en Anbar het zwaarst

getroffen werden. Daarnaast werden burgers het slachtoffer van ISIS door

bomaanslagen die er op gericht leken te zijn zoveel mogelijk burgerslachtoffers te

maken. Tevens werden burgers die in door ISIS bezet gebied woonachtig waren het

slachtoffer van lijfstraffen en buitengerechtelijke executies.71

Onderstaande tabel is een overzicht van het aantal burgerslachtoffers in de zes

provincies waar het gewapende conflict zich voornamelijk manifesteert.

Doden/gewonden

burgerbevolking72

Bagdad

(provincie)

Salaheddin Ninewa Ta’mim/

Kirkuk

Diyala Anbar73

September 2015 257/583 87/64 75/8 16/6 67/86 28/176

Augustus 2015 318/751 23/13 69/3 17/15 108/162 39/148

Juli 2015 335/756 64/74 101/28 26/11 170/284 147/453

Juni 2015 324/650 75/52 27/0 7/8 87/157 136/163

Mei 2015 243/701 24/32 42/0 16/6 134/88 102/481

April 2015 319/846 34/13 33/3 30/18 26/55 88/153

De aantallen burgerslachtoffers in deze tabel zijn absolute minima, omdat dit enkel

de aantallen slachtoffers betreffen die door de VN geverifieerd konden worden. Niet

geverifieerde slachtoffers zijn niet meegenomen in deze tellingen. Dit betreft met

name slachtoffers in gebieden waartoe geen of beperkte toegang mogelijk is,

vanwege de controle die ISIS over deze gebieden heeft. Evenmin zijn hierin

meegenomen de personen die – veel – later aan hun verwondingen overlijden.

Omdat de aantallen minima betreffen, maar ook vanwege het gegeven dat er geen

betrouwbare en recente inwoneraantallen per provincie beschikbaar zijn, is het niet

om het aantal burgerdoden af te zetten tegen de totale bevolking in een provincie.

De totale bevolking van Irak zou in 2014 uit 36 miljoen personen bestaan, waarvan

er vijf miljoen in de KAR woonachtig zijn.74

Het is niet mogelijk om het aantal burgerslachtoffers in onderhavige verslagperiode

af te zetten tegen de vorige verslagperiode. Dit komt omdat er vanwege de beperkte

verificatiemogelijkheden geen volledige en betrouwbare cijfers beschikbaar zijn.

Hoewel dit met name geldt voor de provincie Anbar, heeft de VN ook in het

algemeen de kanttekening gemaakt dat de aantallen absolute minima betreft,

waarbij de foutmarge per maand en per provincie kan verschillen.75 Hiermee

rekening houdend, lag het gemiddelde van de VN-cijfers in de periode september

2014 tot en met maart 2015 op 779 dodelijke burgerslachtoffers en 1412

burgergewonden per maand.

71 De veiligheidssituatie wordt per provincie beschreven in de volgende paragraven.
72 United Nations Iraq, UN Casualty Figures, april t/m september 2015. Aantekening over ontbreken cijfers bepaalde

provincies. Cijfers betreffen een absoluut minimum; het is onbekend in hoeverre gewonden die later aan hun

verwondingen overlijden, worden geregistreerd als dodelijk slachtoffer van een geweldsincident. Ook zijn de

slachtoffers van secundaire gevolgen van het conflict niet in het overzicht vermeld. In de maandelijkse VN-

rapportages werd voor de provincie Babil geen cijfers vermeld. Dit betekent echter niet dat er in de

desbetreffende maand geen burgerslachtoffers zijn gevallen in deze provincie.
73 Bij de cijfers met betrekking tot de provincie Anbar maakt de VN de aantekening dat de cijfers zijn verkregen via

het Health Directorate en dat de cijfers mogelijk niet het daadwerkelijke aantal slachtoffers betreft.
74 Vertrouwelijke bron; Iraq Trade Link News Agency, Iraqi population reached 36 m. last year, Planning Ministry, 25

augustus 2015. De schattingen van het ministerie van Planning zijn gebaseerd op getallen uit 2009, het

ministerie heeft niet vermeld hoe groot de marge van de schattingen kan zijn.
75 United Nations Iraq, UN Casualty Figures, april t/m september 2015.
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In onderhavige verslagperiode van april tot en met september 2015 lag het

gemiddelde van de VN-cijfers op 639 dodelijke burgerslachtoffers en 1240

burgergewonden per maand.

Op basis van de VN-cijfers lijkt er in de provincie Anbar een sterke daling van het

aantal burgerdoden te zijn in de maanden augustus en september 2015. Zoals reeds

aangegeven, is dit gelegen in het feit dat de berichten over burgerdoden, ook voor

de VN, niet voldoende te verifiëren zijn. Om de cijfers in perspectief te plaatsen,

worden hier enkele incidenten en het aantal burgerdoden in september 2015 uit

andere (soms onbevestigde) bronnen genoemd. Op 3 september 2015 is er een

luchtaanval uitgevoerd in de buurt van Ramadi. Hierbij zouden 46 tot 73 burgers om

het leven gekomen zijn, maar een andere bron meldde dat het (ook) ISIS-strijders

betrof. Op 6 september 2015 zouden bij een luchtaanval in Ana twee kinderen om

het leven gekomen zijn. Op 10 september 2015 zouden bij een luchtaanval op Ana

vier burgers om het leven gekomen zijn. Op 14 september 2015 zouden bij

artillerievuur op een markt in Khaldiya vijf burgers omgekomen zijn. De volgende

dag zouden er in hetzelfde gebied nog eens vier burgers omgekomen zijn en weer

een dag later zouden er zes burgers omgekomen zijn door artillerievuur. In Rutba

zouden bij luchtaanvallen op 16 september 2015 twintig burgers om het leven

gekomen zijn, andere bronnen vermelden dat het ISIS-strijders betrof en drie

burgerdoden. Op 22 september 2015 zouden twee burgers door mortiergranaten

omgekomen zijn in Khaldiya. In Ramadi zouden op 24 september 2015 door

artillerievuur zeven burgers omgekomen zijn. Op 25 september 2015 zouden drie

burgers in Fallujah omgekomen zijn door artillerievuur. Op 28 september 2015 zou

een burger zijn omgekomen in Khaldiya. Daarnaast ontvangt het algemeen

ziekenhuis van Fallujah wekelijks een aantal dode lichamen, waarvan dezerzijds

onbekend is waaraan zij zijn overleden. Uit dit overzicht blijkt de moeilijkheid om

informatie te verifiëren en vast te stellen of het burgers of ISIS-strijders betreft die

bij het geweld omgekomen zijn.76

Door ISIS gecontroleerd gebied

Aan het begin van de verslagperiode had ISIS in grote delen van de provincies

Ninewa (o.a. Mosul en Tel Afar), Ta’mim (o.a. Hawija), Salaheddin (o.a. Shirqat) en

Anbar (o.a. Fallujah en Qaim) verschillende dorpen en steden in handen en had zij

in de gebieden daaromheen invloed en bewegingsvrijheid. ISIS bleek bovendien in

staat om aanslagen uit te voeren in gebieden waar zij niet direct de controle over

had.77

Met de verovering van de stad Ramadi en de grensplaats al-Waleed in mei 2015

heeft ISIS de controle gekregen over het merendeel van de soennitisch-Arabische

provincie Anbar.78 Op 13 juli 2015 begon een grootscheeps gezamenlijk offensief

van ISF, PMF en de internationale coalitie om Ramadi en andere bolwerken van ISIS

in de provincie Anbar te heroveren. Daarnaast is er gedurende de gehele

verslagperiode gevochten in en om Baiji (Salaheddin). Deze strijd is tot op heden

onbeslist.79

76 Vertrouwelijke bronnen.
77 ISW, Control of terrain in Iraq, 1 mei 2015.
78 ISW, Control of terrain in Iraq, 18 mei 2015; ISW, ISIS Sanctuary, 20 mei 2015; ISW, Iraq situation report, 23 –

25 mei 2015.
79 TSN, Iraq analytical weekly, 26 augustus 2015; ISW, Iraq situation report, 26 september – 1 oktober 2015;

vertrouwelijke bron.
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De controle van ISIS beperkt zich met name tot stedelijke gebieden, daarnaast

heeft ISIS invloed in de gebieden eromheen, waardoor zij in die gebieden

bewegingsvrijheid heeft. Door middel van deze invloedsgebieden is er tussen

sommige steden een aaneengesloten gebied ontstaan waar ISIS zich kan bewegen.

Zo hebben zij verschillende aanvoerroutes vanuit Syrië veilig gesteld. Het

controlegebied van ISIS als geheel kan echter niet als een aangesloten gebied

worden gezien, gelet op tussenliggende gebieden waar de Iraakse strijdkrachten de

controle hebben. De grenzen van het gebied waar ISIS haar invloed kan uitoefenen

zijn wegens de voortdurende strijd fluïde. In grote delen van on-of zeer dunbevolkte

gebieden, zoals woestijnen, heeft niemand effectieve controle. Aan het eind van de

verslagperiode had ISIS de controle in de volgende steden en gebieden eromheen:

Mosul, Qayyarah, Sharqat, Hawija, Tal Afar, Ba’aj, Fallujah, Karma, Ramadi, Hit,

Qaim, Waleed, Rutba en een aantal kleinere dorpen.80

3.2 Bagdad

Bagdad blijft de zwaarst getroffen provincie van Irak voor wat betreft aantallen

burgerdoden. In de periode 11 december 2014 tot en met 30 april 2015 kwamen

minstens 1586 burgers door geweld om het leven en raakten er minstens 4138

burgers gewond.81 Naast conflict-gerelateerd geweld was er in de provincie Bagdad

ook sprake van crimineel of sektarisch gemotiveerd geweld, waarbij burgers het

slachtoffer zijn geworden. Zo werden er in Bagdad in tegenstelling tot de andere

beschreven provincies veel overvallen, schietincidenten en ontvoeringen

gerapporteerd.82 Hoewel er regelmatig gerapporteerd wordt dat bepaalde criminele

acties, zoals ontvoeringen, toe te schrijven zijn aan mannen in militaire uniformen

(met name in Bagdad maar ook in andere provincies), dient hierbij de kanttekening

gemaakt te worden dat burgers vrij eenvoudig aan militaire uniformen kunnen

komen. De identiteit van de daders is onbekend. 83

De focus van de verschillende Iraakse veiligheidstroepen en PMF ligt bij contra-

terroristische acties en maatregelen, bijvoorbeeld door hun inzet in de gebieden

waar direct strijd geleverd wordt tegen ISIS. Door beperkte capaciteit op het gebied

van ordehandhaving is er ruimte ontstaan voor criminelen om hun activiteiten

verder uit te breiden.84

Gewapende sjiitische milities waren net als in de vorige verslagperiode zichtbaar

aanwezig in de stad, voor zover bekend betreft het hier in ieder geval Kata’ib

Hezbollah, de Badr organisatie en Asaib Ahl al-Haq. De situatie dat zij in de sjiitische

buitenwijken van de stad de veiligheid bewaken en daar in grote mate onafhankelijk

in zijn, lijkt in de verslagperiode niet veranderd te zijn. Zij hadden op verschillende

plekken in de stad waar sjiieten de meerderheid vormen controleposten opgesteld.

Het is onbekend of deze controleposten de bewegingsvrijheid van individuele

burgers ernstig beperken. Evenmin is bekend of de sjiitische milities systematische

huiszoekingen verrichtten in het kader van het bewaken van de veiligheid.

80 ISW, Iraq control of terrain map, 11 september 2015. Voor een visuele weergave van de controlegebieden wordt

verwezen naar de hiervoor genoemde bron: http://www.understandingwar.org/map/control-terrain-iraq-

september-11-2015
81 UNAMI/OHCHR, Report on the protection of civilians in the armed conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30 april

2015, 13 juli 2015.
82 Vertrouwelijke bronnen. Dergelijk geweld komt ook in de zuidelijke provincies voor, met name in Basra, maar niet

in de mate waarin dit geweld in Bagdad voorkomt.
83 Niqash, Criminals in uniform: Baghdad’s dodgy, booming business in military clothing, 20 augustus 2015;

vertrouwelijke bronnen.
84 Vertrouwelijke bron; Iraq Trade Link News Agency, Iraqi Parliament acknowledges increase of crimes in Iraq, 2 juli

2015.
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De militie Kata’ib Hezbollah raakte in september 2015 slaags met de federale

veiligheidstroepen in het centrum van de stad, waarbij aan beide zijden slachtoffers

vielen.85

In tegenstelling tot de vorige verslagperiode beperkt het geweld gericht tegen

burgers zich niet langer tot wijken waar de sjiieten de meerderheid vormen. De

(zelfmoord)aanslagen die dagelijks plaatsvinden in de stad worden zowel in

sjiitische, als in soennitische en religieus gemengde wijken gepleegd. Er zijn

dagelijks aanslagen waarbij per aanslag een relatief klein aantal burgers86 om het

leven komt. Deze aanslagen worden veelal niet opgeëist en de daders worden veelal

niet opgespoord. Hoewel de grote meerderheid van de aanslagen gericht is op

burgers, kwamen bij dergelijke aanslagen ook politieagenten en Sahwa-leden87 om

het leven. Waar ISIS in andere provincie ook de Iraakse veiligheidsorganisaties tot

doel had, leken de aanslagen in Bagdad niet gericht te zijn op overheidspersoneel of

–gebouwen. Ook worden er dagelijks lijken gevonden in de stad van personen die

door geweld om het leven zijn gebracht. Deze moorden lijken meer sektarisch of

crimineel gemotiveerd te zijn. Daarnaast zijn er in de verslagperiode meerdere

aanslagen in de stad gepleegd waarbij grote aantallen burgers om het leven

kwamen. Een aantal hiervan is door ISIS opgeëist.88

In mei 2015 nam het sektarische geweld toe tijdens een aantal sjiitische feestdagen

waar duizenden pelgrims uit verschillende provincies aan deelnamen. Zij werden het

doelwit van een aantal gerichte aanvallen, waarbij dodelijke slachtoffers zijn

gevallen.89 Echter, ook de pelgrims zelf gebruikten geweld. Zo staken op 14 mei

2015 pelgrims een soennitisch religieus gebouw in de wijk Adhamiya (soennitische

meerderheid) in brand waarbij doden vielen.90

In de verslagperiode vonden er bijna elke maand aanslagen plaats waarbij een groot

aantal burgers slachtoffer werd. Uit het aantal grote aanslagen met veel

burgerslachtoffers is af te leiden dat ISIS nog altijd in staat is dergelijke gerichte

aanslagen uit te voeren in de hoofdstad. Onderstaand volgen enkele voorbeelden. 91

Op 28 mei 2015 vonden er bomaanslagen plaats op twee hotels in de stad, waarbij

ten minste veertien personen omgekomen zijn en tientallen gewond zijn geraakt. De

aanslagen zijn de volgende dag opgeëist door ISIS.92

Op 12 juli 2015 heeft ISIS opnieuw een aantal gecoördineerde bomaanslagen in de

stad gepleegd, ditmaal in het noorden van de stad, waar de meerderheid sjiitisch is.

Bij deze aanslagen zijn ten minste twintig doden gevallen.93

85 Zie paragraaf 2.2.1 van het Ambtsbericht Veiligheidssituatie in Irak van april 2015. Carnegie Endowment for

International Peace, The Rise of Iraq’s Militia State, 23 april 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 10 september

2015; vertrouwelijke bron.
86 Doorgaans minder dan vijf dodelijke slachtoffers per aanslag.
87 Sahwa-milities (ook wel Awakening Councils of Sons of Iraq genoemd) zijn lokale soennitische burgermilities die

tijdens de sektarische burgeroorlog van 2006-2008 de Amerikaanse troepenmacht hielpen het toenmalige Al-

Qaida-in-Irak (AQI) - waar ISIS later uit voortkwam - te verdrijven.
88 Vertrouwelijke bronnen.
89 Vertrouwelijke bronnen.
90 ISW, Iraq situation report, 14 – 15 mei 2015; vertrouwelijke bron.
91 Vertrouwelijke bron.
92 Vertrouwelijke bronnen; Al-Jazeera, At least ten killed in car bombs at two Baghdad hotels, 28 mei 2015; ISW,

Iraq situation report, 28-29 mei 2015.

Indien ISIS de verantwoordelijkheid voor een aanslag opeist, staat hier allerminst mee vast dat zij deze

daadwerkelijk hebben uitgevoerd.
93 Vertrouwelijke bronnen; NOS, Zeker 21 doden bij aanslagen Bagdad, 13 juli 2015.
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Ruim een week later, op 21 juli 2015, waren er bij aanslagen in de hoofdstad

opnieuw veel burgerslachtoffers te betreuren. Bij één aanslag in de gemengde wijk

New Baghdad kwamen ten minste 22 personen om het leven, terwijl er diezelfde

dag bij een aantal kleinere aanslagen in totaal 14 burgers omkwamen. Ook de dag

erna vielen er bij een aantal kleinere aanslagen in totaal ten minste 14 doden.94

Op 13 augustus 2015 werd de sjiitische wijk Sadr City opgeschrikt door een grote

aanslag op een markt. Hierbij zijn naar schatting ten minste 45 mensen omgekomen

en ten minste 70 personen gewond geraakt. ISIS heeft de verantwoordelijkheid voor

de aanslag opgeëist.95

Op 3 oktober 2015 vond er in Bagdad een dubbele zelfmoordaanslag plaats op het

Adan-plein in de wijk sjiitische wijk Kadhamiyah, waarbij 24 doden 96 vielen. ISIS

heeft de aanslag opgeëist. Twee dagen later vond er opnieuw een aanslag plaats in

de hoofdstad. Hierbij zijn 12 doden gevallen. Deze aanslag is niet opgeëist.97

In augustus 2015 is het aantal demonstraties sterk toegenomen. Wekelijks wordt er

gedemonstreerd, waarbij de grootste demonstraties op vrijdagen op het Tahrir-plein

plaatsvinden. Hoewel de demonstraties over het algemeen vreedzaam verlopen, zijn

er berichten van enkele ongeregeldheden. Op 29 of 30 augustus 2015 werd een

lokaal bekende activist en organisator van demonstraties in de wijk Nieuw-Bagdad

doodgeschoten. Het kon niet worden bevestigd dat hij is doodgeschoten vanwege

zijn activiteiten, nu bronnen verschillende redenen voor de aanslag noemden.98 Er

werd gedemonstreerd voor betere voorzieningen, voor vervolging van alle daders

van het Camp Speicher drama, tegen corruptie en uit steun voor de politieke

hervormingen van premier Al-Abadi.99

3.3 Anbar

ISIS heeft in de verslagperiode meer gebied in de provincie Anbar veroverd. Na een

mislukte aanval op de provinciehoofdstad Ramadi begin april 2015 intensiveerden de

gevechten begin mei 2015 in en rond Ramadi waarbij ISIS veelvuldig

zelfmoordaanslagen pleegde met autobommen. In de tegenaanval werden door het

Iraakse leger en de internationale coalitie luchtaanvallen ingezet. Echter, na een

periode van strijd tussen de door ISIS geleide opstandelingen geholpen door

sympathiserende soennitische stammen enerzijds en de Iraakse regeringstroepen en

soennitische tribale strijders anderzijds, nam ISIS op 17 mei 2015 de stad Ramadi

volledig in.100

94 De berichtgeving rond de aanslagen op deze twee dagen is diffuus. Vertrouwelijke bronnen.
95 Sommige bronnen spreken van naar schatting 70 doden en 200 gewonden. Vertrouwelijke bronnen; BBC News,

Iraq truck bomb kills dozens at Baghdad market, 14 augustus 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 19 augustus

2015.
96 Twee bronnen noemen 24 doden, een derde bron noemt 18 doden.
97 Al-Arabiya, 24 killed in Baghdad suicide attack claimed by ISIS, 3 oktober 2015; Al-Jazeera, Twin suicide bombings

target Iraq capital Baghdad, 3 oktober 2015; NOS, Bijna zestig doden bij drie aanslagen in Irak,5 oktober 2015;

Al-Arabiya, Car bomb attacks kill 57 people in Iraq, 5 oktober 2015; Trouw, Tientallen doden bij autobommen in

Irak, 6 oktober 2015; vertrouwelijke bron.
98 Vertrouwelijke bronnen.
99 Vertrouwelijke bronnen; Reuters, Iraq’s Sadr calls on followers to join in Friday protests in Baghdad – spokesman,

24 augustus 2015; Al-Monitor, Iraqi’s protest corruption, lack of services while politicians blame everyone but

themselves, 25 augustus 2015.
100 ISW, Iraq situation report, 16 – 18 mei 2015; ISW, ISIS Captures Ramadi, 18 mei 2015; vertrouwelijke bronnen.
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Al voor ISIS de gehele stad Ramadi in handen had, kwamen er berichten naar

buiten dat er 70 leden van de Iraakse strijdkrachten, maar ook vrouwen en

kinderen, door ISIS zouden zijn geëxecuteerd. Daarnaast zouden er ten minste 50

politieagenten gevangen zijn genomen door ISIS.

De dag na de inname van de stad zou ISIS honderden burgers en leden van Iraakse

veiligheidsorganisaties hebben gedood.101 Ook uit Fallujah bleven berichten naar

buiten komen dat ISIS daar, net als in andere steden die het onder controle heeft,

burgers, militairen en overheidspersoneel executeerde.102

Op 24 mei 2015 nam ISIS de Iraakse grensplaats al-Walid in, nadat zij op 22 mei

2015 de plaats al-Tanf aan de Syrische kant van de grens veroverd had.103 Hoewel

ISIS eind april 2015 aanslagen had uitgevoerd op Trebil, een plaats op de

Iraaks/Jordaanse grens, heeft het deze plaats niet weten te veroveren.104 Wel

behield ISIS zodanig de controle over de weg naar deze grenspost, dat het van

passerend vrachtverkeer kon eisen dat er ‘doorvoerbelasting’ betaald werd. De

grenspost Trebil is op 16 juli 2015 tot nader order door de Iraakse autoriteiten

gesloten, om hiermee ISIS een bron van inkomsten te ontnemen. Medio september

215 zou de grenspost voor de duur van twee dagen geopend zijn. ISIS heeft de

grenspost niet in handen, maar de weg van Rutba tot aan de grenspost wel.105 Op

29 augustus 2015 zou ISIS een bomaanslag hebben uitgevoerd op de grenspost,

waarbij vijf Iraakse politieagenten om het leven kwamen.106

Op verschillende plekken in de provincie Anbar werd gedurende de gehele

verslagperiode zwaar gevochten. Na de inname van Ramadi bleef ISIS vanuit de

stad aanvallen uitvoeren. De Iraakse strijdkrachten blijven, samen met PMF en de

internationale coalitie, tegenaanvallen uitvoeren. De PMF kondigden op 26 mei 2015

hun operatie aan ter bevrijding van de provincie Anbar. Het Iraakse leger gaf later

een soortgelijke verklaring af.107

Op 13 juli 2015 begon het Iraakse leger de operatie ter bevrijding van de gehele

provincie Anbar. In de praktijk is het een gefaseerd offensief, wat betekent dat zij

zullen proberen de steden en dorpen een voor een te heroveren. Naast het Iraakse

leger nemen ook strijders van de PMF en soennitische tribale strijders uit Anbar aan

deze operatie deel. De internationale coalitie ondersteunt de operatie met

luchtaanvallen rond Ramadi, terwijl alleen de Iraakse luchtmacht luchtaanvallen

rond Fallujah uitvoert. Bij deze aanvallen komen naast militanten ook veel burgers

om het leven. Het aantal binnenlandse ontheemden in en uit Anbar is sinds de

inname van Ramadi door ISIS verder toegenomen.108

101 BBC News, Islamic State crisis: Militants seize Ramadi stronghold, 15 mei 2015; vertrouwelijke bronnen.
102 Vertrouwelijke bronnen.
103 ISW, Iraq situation report, 23 – 25 mei 2015; Rudaw, ISIS captures al-Waleed border crossing into Syria, 24 mei

2015; The Long War Journal, Islamic State reportedly seizes all of the Al Waleed border crossing in Iraq, 25 mei

2015.
104 Vertrouwelijke bronnen.
105 Reuters, Iraq closes border crossing with Jordan to cut funds to militants, 16 juli 2015; ISW, Iraq situation report,

14-16 juli 2015; vertrouwelijke bronnen.
106 ISW, Iraq situation report, 28-31 augustus 2015; Iraq Body Count, Database recent events, geraadpleegd op 1

september 2015.
107 ISW, Iraq situation report, 19 – 20 mei 2015; ISW, Iraq situation report, diverse rapporten juni 2015; Reuters,

Shi’ite forces move in on Iraqi city taken by Islamic State, 18 mei 2015; vertrouwelijke bron.
108 Vertrouwelijke bronnen.
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Zoals in de vorige verslagperiode is beschreven heeft ISIS de burgers in Fallujah

verboden om de stad verlaten, met uitzondering van medische gevallen. Deze

situatie duurt nog steeds voort. Het zou een aantal inwoners van Fallujah

desondanks gelukt zijn de stad te ontvluchten via routes door de woestijn.109

Waar in de vorige verslagperiode bronnen berichtten dat de plaats Karma bevrijd

zou zijn van ISIS, bleek dit niet het geval te zijn. De Iraakse troepen hebben het

stadje en het gelijknamige district tot op heden niet onder controle, ondanks dat er

gedurende de gehele verslagperiode gevechten gaande zijn in en om Karma.110 In

de andere stedelijke gebieden van de provincie Anbar, zoals al-Baghdadi, Hit,

Hussaybah, Haditha, Qaim en rond de waterdam van Nadhim al-Taqsim vonden

gedurende de gehele verslagperiode gevechten plaats tussen ISIS en de Iraakse

veiligheidstroepen.111

Het stadje Nukhaib ligt op de grens van het soennitische Anbar en de sjiitische

provincie Karbala. Hoewel niet onbetwist door politici uit Karbala, behoort Nukhaib

officieel tot de provincie Anbar. Op 29 juni 2015 zouden milities van de PMF in

Nukhaib tientallen burgerhuizen en voertuigen in brand hebben gestoken. De

provinciale raad van Anbar heeft gevraagd om het directe vertrek van de PMF uit

Nukhaib.112

Rutba is al sinds medio 2014 in handen van ISIS. Er is weinig berichtgeving over de

situatie in de stad en er worden geen offensieven gevoerd om de stad te bevrijden.

Eind augustus 2015 kwam echter het bericht naar buiten dat inwoners van de stad

in opstand gekomen zouden zijn tegen ISIS, naar aanleiding van de executie van

een inwoner (ambtenaar). Deze man zou een ISIS-strijder hebben vermoord in

verband met een langlopende tribale vete. ISIS zou vervolgens tussen de 70 en 200

inwoners gearresteerd hebben, om een aantal van hen op korte termijn te

executeren. Het lot van de gearresteerden is tot op heden onbekend.113

3.4 Ninewa

In Ninewa heeft ISIS nog steeds een groot gebied in handen, waaronder de steden

Mosul, Tal Afar, delen van Sinjar114 en de Badush-dam. Er wordt op veel plaatsen in

de provincie strijd geleverd door en tegen ISIS. Het Iraakse leger en PMF werden

hierin bijgestaan door (coalitie-)luchtaanvallen. Op de frontlinie Gwer-Makhmour

voert ISIS zware aanvallen uit op posities van de Peshmerga.115 De situatie in dit

gebied is daarmee vergelijkbaar met de vorige verslagperiode.

Op 10 juni 2015 had ISIS de stad Mosul een jaar in handen. Een jaar waarin zij

verder hun stempel op de stad hebben gedrukt. Naar schatting heeft Mosul

momenteel ruim een miljoen inwoners.116

109 Vertrouwelijke bron.
110 Vertrouwelijke bronnen; Edinburgh International, Iraq weekly security report, 25-31 september 2015; ISW, Iraq

situation report, 9-10 juli 2015.
111 Vertrouwelijke bronnen.
112 Niqash, City of Sunni vs Shia: tribes Shammar and Anza, 4 juni 2015; ISW, Iraq situation report, 27-29 juni

2015; vertrouwelijke bron.
113 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 28-31 augustus 2015; Rudaw, Anti-ISIS protests in Rutba

stem from blood feud, 31 augustus 2015; Al-Arabiya, 200 residents of Iraqi town held by ISIS, 31 augustus

2015.
114 De Koerdische naam van deze stad is Shingal.
115 Vertrouwelijke bron.
116 IRIN, Bearing witness to the crimes of the Islamic State, 12 augustus 2015; The Wall Street Journal, Iraqi city of

Mosul transformed a year after Islamic State capture, 9 juni 2015.
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ISIS zou een verbod uitgevaardigd hebben om de stad te verlaten, zonder hierbij de

eerder gegeven uitzonderingen, zoals voor medische behandeling, op te nemen.117

Gedurende de Ramadan (medio juni tot medio juli 2015) had ISIS de al zeer strenge

leefregels voor de inwoners verder aangescherpt. Daarnaast schaften het een aantal

Ramadan-tradities af, omdat die heidens werden geacht. Een aantal burgers en

imams dat zich niet aan deze regels hield en toch bepaalde gebeden uitvoerde, werd

hiervoor gestraft middels gevangenschap of executie.118

ISIS heeft gedurende de gehele verslagperiode in Mosul veel burgers berecht op

basis van zelf-ingestelde ‘sharia-wetgeving’, uitgevoerd door eigen ‘rechtbanken’.

Naast (voormalig) overheidspersoneel, journalisten en geestelijken lopen burgers

het risico opgepakt te worden als zij door ISIS werden betrapt op of verdacht van

godslastering, homoseksualiteit, overspel, alcoholgebruik, roken, samenwerking met

de Iraakse troepen en vele andere ‘misdrijven’. De straffen hierop variëren van

lijfstraffen, zoals geseling en het afhakken van lichaamsdelen, tot de doodstraf.119

In augustus 2015 heeft ISIS in Mosul een lijst gepubliceerd met daarop de namen

van meer dan 2000 personen uit Mosul en omgeving die ISIS sinds juni 2014 heeft

geëxecuteerd.120

De berichtgeving omtrent het lot van ongeveer 300 medewerkers – zowel mannen

als vrouwen – van de Iraakse kiesraad (Independent High Electoral Commission) die

eind juli 2015 zijn opgepakt door ISIS is niet eenduidig. Het is onduidelijk hoeveel

van hen sindsdien zijn geëxecuteerd. Mediaberichten spraken over ongeveer 300

omgebrachte personen, maar bronnen berichtten van enkele tientallen doden. De

verkiezingscommissie zelf sprak van een onbevestigd aantal geëxecuteerde

personen.121

Hoewel Peshmerga de Mosul-dam en het gebied daar omheen in handen hebben, is

er in dit gebied wel sprake van gewapende confrontaties met ISIS. Dit gebied strekt

zich uit tot ongeveer 12 kilometer rondom de Mosul-dam, tot aan de frontlinie die

ten zuiden van de dam ligt.122 In het gebied rond de dam, maar ook in de omgeving

van Mosul, Sinjar, Tal Afar en Makhmour worden (coalitie-)luchtaanvallen uitgevoerd

om grondtroepen te steunen in hun strijd tegen ISIS. Hierbij zouden ook burgers om

het leven zijn gekomen.123

117 Vertrouwelijke bron.
118 Vertrouwelijke bronnen; Niqash, Reporting religious rule breakers: Extremists ruining Ramadan in Mosul. 25 juni

2015.
119 Vertrouwelijke bronnen; Spiegel Online, The every day horrors of the Islamic State, 1 juli 2015.
120 Niqash, Missing, believed murdered: Extremists in Mosul release first public ‘death list’ of 2,070 victims, 27

augustus 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 12 augustus 2015; vertrouwelijke bron.
121 Vertrouwelijke bronnen; The Independent, ISIS’s war on democracy: Militants execute 300 civil servants from

electoral commission, 9 augustus 2015; Iraqi News, ISIS executes 300 election commission members in Mosul,

says al-Hashed al-Shaabi, 10 augustus 2015.

Het aantal van 300 doden dat in een aantal mediaberichten wordt genoemd, wordt niet bevestigd door de

vertrouwelijke bronnen.
122 Vertrouwelijke bronnen.
123 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 9-10 juli 2015.
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Op 12 augustus 2015 had ISIS een aanval uitgevoerd op manschappen van de

Peshmerga, op de Gwer-frontlinie in het district Makhmour, waarbij zij

hoogstwaarschijnlijk (geïmproviseerde) chemische strijdmiddelen heeft ingezet. Het

is vastgesteld dat de daar aanwezigen Peshmerga blootgesteld zijn geweest aan

zwavelmosterdgas.124 Berichten in de lokale media dat ook stellingen van de

Peshmerga aan het Telskuf-front met chemische wapens zouden zijn bestookt,

bleken onjuist.125

3.5 Salaheddin

In de vorige verslagperiode is Tikrit heroverd op ISIS. Ook het eerder heroverde

Amerli staat onder controle van het Iraakse leger. In andere delen van de provincie

werd echter nog gestreden tegen ISIS. In Baiji is gedurende de gehele

verslagperiode tegen ISIS gevochten en in Tuz Khurmatu vonden geregeld

aanslagen plaats waarbij burgerslachtoffers vielen. Eind augustus 2015 zouden

Peshmerga, met behulp van luchtsteun, enige terreinwinst hebben geboekt in de

omgeving van Tuz Khurmatu, ten zuiden van Kirkuk.126

De provinciehoofdstad Samarra staat onder controle van het Iraakse leger en wordt

daarin bijgestaan door PMF. Echter, ISIS blijft in de omgeving van de stad aanvallen

uitvoeren. Op 1 juni 2015 heeft een aanslag op een politiebureau ten zuidwesten

van de stad aan ten minste 34 politieagenten het leven gekost.127 Sindsdien hebben

er geen andere geslaagde aanslagen in de directe nabijheid van de stad

plaatsgevonden.128

Hoewel ISIS sinds april 2015 volledig uit de stad verdreven is, bleef het in staat om

ten noorden en oosten van de stad posities in te nemen en aanvallen uit te voeren,

met name rond de olievelden Albu Ajil en Alam. Een aantal geplande

zelfmoordaanslagen kon tijdig worden afgewend.129 Na de herovering van de stad

hebben de sjiitische milities, die betrokken waren bij de bevrijding, huizen

leeggeroofd en vernield.130 Ook zouden zij, naar het zich laat aanzien in

samenwerking met lokale soennitische stammen, de voornamelijk soennitische

bevolking van de stad aan strenge veiligheidscontroles onderwerpen om terug te

mogen keren naar de stad. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen stammen die

ISIS hadden gesteund en stammen die weerstand hadden geboden. Soennieten

vreesden hierdoor het slachtoffer te worden van wraakacties.131 Inmiddels zouden

130.000 personen die uit Tikrit ontheemd waren geraakt, weer teruggekeerd zijn

naar hun woonplaats. De aanwezige politie en sjiitische milities van de PMF waren in

de maanden na de herovering onvoldoende in staat om het leegroven van

onbewoonde huizen en verlaten winkelpanden door individuen tegen te gaan. Naar

verluidt zouden militieleden zich hier ook schuldig aan gemaakt hebben.132

124 Vertrouwelijke bronnen; The Guardian, German intelligence confirms ISIS used mustard gas in Iraq, says news

report, 8 september 2015.
125 Vertrouwelijke bron.
126 Rudaw, ISIS pushed back further in Peshmerga attacks, 30 augustus 2015.
127 CNN, ISIS kills 34 Iraqi police with explosive-laden tank, 1 juni 2015; ISW, Iraq situation report, 30 mei – 1 juni

2015; vertrouwelijke bron.
128 ISW, Iraq situation report, 12-13 augustus en 21-24 augustus 2015.
129 Vertrouwelijke bronnen; TSN, Iraq analytical weekly, 19 augustus 2015.
130 Human Rights Watch, Ruinous aftermath. Militia abuse following Iraq’s recapture of Tikrit, september 2015.
131 Al-Monitor, Displaced Iraqi’s still wait to return home, 24 juni 2015; Internal Displacement Monitoring Centre

(IDMC), IDP’s caught between a rock and a hard place as displacement crisis deepens, 30 juni 2015; Clingendael,

Not all is what it seems: 5 inconvenient ‘truths’ of the Iraqi crisis, 20 mei 2015. Zie paragraaf 5.1 van dit

ambtsbericht.
132 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix. DTM Round XXVIII, september 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 20 juli

2015 en 26 augustus 2015.
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In de stad Tuz Khurmatu is het geweld gericht tegen burgers sinds de zomer van

2015 toegenomen. De bevolking bestaat uit verschillende etnische groepen.

Daarnaast zijn zowel Peshmerga als sjiitische milities in de stad aanwezig.

Turkmenen (soennieten en sjiieten) en soennitische Arabieren, onder wie

binnenlandse ontheemden, waren het doelwit van aanslagen, zowel op hun persoon

als op hun woningen. Zo vond er op 25 juli 2015 een aanslag plaats op een

zwembad waarbij acht personen om het leven kwamen en ruim vijftig personen

gewond raakten. De meeste slachtoffers van bomaanslagen waren van Turkmeense

sjiitische afkomst. Bij de dodelijke schietpartijen kwamen ook geregeld soennitische

Arabieren om het leven. Het is de bronnen onbekend wie de daders zijn, maar gelet

op de etnische zeer diverse samenstelling van de bevolking stellen bronnen dat het

geweld te maken kan hebben met etnische en sektarische spanningen. Dit geweld

uitte zich met name in dodelijke schietpartijen en aanslagen met geïmproviseerde

bommen. 133 Ook vond er in de omgeving van Tuz Khurmatu geregeld crimineel

geweld plaats, dit betrof onder meer ontvoeringen voor losgeld.134

Veel van de binnenlandse ontheemden die in Tuz Khurmatu verblijven, komen

oorspronkelijk uit Sulaiman Beg en zijn soennitische Arabieren. Hoewel deze plaats

in 2014 is heroverd op ISIS, keren veel van de ontheemden niet naar hun

woonplaats terug. Dit zouden de sjiitische milities die het subdistrict nu onder

controle hebben hen verbieden. Bovendien zouden deze milities bij de herovering

woningen en andere bezittingen van hen vernield hebben. Ook in andere delen van

de provincies zouden militieleden geweld gebruiken. Zo zouden er in juli 2015 12

soennitische Arabieren zijn ontvoerd in Dujail door leden van Asaib Ahl al-Haq.135

Gedurende de gehele verslagperiode werd er gevochten om Baiji en de nabijgelegen

olieraffinaderij. Hierbij hadden het Iraakse leger en de PMF enerzijds en ISIS

anderzijds afwisselend succes, hetgeen echter nog niet geleid heeft tot een

overwinning door een van beide partijen.136

ISIS heeft de plaats Shirqat nog altijd in handen. De situatie van angst en

onzekerheid voor de bevolking is gelet op de berichtgeving vergelijkbaar met die in

andere steden waar ISIS de macht heeft. Dit betekent dat er streng gestraft wordt

en buitengerechtelijke executies plaatsvinden voor tal van ‘overtredingen’. Begin juli

2015 heeft ISIS een vijftigtal inwoners ontvoerd vanwege kritiek op ISIS en

steunbetuigingen aan de PMF. Hun lot is onbekend. Aan het eind van de maand juli

heeft ISIS verschillende personen geëxecuteerd die verdacht werden van spionage

voor en hulp aan de Iraakse troepen. Het is onbekend of er een verband is tussen

deze twee gebeurtenissen.137 Halverwege de verslagperiode kwamen er meerdere

berichten dat ISIS burgers zou hebben geëxecuteerd omdat zij probeerden de stad

te ontvluchten.138 Er vinden gevechten plaats rond Shirqat, waarbij luchtaanvallen

mogelijk zouden hebben geresulteerd in dodelijke burgerslachtoffers.139

133 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 7-8 juli 2015 en 24-27 juli 2015; Edinburg International, Iraq

weekly security report, 21-27 juli 2015.
134 ISW, Iraq situation report, 27-29 juni 2015 en 7-8 juli 2015; vertrouwelijke bronnen.
135 Vertrouwelijke bronnen.
136 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 2-6 juli 2015 en 18-20 augustus 2015.
137 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 24-27 juli 2015.
138 Vertrouwelijke bronnen.
139 Vertrouwelijke bron.
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3.6 Ta’mim (Kirkuk)

De provincie Ta’mim, met als hoofdstad Kirkuk, is een etnisch en religieus

gemengde provincie. Vanwege de olievelden is dit één van de rijkere provincies van

Irak. De hoofdstad en andere delen van de provincie behoren nog altijd tot de

gebieden die door de federale regering en de KRG worden betwist. De KRG (Kurdish

Regional Government) bestuurt het gebied de facto, sinds het Iraakse leger de stad

en omliggende gebieden ontvluchtte toen ISIS en gelieerde soennitische

opstandelingen de stad naderden.140 In de verslagperiode voerden de Peshmerga,

voortdurend strijd tegen de militanten van ISIS, gesteund door Iraakse

luchtaanvallen. Op 6 juli 2015 voerde ISIS een grote aanval uit op Peshmerga-

stellingen op verschillende locaties ten zuidwesten van Kirkuk, waarbij aan beide

zijden doden vielen. Ondanks hevige gevechten in de verslagperiode in met name

het zuidwesten van de provincie behielden de Koerdische strijdtroepen volledige

controle over het gebied en wisten zij bovendien enkele dorpen die in de frontlinie

liggen op ISIS te heroveren, waaronder Shalalat, Gwazgoian, Sayd Khalaf en Tal al-

Wad.141

In de verslagperiode is het aantal geweldsincidenten ten opzichte van de vorige

verslagperiode toegenomen in Kirkuk. Volgens bronnen gaat het daarbij om

sektarisch geweld. Er vonden veel geweldsincidenten plaats in en om de stad en er

werden met regelmaat lijken van vermoorde personen in de stad gevonden. De

slachtoffers waren regelmatig van Arabische afkomst en waren ambtenaren,

zakenmannen, politici of vooraanstaande stamleden. Op 13 juli 2015 vond een

dubbele bomaanslag plaats op een sjiitisch religieus gebouw, waarbij geen

slachtoffers vielen. In augustus 2015 vonden, net als in Bagdad en zuidelijke

Iraakse steden, demonstraties plaats. De toename van het sektarische geweld wordt

als een van de redenen genoemd voor de provincieraad van Kirkuk om te besluiten

dat de ontheemden die afkomstig zijn uit de provincie Diyala142 terug moeten keren

naar hun woonplaatsen. Zij zouden op deze manier ook de etnische verdeling in de

provincie willen beïnvloeden.143

De stad Hawija en uitgestrekte gebieden in het zuiden van de provincie zijn nog

steeds een bolwerk van ISIS. De strijd om Hawija heeft zich in de verslagperiode

onverminderd voortgezet zonder dat er door één van de partijen blijvend

terreinwinst is geboekt. Zowel de Iraakse luchtmacht als de internationale coalitie

voerden luchtaanvallen uit rond de stad, ter ondersteuning van de strijd op de grond

door Peshmerga. In deze strijd komen naast militanten en militairen ook burgers om

het leven. Echter, omdat de stad nog in handen is van ISIS, zijn er onvoldoende

betrouwbare berichten om aantallen burgerdoden en de exacte toedracht te kunnen

bevestigen.

140 Niqash, Fighting about religion and power. Will Iraqi Kurdistan ever get its new constitution, 2 juli 2015;

vertrouwelijke bron.
141 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 2 – 6 juli 2015; Al-Monitor, New units step toward reforming

Kurdish Peshmerga, 2 juli 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 9 juli 2015; Reuters, Kurds gain ground against

Islamic State in northern Iraq, 11 september 2015.
142 Het gaat hier veelal om soennitische Arabieren.
143 ISW, Iraq situation report, 11-13 juli 2015 en 25-27 augustus 2015; vertrouwelijke bronnen. Zie ook paragraaf

5.1 van dit ambtsbericht.
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Naar verluidt zouden er zowel in juni als in juli bij luchtaanvallen tientallen

burgerdoden zijn gevallen.144 Ook rond Riyadh, Zab en Daquq zijn luchtaanvallen

uitgevoerd.145

Uit Hawija en omliggende dorpen komen berichten dat burgers door ISIS

geëxecuteerd worden, als zij zich niet aan hun regels conformeren. Het in Hawija

gehanteerde kader van strafbare feiten komt overeen met dat wat bekend is uit

andere door ISIS gecontroleerde plaatsen, zoals Mosul.146 Sinds juli 2015 zou het

aantal burgers dat probeert Hawija en omliggende dorpen te ontvluchten zijn

toegenomen. Zij die op hun vlucht door ISIS ontdekt worden of zij die hen faciliteren

bij hun vlucht worden door de ISIS-strijders gedood. De vluchtroute vanuit het

Hawija-district loopt vaak door het onherbergzame gebied van de Hamrin bergketen,

waardoor er burgers op hun vlucht zijn omgekomen vanwege de zware

omstandigheden.147

3.7 Diyala

In de etnisch en religieus zeer gemengde provincie Diyala bleef de veiligheidssituatie

in de verslagperiode onverminderd slecht. Na een lichte afname van het geweld in

de eerste maanden van 2015 is er sinds voorjaar 2015 weer een toename in de

zwaarte en het aantal aanslagen dat door ISIS werd gepleegd. Aanslagen vonden

plaats in de gehele provincie, met uitzondering van het dunbevolkte uiterste

zuidoosten van de provincie.148

Waar in de vorige verslagperiode reeds gemeld is dat er in Diyala sprake is van

toenemend sektarisch geweld, heeft deze trend zich in onderhavige verslagperiode

voortgezet. Geweld van ISIS was met name gericht tegen sjiitische burgers, Iraaks

veiligheidspersoneel en PMF-leden, terwijl soennieten regelmatig het doelwit werden

van sjiitische milities. Deze milities voeren acties uit tegen soennitische Arabieren

ter vergelding van de slachtoffers die ISIS onder hen gemaakt heeft. Soennitische

Arabieren worden tevens het slachtoffer van crimineel geweld, zoals ontvoeringen

om losgeld. Daarnaast lijkt er sprake van te zijn dat het soennitische ontheemden

zeer moeilijk gemaakt wordt om terug te keren naar hun oorspronkelijke

woonplaatsen of dat zij zelfs verdreven worden uit hun woonplaatsen.149

Op 9 mei 2015 vond er in de stad Khalis, in het westen van de provincie, een

gevangenisuitbraak plaats. Hierbij zijn tientallen gevangenen, politieagenten en een

klein aantal burgers omgekomen. Naar verluidt zijn er ruim dertig gedetineerden

ontsnapt. ISIS heeft de verantwoordelijkheid geclaimd voor de uitbraak.150

Uit het aantal en de regelmaat van grote en gerichte aanslagen op burgers en

Iraakse veiligheidsorganisaties blijkt dat ISIS, hoewel het sinds januari 2015 geen

vaste posities meer in de provincie heeft, nog altijd in staat is om de

veiligheidssituatie in de provincie ernstig te ontwrichten.

144 Vertrouwelijke bronnen; Airwars, Cause for Concern. Hundreds of civilian non-combatants credibly reported killed

in first year of Coalition airstrikes against Islamic State, augustus 2015. Al-Arabiya, Air raid destroys huge ISIS

car bomb plant in Iraq, 3 juni 2015; Al-Jazeera, Dozens die in air strikes on ISIL in Iraq’s Hawijah, 3 juni 2015.
145 Vertrouwelijke bronnen.
146 Vertrouwelijke bron. Zie ook paragraaf 6.1 over mensenrechtenschendingen begaan door ISIS.
147 Niqash, On ‘Death Road’: Civilians flee extremist rule in Hawija, dodging checkpoints and frontlines, 15 juli 2015;

TSN, Iraq analytical weekly, 12 augustus 2015 en 3 september 2015; vertrouwelijke bronnen.
148 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 21-23 juli 2015.
149 Vertrouwelijke bronnen; TSN, Iraq analytical weekly, 27 juli 2015.
150 ISW, Iraq situation report, 9-11 mei 2015; vertrouwelijke bronnen.
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Zo vond er eind juni 2015 een bomaanslag plaats op een stambijeenkomst in Balad

Ruz, waarbij ten minste 14 personen om het leven kwamen en velen gewond

raakten.151 Op 17 juli 2015 kwamen bij een goed gecoördineerde aanslag tijdens het

Suikerfeest in de plaats Khan Bani Saad meer dan 100 personen om het leven en

raakten velen gewond. ISIS heeft deze aanslag opgeëist als vergelding voor het

doden van soennieten in Hawija (Ta’mim).152

Ondanks de verscherpte veiligheidsmaatregelen na de aanslag van 17 juli 2015

vonden er op 10 augustus 2015 wederom georganiseerde aanslagen plaats. Ten

noordoosten van Baquba kwamen bij een zelfmoordaanslag met een bomauto

tientallen personen om het leven.153 Op dezelfde dag waren er twee andere

aanslagen in de provincie met dodelijke slachtoffers. Bij beide aanslagen zijn zowel

burgers als leden van de Iraakse strijdkrachten en PMF het slachtoffer geworden. De

schattingen van de aantallen dodelijke slachtoffers lopen uiteen van 35 tot 61.154

In de dagen na deze bomaanslag is een vijftigtal soennitische Arabieren ontvoerd en

een aantal van hen is vermoord teruggevonden in een rivier. Het vermoeden bestaat

dat het wraakacties betreft voor de aanslag van 10 augustus 2015.155

Op 5 oktober 2015 vond er een aanslag plaats in Khalis in de buurt van een

drukbezochte markt. Hierbij zijn ten minste 32 mensen om het leven gekomen en

ruim vijftig personen gewond geraakt. De aanslag is niet opgeëist.156

Het gebied ten noordoosten van Baquba, waar onder meer Khanaqin, Muqdadiya en

Jalawla liggen, wordt door de Koerden gecontroleerd en beschouwd als betwist

gebied. De Koerdische veiligheidsorganisaties nemen hier het bewaken van de

veiligheid voor hun rekening. Overigens wordt er in de provincie samengewerkt

tussen de verschillende Koerdische en Iraakse veiligheidsorganisaties.157 Ondanks

de aanwezigheid van verschillende veiligheidsorganisaties, blijken deze organisaties

echter niet in staat of bereid de bevolking te beschermen tegen gericht of

willekeurig geweld. Het gaat hierbij zowel om terroristische aanslagen als om

crimineel geweld. Dit belemmert de terugkeer van binnenlandse ontheemden naar

de provincie Diyala, mede uit angst voor wraakacties en onveiligheid.

De gerichte acties tegen soennitische Arabieren, die in alle waarschijnlijkheid door

sjiieten werden gepleegd, lijken mede tot doel te hebben hen ervan te weerhouden

terug te keren naar Diyala of te vertrekken uit hun woonplaatsen in Diyala, teneinde

de etnische verdeling in de provincie te beïnvloeden. De onveiligheid en angst voor

wraakacties belemmerde de terugkeer van ontheemden naar dit deel van de

provincie Diyala.158

151 ISW, Iraq situation report, 23-24 juni 2015; ReliefWeb, Iraq: 14 killed in Iraq suicide bombing claimed by IS, 24

juni 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 25 juni 2015; ISW, The resurgence of ISIS in Diyala and its implications

for Iranian proxies, 26 juli 2015; vertrouwelijke bron.
152 Vertrouwelijke bronnen; TSN, Iraq Analytical Weekly, 20 juli 2015; The Daily Star, Iraq restructures Diyala police

after bombing, 20 juli 2015; ISW, The resurgence of ISIS in Diyala and its implications for Iranian proxies, 26 juli

2015.
153 De schattingen lopen uiteen van ten minste 35 doden tot 61 doden.
154 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 7-11 augustus 2015; Al-Arabiya, ISIS claims responsibility for

twin attacks in Iraq, 11 augustus 2015; BBC News, Scores killed by car bomb attacks in eastern Iraq, 10

augustus 2015.
155 Vertrouwelijke bron.
156 NOS, Bijna zestig doden bij drie aanslagen in Irak, 5 oktober 2015; Al-Arabiya, Car bomb attacks kill 57 people in

Iraq, 5 oktober 2015.
157 Vertrouwelijke bronnen.
158 TSN, Iraq analytical weekly, 25 juni 2015; ISW, The resurgence of ISIS in Diyala and its implications for Iranian

proxies, 26 juli 2015; vertrouwelijke bronnen. Zie ook hoofdstuk 5 over binnenlandse ontheemding.
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3.8 Babil

Sinds de PMF-milities onder aanvoering van de Badr Organisatie eind 2014 Jurf al-

Sakhar op ISIS heroverd hebben, was er een sterke afname geweest in het aantal

aanslagen in de provincie Babil.159 In de gehele verslagperiode vonden echter nog

wekelijks (kleinere) bomaanslagen plaats in het noorden van de provincie, onder

meer in Mahmoudiya en Yousifiya, waarbij burgers in ongeveer twee derde van de

gevallen het doelwit waren.160 Hierbij is er sprake van een lichte toename van het

aantal geweldsincidenten vanaf begin juli 2015, hetgeen verklaard kan worden door

de beperkte aanwezigheid van veiligheidsorganisaties, omdat die ingezet worden bij

verschillende veiligheidsoperaties in de provincie Anbar.161 Cijfers over het aantal

burgerdoden in Babil ontbreken in de publicaties van de Verenigde Naties. Er zijn

onvoldoende betrouwbare bronnen beschikbaar om een betrouwbaar aantal

slachtoffers op te kunnen baseren.

Ook in Babil hebben in de verslagperiode demonstraties plaatsgevonden. In de stad

Hilla trad de politie eind augustus 2015 op bij een demonstratie, waarbij veel

demonstranten gewond raakten.162

3.9 Zuid-Irak

De zuidelijke provincies van Irak163 hebben een overwegend sjiitische bevolking. De

veiligheidssituatie in Zuid-Irak is vergelijkbaar met de vorige verslagperiode. Het

geweld dat plaatsvond was ook in de huidige verslagperiode niet direct gerelateerd

aan het gewapende conflict met ISIS. Wel was sprake van een toename van het

aantal geweldsincidenten. In de periode tot september 2015 bedroeg het aantal

schietincidenten – small arms fire (SAF) – in het zuiden van Irak 256, waar dat in

dezelfde periode in 2014 129 incidenten betrof.164 Schietincidenten, ontvoeringen,

tribale conflicten en demonstraties kwamen in de provincie Basra vaker voor dan in

de andere provincies in het zuiden. Waar ISIS in het noorden van Babil nog de

slagkracht heeft om kleinere aanslagen uit te voeren, is het geweld in de overige

provincies in het zuiden gerelateerd aan criminaliteit en (inter of intra) tribale

conflicten. Er is vanaf het begin van de zomer van 2015 een toename geweest van

het aantal grote demonstraties in de regio.

Deze hielden verband met toenemende onvrede over basisvoorzieningen als

elektriciteit, maar ook over het uitblijven van salarisbetalingen, corruptie en

werkloosheid.165

Hoewel de demonstraties over het algemeen vreedzaam verlopen, is er incidenteel

geweld gebruikt. Op 17 juli 2015 blokkeerde een menigte in de provincie Basra uit

protest tegen de elektriciteitstekorten een weg en stak overheidsgebouwen in brand.

De politie opende in reactie hierop het vuur op de demonstranten, waarbij één

burger om het leven kwam is en drie burgers gewond raakten.166 De berichtgeving is

niet eenduidig over dit incident. De volgorde van de gebeurtenissen en het aantal

slachtsoffers kon niet worden geverifieerd.

159 Zie ook paragraaf 2.8 van het Ambtsbericht Irak april 2015.
160 Vertrouwelijke bronnen.
161 Vertrouwelijke bron.
162 ISW, Iraq situation report, 21-24 augustus 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 26 augustus 2015.
163 Karbala, Najaf, Wassit, Qadissiya, Maysan, Dhi-Qar, Muthanna en Basra.
164 Vertrouwelijke bron.
165 ISW, Iraq situation report, 7-11 augustus en 28-31 augustus 2015; vertrouwelijke bronnen.
166 Edinburgh International, Iraq weekly security report, 21 juli 2015; ISW, Iraq situation report, 18 – 20 juli 2015;

vertrouwelijke bronnen.
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In de goed beveiligde provincie Najaf167 heeft één dodelijke aanslag plaatsgevonden

in de verslagperiode. Bij deze aanslag, die plaatsvond op 14 mei 2015, is een

sjiitische geestelijke om het leven gekomen is. De daders en het motief zijn

onbekend.168 Op 5 oktober 2015 vond er in de stad al-Zubair (Basra) een aanslag

plaats bij een drukbezochte markt. Hierbij zijn tien personen om het leven gekomen.

De aanslag is niet opgeëist.169

De toename van het aantal geweldsincidenten in de zuidelijke provincies van Irak

kan gedeeltelijk verklaard worden door toenemende wetteloosheid, afbrokkelend

gezag van stamleiders en wijdverbreid wapenbezit. Er is een gebrek aan effectieve

beveiliging en optreden door veiligheidsorganisaties. Een groot deel van de Iraakse

militaire is elders in het land gestationeerd in verband met de strijd tegen ISIS. Het

is onduidelijk in hoeverre de autoriteiten of het stamverband in staat zijn een burger

te beschermen in gevallen van crimineel of tribaal geweld.170

Het bericht uit de vorige verslagperiode dat sjiitische milities in het zuiden van Irak

en in Bagdad strenge islamitische leefregels oplegden, kan in dit ambtsbericht niet

bevestigd worden.

3.10 Koerdische Autonome Regio (KAR)

De Koerdische Autonome Regio (KAR) bestaat uit de provincies Erbil, Dohuk,

Suleimaniyah en Halabja.171 Evenals in de voorgaande verslagperiode hadden de

Koerdische veiligheidsorganisaties de veiligheidssituatie onder controle. Desondanks

vond er een dodelijke aanslag plaats in de KAR. Op 17 april 2015 werd een aanslag

gepleegd in de Koerdische hoofdstad Erbil, bij het hek van het Amerikaanse

consulaat, waardoor vermoed wordt dat het consulaat het doelwit was. Bij deze

aanslag vielen drie burgerdoden en raakten 14 personen gewond. De

verantwoordelijkheid voor de aanslag werd door ISIS opgeëist.172

Van 24 juli 2015 tot het einde van de verslagperiode heeft de Turkse luchtmacht

bombardementen uitgevoerd op PKK-doelen in het noordelijk grensgebied van de

KAR. Hierbij zijn naast PKK-strijders ook een aantal burgers om het leven gekomen

en gewond geraakt en woonhuizen zijn verwoest in het dorp Zargali (Erbil) en op

andere plaatsen.173

De situatie rond verscherpte controles voor met name soennitische binnenlandse

ontheemden die de KAR willen binnengaan, is onveranderd ten opzichte van de

vorige verslagperiode. Deze controles zijn ingegeven door de angst dat zich onder

hen leden of sympathisanten van ISIS bevinden, hetgeen een bedreiging voor de

veiligheid in de regio zou kunnen betekenen.

167 Hier zetelt de hoogste sjiitische geestelijk leider grootayatollah Ali al-Sistani.
168 Vertrouwelijke bronnen.
169 NOS, Bijna zestig doden bij drie aanslagen in Irak, 5 oktober 2015; Al-Arabiya, Car bomb attacks kill 57 people in

Iraq, 5 oktober 2015.
170 TSN, Iraq analytical weekly, 3 september 2015; Niqash, Roadblocks, drive-by killings and deaths: tribal violence

escalates in southern Iraq, 17 september 2015; vertrouwelijke bronnen.
171 Vertrouwelijke bron. Op 13 maart 2014 is Halabja officieel als provincie erkend, bestaande uit de volgende

districten Penjwin, Said Sadiq, Sharazur en Halabja.
172 Vertrouwelijke bron; Reuters, Car bomb kills three outside U.S. consulate in Iraq’s Kurdish capital, 18 april 2015.
173 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 31 juli – 3 augustus 2015 en 21-24 augustus 2015 en 26

september – 1 oktober 2015; Edinburgh International, Iraq weekly security report, 28 juli – 03 augustus 2015 en

18-24 augustus 2015; IRIN, After the airstrike – Civilian deaths in Turkey attacks, 5 augustus 2015; NOS, Strijd

Turkse leger met PKK laait op, 8 september 2015. De aantallen burgerslachtoffers lopen uiteen van zeven tot tien

personen.
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Het wantrouwen van de Koerdische veiligheidsdienst jegens soennitische Arabieren

kan er toe leiden dat zij opgepakt worden voor een veiligheidsonderzoek. Het is op

basis van de beschikbare bronnen onbekend op welke manier de veiligheidscontroles

worden uitgevoerd, afgezien van het feit dat de identiteitsdocumenten en

ontheemdenregistratiedocumenten lopende een veiligheidsonderzoek in bewaring

worden genomen. Deze documenten worden, voor zover bekend, na het onderzoek

teruggegeven. Indien de persoon niet toegelaten wordt tot de KAR (inclusief betwist

gebied), worden de documenten bij een controlepost teruggegeven. Veelal worden

zij dezelfde dag of een aantal dagen later weer in vrijheid gesteld. Het is gelet op

deze situatie onbekend in hoeverre soennitische Arabieren op bescherming van de

Koerdische autoriteiten kunnen rekenen, in geval van persoonlijke

veiligheidsproblemen of in hoeverre zij een eerlijk rechtsproces kunnen

verwachten.174

Begin oktober 2015 vonden in de provincies Erbil, Suleimaniyah en Halabjah

demonstraties plaats. Hierbij zijn enkele doden en gewonden gevallen. De eerste

dode viel op 9 oktober 2015 in de stad Qaladize (Suleimaniyah) toen een

demonstratie bij het KDP-hoofdkantoor ontaarde in geweld. In het weekend van 9

tot 11 oktober 2015 zijn in de steden Suleimaniyah, Qaladize, Kalar en Said Sadiq

(Suleimaniyah) bij uit de hand gelopen demonstraties vijf personen, waaronder een

kind, om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt. Er lijken zowel

demonstranten als medewerkers van de KDP omgekomen te zijn. Ook gebouwen en

personen van de politieke partijen PUK en Gorran waren doelwit. Het is onduidelijk

of er personen door politiegeweld om het leven gekomen zijn. In de steden Erbil en

Halabjah zou enkel sprake zijn van materiële schade.175

Betwiste gebieden

In het deel dat officieel erkend is als de KAR hebben geen gevechten

plaatsgevonden, hoewel de frontlinie zeer dichtbij ligt (ongeveer 40 kilometer van de

hoofdstad Erbil). Echter, in betwiste gebieden die de facto onder controle staan van

de Peshmerga of op de frontlinie liggen, vonden gevechten plaats tussen

Peshmerga, daarbij ondersteund door luchtaanvallen, en ISIS-militanten. Hierbij

vielen aan beide zijden slachtoffers.176

174 Vertrouwelijke bronnen. Zie paragraaf 5.2 van dit ambtsbericht.
175 Al-Arabiya, One killed in Iraq’s Kurdistan region as protest turns violent, 9 oktober 2015; Al-Arabiya, Three killed

in urest in Iraq’s Kurdistan region, 10 oktober 2015; Rudaw, Teenager dies after protesters torch KDP

headquarters, 11 oktober 2015; Rudaw, Kurdish civil society condems violence, calls for calm, 11 oktober 2015;

vertrouwelijke bron.
176 Rudaw, ISIS bomb facility destroyed on Makhmour front, 9 augustus 2015; vertrouwelijke bron.
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4 Specifieke groepen

De situatie voor etnische of religieuze minderheden, bepaalde beroepsgroepen,

binnenlandse ontheemden177, vrouwen en kinderen en leden van bepaalde stammen

is niet veranderd ten opzichte van de vorige verslagperiode. Het risico dat deze

groepen lopen, is groter dan anderen in hun omgeving omdat zij extra kwetsbaar

zijn, geen bescherming kunnen krijgen of omdat zij wegens wijdverbreide corruptie

in Irak geen eerlijk rechtsproces krijgen.178 Omdat de situatie per groep en per regio

verschilt, worden de groepen hieronder apart beschreven.

Etnische en religieuze groepen

Voor hen die behoren tot een etnische of religieuze minderheid (dit kan zijn in het

gebied waar zij vandaan komen of waar zij naartoe zijn gevlucht) zijn de risico’s

divers. Voor hen die onder het bewind van ISIS leven, is de situatie het moeilijkst,

mede omdat zij bij gevaar veelal niet in staat waren om te vluchten, wegens

opgelegde beperkingen. Het aantal religieuze en etnische minderheden dat in door

ISIS gecontroleerd gebied leeft, wordt echter laag ingeschat, omdat de meesten van

hen die de mogelijkheid hadden reeds gevlucht waren voordat ISIS de totale

controle over het gebied kreeg.179

Yezidi’s, christenen, kakai180, Shabak181 en sjiieten hebben buitenproportioneel te

lijden onder of te vrezen voor ISIS, vanwege hun geloof. Zij worden ontvoerd,

gedood, gedwongen zich te bekeren en hun bezittingen worden vernield of

geroofd.182

Van ontheemde christenen en yezidi’s is gebleken dat zij in de KAR een – al dan niet

tijdelijk – veilig onderkomen gevonden hebben. Een bron bevestigde dat christenen

in de KAR hun religie in vrijheid kunnen beoefenen, bijvoorbeeld door middel van

religieuze samenkomsten.183 Er zijn geen berichten bekend dat zij daar van de zijde

van de overheid of Koerdische burgers problemen ondervonden of gediscrimineerd

werden. Er zijn dezerzijds geen berichten bekend dat religieuze minderheden in door

de federale regering gecontroleerde gebieden belemmerd werden in het uitoefenen

van hun geloof. Er zijn geen recente cijfers waaruit een betrouwbaar beeld af te

leiden is van het aantal religieuze minderheden in het zuiden van Irak. Daarnaast

zijn er geen berichten waaruit blijkt dat religieuze minderheden in de zuidelijke

provincies van Irak hun geloof niet in vrijheid kunnen belijden of anderszins

vanwege hun religie negatieve gevolgen ondervinden in het dagelijks leven.

In Bagdad zijn in de verslagperiode vier christenen ontvoerd. Ondanks het betalen

van losgeld zijn twee van hen vermoord en werden hun lijken later in de stad

gevonden. Het is onbekend of deze personen ontvoerd zijn omdat zij christenen

waren. Hoewel de families hoogstwaarschijnlijk contact hebben gehad met de

ontvoerders in verband met het losgeld, was de identiteit van de daders niet bekend

bij de bron.184

177 Zie paragraaf 5.1 van dit ambtsbericht.
178 Vertrouwelijke bron.
179 Rudaw, Battle-tested Kakai battalion begs to retake villages, 24 augustus 2015; vertrouwelijke bron.
180 Een religieuze minderheid. Ook wel Yarsan of Ahl al-Haq genoemd, niet te verwarren met de sjiitische militie Asaib

Ahl al-Haq. Al-Monitor, Iraq’s Kakai minority joins fight against Islamic State, 22 september 2015.
181 Een etnische minderheid, waarvan de meerderheid sjiitisch is en een minderheid soennitisch. Van oorsprong

waren zij woonachtig in Mosul en een aantal dorpen op de Nineveh-vlakte. Minority Rights Group International,

Iraq, minorities, Shabak, geactualiseerd oktober 2014, geraadpleegd 15 september 2015.
182 Al-Monitor, Iraq’s Kakai minority joins fight against Islamic State, 22 september 2015; vertrouwelijke bron.
183 Vertrouwelijke bron.
184 Vertrouwelijke bron.
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Christenen uit Mosul en van de Ninewa-vlakte zijn met de komst van ISIS gevlucht

en binnenlands ontheemd geraakt. Velen van hen verblijven momenteel in de KAR

waar zij geholpen worden door geloofsgenoten. Hoewel de situatie voor alle

binnenlandse ontheemden in het algemeen zorgwekkend is, zijn er geen gevallen

bekend van christenen, yezidi’s of andere minderheden die gediscrimineerd werden

door de gastgemeenschappen. Uitzondering hierop zijn de strengere

toelatingscontroles voor soennitische Arabieren die naar de KAR vluchten. Deze

controles zijn bedoeld om infiltratie door ISIS tegen te gaan.185 Ook uit andere delen

van het door de federale regering gecontroleerde gebied komen berichten dat

mensen van verschillende religies, verbonden door hun lot van ontheemding,

vreedzaam samenleven.186

Eind augustus 2015 is er door de federale regering een commissie ingesteld die zich

zal toeleggen op het verzamelen van informatie over misdaden die zijn begaan

tegen christenen. Het eerste doel van de commissie zou zijn om de confiscatie van

eigendommen in kaart te brengen. Niet is gebleken dat deze informatie gebruikt zal

worden voor rechtsvervolging van de daders of voor compensatie van de

slachtoffers.187

In augustus 2014 zijn vele yezidi’s, maar ook Shabak, sjiitische Turkmenen en

christenen, uit Sinjar (Ninewa) en de dorpen eromheen gedood of ontvoerd door

ISIS. In de verslagperiode wist een aantal vrouwen en meisjes uit de handen van

ISIS te ontsnappen of is vrijgekocht. Zij hebben te kampen met trauma’s, omdat zij

door ISIS-strijders gebruikt zijn als (seks-)slavinnen. Deze seksuele schendingen

werden in de gemeenschap moeilijk geaccepteerd, omdat yezidi’s geen

partnerrelaties aangaan buiten hun eigen gemeenschap. Veel mannen en vrouwen

worden nog vermist. Zoals in het vorige ambtsbericht is beschreven, hebben de

yezidi’s in de omgeving van Sinjar wraakacties uitgevoerd op soennitische dorpen,

waarbij zij 21 inwoners hebben gedood en huizen hebben leeggeroofd en vernield.

Veel yezidi’s hebben door het geleden leed het vertrouwen in hun soennitisch-

Arabische landgenoten verloren.188

Soennitische Arabieren die in door ISIS bezet gebied woonden, liepen eveneens

risico’s als zij zich niet conformeerden aan de strenge leefregels die ISIS had

opgelegd. In Mosul en omliggende dorpen executeerde ISIS meerdere islamitische

geestelijken, omdat zij niet of onvoldoende handelden naar wat ISIS van hen

vroeg.189 Daarnaast werden soennitische Arabieren die van Anbar naar Bagdad

gevlucht waren dermate vaak het slachtoffer van geweld dat velen van hen de stad

uit angst voor hun leven weer verlieten.190

185 Zie hoofdstuk 5. Rudaw, Sulaimani arrests 30 Arab refugees for ISIS ties, 6 juli 2015.
186 Niqash, Iraqis with different religions, co-existing in peace, 3 september 2015.
187 Reformatorisch Dagblad, Iraakse overheidscommissie onderzoekt geweld tegen christenen, 27 augustus 2015;

vertrouwelijke bron.
188 Zie paragraaf 2.4 van het Ambtsbericht Irak van april 2015. Amnesty International, Iraq: Yezidis carried out

village massacre of Sunnis as anti-Islamic State backlash continues, 10 juni 2015; Human Rights Watch,

Dispatches: Help Yezidi survivors, 4 augustus 2015; Rudaw, After ISIS hard journey home for Kurdish Yezidi

girls, 6 juli 2015; Trouw, Yezidi-meisje van zeven is voor IS als prima slaaf, 3 augustus 2015; UN News Centre,

Iraq: UN officials underscore need to bring perpetrators of Sinjar tragedy to justice, 3 augustus 2015; Niqash,

Photo essay on anniversary of Yazidi exodus: In two days we will run out of food and water, 6 augustus 2015;

vertrouwelijke bron.
189 Vertrouwelijke bronnen; TSN, Iraq analytical weekly, 27 juli 2015. Zie ook paragraaf 3.4 van dit ambtsbericht.
190 Vertrouwelijke bron.
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Sjiitische pelgrims die in Baghdad en Samarra (Salaheddin) in massale stoeten naar

bedevaartsoorden liepen, kregen onderweg te maken met sektarisch geweld,

ondanks dat de beveiliging rond de tijd van de sjiitische gedenkdagen in april en mei

2015 verder was aangescherpt. Zij waren hier echter voor zeer korte duur en

woonden niet in deze plaatsen. Sjiieten zijn in de verslagperiode het doelwit geweest

van aanslagen door ISIS, met name in Bagdad, ook in wijken waar zij niet de

minderheid vormden.191

Beroepsgroepen

Personen werkzaam in verschillende sectoren en die woonachtig zijn in gebied dat

onder controle staat van ISIS lopen een verhoogd risico om opgepakt te worden en

vervolgens veroordeeld te worden door een door ISIS ingestelde shariarechtbank

voor een bepaald – vermeend192 – vergrijp. De groepen die het grootste risico liepen

waren – voormalige – medewerkers van het Iraakse veiligheidsapparaat,

overheidspersoneel, personen die zich voor de komst van ISIS ingezet hadden voor

verkiezingen193 en personen die werkzaam waren in de journalistiek of media. Zij

werden met grote regelmaat beticht van samenwerking met de Iraakse autoriteiten,

bijvoorbeeld door informatie over ISIS en hun strategische posities door te

spelen.194

In door ISIS gecontroleerd gebied en met name in Mosul zijn journalisten of

personen die anderszins werkzaam zijn voor de media herhaaldelijk het slachtoffer

geworden van ontvoering en executie. In de verslagperiode zijn ten minste 15

personen – van wie de helft in de maand augustus – die werkzaam zijn in de media

om het leven gebracht door ISIS.195

Onderstaande gebeurtenissen schetsen een beeld van de positie van journalisten en

personen die werkzaam zijn in de media. Er hebben zich in de verslagperiode meer

incidenten voorgedaan dan hieronder beschreven.

Op 5 mei 2015 is een journalist in zijn woning in Bagdad doodgeschoten. De

journalist was kritisch over de Iraakse politiek. De toedracht en daders van dit

incident zijn onbekend.196

Op 5 juli 2015 is in Mosul een journaliste, die vanuit haar huis ontvoerd was,

geëxecuteerd door ISIS omdat zij zou hebben samengewerkt met Iraakse

veiligheidsorganisaties.197 Op 16 juli 2015 had ISIS, eveneens in Mosul, een

cameraman geëxecuteerd, die 41 dagen eerder vanuit zijn huis ontvoerd was. Hij

was door een ISIS-rechtbank schuldig bevonden aan het lekken van informatie over

ISIS aan de Iraakse media.198

191 Zie ook paragraaf 3.2. Vertrouwelijke bron.
192 In ISIS-gebied is geen sprake van rechtsvervolging volgens internationale standaard. ISIS houdt er een geheel

eigen interpretatie van de sharia op na en de verdachten worden door zelf ingestelde ‘sharia-rechtbanken’

berecht.
193 Zie paragraaf 3.4
194 Vertrouwelijke bron. Zie ook paragraaf 6.1 van dit ambtsbericht.
195 Vertrouwelijke bronnen.
196 Reporters Without Borders, Mounting deadly danger for journalists in Iraq, 11 May 2015, geactualiseerd op 1 juni

2015.
197 NOS, IS doodt Iraakse journaliste, 7 juli 2015; Rudaw, Report: ISIS executes woman journalist in Mosul, 7 juli

2015; vertrouwelijke bron.
198 Rudaw, ISIS executes another journalist in Mosul, 16 juli 2015; Reporters Without borders, Timeline of violations

against freedom of information in Iraq and Syria, 21 juli 2015; vertrouwelijke bron.
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In Bagdad en Karbala zijn mediamedewerkers tijdens demonstraties in augustus

2015 lastig gevallen of belemmerd in hun werk.199 Uit andere provincies in het

zuiden zijn vergelijkbare berichten gekomen. Deze konden echter niet worden

geverifieerd met andere bronnen.200

In paragraaf 3.4 van dit ambtsbericht is beschreven dat ISIS soennitische

geestelijken straft, als zij zich niet of onvoldoende aan de door ISIS opgelegde

regels houden. Ook medisch personeel loopt een verhoogd risico door ISIS gestraft

te worden. Zo zou ISIS hun opdragen alleen nog patiënten van het eigen geslacht te

behandelen en hen dwingen gewonde ISIS-strijders te behandelen. Zij die zich

volgens ISIS onvoldoende aan deze en mogelijke andere regels conformeren,

worden gestraft.201

In de verslagperiode heeft een aantal geweldsincidenten plaatsgevonden waar

politici het slachtoffer van geworden zijn, zowel in het gebied waar ISIS de macht in

handen heeft als daarbuiten. Een incident vond begin juli 2015 plaats ten

noordoosten van Kirkuk waarbij een senior lid van de Koerdische partij PUK werd

doodgeschoten. Daarnaast kwamen zijn dochter en twee medewerkers van de

Asayish (de Koerdische veiligheidsdienst) bij deze aanslag om het leven. De

verantwoordelijkheid voor de aanslag werd, voor zover bekend, niet opgeëist.202

Evenals in de voorgaande verslagperiode zijn ook in deze verslagperiode politie en

Sahwa-leden zeer regelmatig het slachtoffer geworden van geweld. Met name in

Bagdad zijn velen van hen om het leven gekomen bij bomaanslagen en

beschietingen. Het is echter niet duidelijk of zij altijd het doelwit waren. ISIS had de

verantwoordelijkheid opgeëist van een dubbele zelfmoordaanslag op 17 september

2015 en daarbij verklaard dat politie en sjiitische milities het doelwit waren.203 Ook

in door ISIS gecontroleerd gebied worden politie, Sahwa, militairen en ander

veiligheidspersoneel vaak het slachtoffer van gerichte geweldsacties of executies.

Hierbij leek er geen onderscheid gemaakt te worden tussen personen die nog

daadwerkelijk in functie waren en personen die in het verleden een dergelijke

functie hadden gehad.204

Vrouwen en kinderen

In een sterk patriarchale samenleving als Irak (inclusief de KAR) is de situatie van

de vrouw kwetsbaar. Zij is sterk afhankelijk van haar familie. In de Iraakse en

Koerdische samenleving is het in het algemeen niet geaccepteerd dat alleenstaande

vrouwen op zichzelf wonen. Indien een vrouw alleen komt te staan, fungeert haar

familie en sociale netwerk doorgaans als vangnet en zal haar, al dan niet met

kinderen, opnemen. Hoewel er weeshuizen bestaan in Irak, is de gebruikelijke

praktijk dat familieleden van de kinderen de zorg voor hen op zich neemt.205

In het zuiden zou de praktijk van uithuwelijking om een tribaal conflict mee op te

lossen weer in gebruik zijn geraakt. De positie van de vrouw in een dergelijk

huwelijk is zeer kwetsbaar. In een dergelijke situatie zijn de vrouw al haar rechten

ontnomen en kan zij bijvoorbeeld geen scheiding meer aanvragen.206

199 Vertrouwelijke bronnen.
200 ISW, Iraq situation report, 11-14 september 2015.
201 Vertrouwelijke bronnen.
202 Vertrouwelijke bronnen.
203 Al-Jazeera, ISIL suicide bombings strike Baghdad, 17 september 2015.
204 Vertrouwelijke bronnen; CNN, ISIS kills 34 Iraqi police with explosive-laden tank, 1 juni 2015.
205 Website prime minister dr. Haider al-Abadi, press releases: PM Al-Abadi visits Al-Zuhoor orphanage, 2 juli 2015.
206 Al-Monitor, Blood money marriage makes comeback in Iraq, 18 juni 2015.
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In de Koerdische regio kwam eerwraak nog steeds geregeld voor. Er zijn vrouwen

die om deze reden zelfmoord plegen. Overigens werd door verschillende bronnen

bevestigd dat vrouwen door hun familieleden worden aangezet tot zelfmoord – vaak

door verbranding – of dat moord uit eerwraak wordt verhuld door te stellen dat het

zelfmoord was. Het komt voor dat kinderen die uit een buitenechtelijke relatie

worden geboren op straat worden achtergelaten of te vondeling worden gelegd.

Deze kinderen komen vervolgens in wees- of opvanghuizen terecht en verhuizen op

latere leeftijd meestal wegens stigmatisering naar een andere provincie, waar hun

afkomst niet bekend is.207

Het gewapende conflict en de secundaire gevolgen ervan hebben een grote impact

op het leven van vrouwen en kinderen. Hoewel er geen sprake zou zijn van

discriminatoire behandeling ten opzichte van vrouwen, ontvangen veel ontheemde

vrouwen niet de hulp die zij nodig hebben.208 Zoals reeds in de vorige

verslagperiode is beschreven, zijn zij regelmatig het slachtoffer geworden van ISIS.

In de huidige verslagperiode zijn onverminderd berichten naar buiten gekomen uit

steden als Mosul en Fallujah (Anbar) waar ISIS de controle heeft, dat vrouwen

verkracht, verkocht, uitgebuit en/of gedood werden.209

De situatie van kinderen is vergelijkbaar met die in de vorige verslagperiode. Zij

worden door ISIS gerekruteerd, zijn zowel het slachtoffer als het doelwit van

bomaanslagen en hebben zwaar te lijden onder de situatie van binnenlandse

ontheemding. Iraakse kinderen groeien op in een land waarin al jaren geen stabiele

veiligheidssituatie is. Veel kinderen zijn hierdoor direct getuige geweest van

verschillende gewelddadigheden, waaronder de moord op familieleden. Deze

kinderen hebben dan ook geregeld te kampen met – onverwerkte – trauma’s.210

Voor ongeveer 3 miljoen Iraakse schoolkinderen had het gewapende conflict

negatieve gevolgen voor hun onderwijs. Een derde hiervan betreft ontheemde

kinderen. De problematiek rond onderwijs aan minderjarigen is complex. Naast een

gebrek aan veiligheid is de beschikbaarheid van geschikte schoollokalen eveneens

een probleem. Veel scholen zijn vernield en daarnaast worden veel scholen gebruikt

als tijdelijke opvanglocaties voor ontheemden. Een gebrek aan leraren en

schoolmateriaal heeft er eveneens toe bijgedragen dat veel scholieren geen toegang

hadden tot onderwijs.211

LHBT (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders)

In de verslagperiode is geen informatie verworven waaruit blijkt dat de situatie voor

LHBT’s in Irak veranderd is ten opzichte van de vorige verslagperiode. Hoewel een

seksuele oriëntatie anders dan heteroseksualiteit in de gehele Iraakse samenleving

niet geaccepteerd wordt, leidde dit met name in door ISIS bezet gebied tot

vervolging door executie. In Mosul werden personen die ‘verdacht’ werden van

homoseksualiteit door ISIS gestraft met de dood, veelal door de beschuldigden van

het dak van een hoog gebouw te gooien. Niet kan uitgesloten worden dat ISIS

dergelijke praktijken ook uitgevoerd heeft in andere plaatsen.212

207 Vertrouwelijke bronnen; Al-Monitor, Iraq triest o help shake stigma of orphans, 21 september 2015.
208 IDMC, IDP’s caught between a rock and a hard place as displacement crisis deepens, 30 juni 2015.
209 Vertrouwelijke bron.
210 Al-Monitor, Iraqi children traumatized by IS violence, 16 augustus 2015.
211 UN OCHA, Iraq: Humanitarian crisis, situation report no. 60, 2-8 september 2015; Al-Jazeera, Displaced Iraqi

children languish deprived schools, 16 augustus 2015; vertrouwelijke bron.
212 Vertrouwelijke bronnen.
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Westerse of ‘immorele’ levensstijl

Er is bij het opstellen van dit ambtsbericht geen aanvullende informatie verworven

over de positie van personen die er een zogenaamde ‘westerse of immorele

levensstijl’ op nahielden in de gebieden van Irak waar de autoriteiten het gezag

hebben. Uitzondering hierop is een kleine groep zigeuners in het zuiden van Irak213.

Zij worden door religieuze extremisten geassocieerd met prostitutie en hun tradities

van dansen en zingen worden als immoreel bestempeld. In door ISIS bezet gebied

kunnen bepaalde uiterlijke kenmerken een risico met zich mee brengen. ISIS

bestempelde veel gebruiken of uitingen in het dagelijks leven als immoreel en stelde

deze strafbaar. Voorbeelden hiervan zijn roken, het afscheren van baarden of het

dragen van spijkerbroeken.214

Stammen

Stammen die zich in beginsel aan de kant van ISIS hebben opgesteld, worden

gewantrouwd door hen die van meet af aan tegen ISIS gestreden hebben,

waaronder de PMF-milities. Dit uit zich onder meer in de beperking van terugkeer

van stamleden naar van ISIS bevrijd gebied, zoals Tikrit.215 Een aantal soennitische

stammen in Anbar, waaronder de Al-Jumaili stam, zou in de verslagperiode hun

steun hebben toegezegd aan ISIS. Het is echter onduidelijk of dit op vrijwillige basis

of onder dwang is gebeurd.216

De Al-Jubour stam in de provincie Ninewa profileert zich als een ‘anti-ISIS-stam’.

Stamleden werden regelmatig het slachtoffer van aanslagen, gevangenneming en

(lijf- of dood-)straffen door ISIS. Andere stammen die bekend staan als anti-ISIS

zijn de Albu Alwan, Al-Ubaydi en Al-Fahdawi stammen uit Anbar. Hierdoor zijn zij

regelmatig het slachtoffer geworden van aanslagen, ontvoeringen en executies door

ISIS-leden.217 Eind juni 2015 zouden in de provincie Ninewa twee leiders van de

Sabawi-stam zijn gedood door ISIS, wegens vermeende samenwerking met de

Iraakse strijdkrachten.218

Turkmenen

Met de inname door ISIS van de stad Tal Afar, waar de meerderheid Turkmeens is,

is de verdeeldheid binnen de Turkmeense gemeenschap verder toegenomen. De

soennitische en de sjiitische Turkmenen zoeken bescherming van verschillende

partijen. Waar de sjiitische Turkmenen bescherming zochten bij de Koerden, bleven

veel soennitische Turkmenen in door ISIS-bezet Mosul en omgeving. Waar de

Koerden en de Arabieren twisten over de toekomst van de Kirkuk, zijn de

Turkmenen vanwege hun onderlinge verschillen meer gebaat bij een etnisch

gemengde stad.219 In de verslagperiode zijn soennitische en sjiitische Turkmenen

het doelwit geworden van gerichte aanslagen. Deze aanslagen vonden plaats in de

provincies Ta’mim (Kirkuk en Tuz Khurmatu) en Diyala.220 Gelet op de omvang en

frequentie van de aanslagen bleek niemand in staat de Turkmenen te beschermen

tegen dit gerichte geweld.

213 Volgens een bron gaat het om een groep van tussen de 6000 en 20.000 personen die lokaal bekend staan onder

de naam Kawliya.
214 Zie paragraaf 6.1 van dit ambtsbericht. Vertrouwelijke bron; Niqash, Purveyors of immorality and crime. Iraq’s

gypsies blockaded by police, harassed by authorities, 1 oktober 2015.
215 Zie hoofdstuk 5 van dit ambtsbericht.
216 Al-Jazeera, ISIL wins support from Iraq’s Sunni tribes, 4 juni 2015.
217 Vertrouwelijke bronnen; TSN, Iraq analytical weekly, 22 mei 2015 en 15 juni 2015; Foreign Policy, The men who

would save Ramadi, 18 mei 2015.
218 Vertrouwelijke bron.
219 Al-Monitor, Controversy continues over how to cut up Kirkuk, 31 augustus 2015.
220 Zie paragraaf 3.6 en 3.7 van dit ambtsbericht. Vertrouwelijke bron.
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Palestijnen

Er is in onderhavige verslagperiode geen aanvullende informatie verkregen over de

situatie van Palestijnen in Irak. Hoewel zij vanwege hun positie ten tijde van

Saddam Hussein vaak als loyaal aan het regime van Saddam worden beschouwd, is

niet gebleken dat zij vanwege het feit dat zij Palestijnen zijn disproportioneel te

lijden hebben gehad of gediscrimineerd werden. In de verslagperiode heeft een

enkel incident plaatsgevonden waarbij Palestijnen het doelwit waren. Begin augustus

2015 zouden tien Palestijnen door militieleden ontvoerd zijn in oost-Bagdad. De

berichtgeving omtrent dit incident is zeer beperkt en kon niet geverifieerd

worden.221

221 Vertrouwelijke bron.
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5 Binnenlandse ontheemding en reis- en vestigingsmogelijkheden

5.1 Binnenlandse ontheemding

Het aantal binnenlandse ontheemden is in de verslagperiode verder toegenomen.

Eind april 2015 was het aantal binnenlandse ontheemden ongeveer 2,8 miljoen. Aan

het eind van de verslagperiode waren bijna 3,2 miljoen personen binnen Irak

ontheemd geraakt.222 Van het totaal aantal ontheemden is 16% ontheemd geraakt

sinds april 2015. Ongeveer een vijfde deel hiervan woont in door ISIS bezet gebied.

De oorzaak voor de toename van het aantal ontheemden ligt in het voortdurende

geweld, met name in centraal en west Irak. Het gaat hierbij zowel om geweld dat

door ISIS wordt begaan, als om het conflict gerelateerde geweld dat is toe te

schrijven aan de sjiitische milities en het Iraakse leger.223

Het overgrote deel van de ontheemden komt uit drie provincies, te weten Anbar

(40% van het totale aantal ontheemden), Ninewa (33%) en Salaheddin (14%). Door

de toename van het aantal ontheemden uit Anbar en strengere toegangscontroles

door de Koerdische veiligheidsdiensten, zijn de verhoudingen voor wat betreft de

opvang van ontheemden verschoven. Waar in de vorige verslagperiode de meeste

ontheemden zich in de KAR bevonden, was dit in de onderhavige verslagperiode in

centraal en west Irak, namelijk 68% van de ontheemden. De KAR huisvest nog 28%

van de ontheemden en de overige 4% verblijft in de zuidelijke provincies van

Irak.224

Slechts 8% van de ontheemden woont in officiële opvangkampen. Het merendeel

woont in particuliere woonruimte, zoals in huurhuizen of bij familie. Echter,

ongeveer 20% van de ontheemden woont op plaatsen die niet primair bedoeld zijn

voor bewoning en waar de omstandigheden slechter zijn. Het gaat hier niet alleen

om religieuze gebouwen en scholen, maar ook om (verlaten) gebouwen in aanbouw

en niet-officiële kampementen.225

Door een ernstig tekort aan fondsen zijn internationale hulporganisaties niet in staat

de noodzakelijke hulp te bieden. Het betreft hier onder meer voedselhulp,

gezondheidszorg en onderwijs.226

222 International Organization for Migration (IOM) Iraq, Displacement Tracking Matrix. DTM Round XIX, april 2015,

DTM Round XXII, juni 2015 en DTM Round XXVIII, september 2015. Hierbij dient de aantekening gemaakt te

worden dat de cijfers mogelijk dubbel getelde personen bevatten, vanwege de complexe situatie waarin sprake is

van meervoudige binnenlandse verplaatsing.
223 Internal Displacement Monitoring Centre, IDPs caught between a rock and a hard place as displacement crisis

deepens, 30 juni 2015; Open Canada, On humanitarian efforts: Defeating ISIS is not the end, 22 april 2015;

Brookings Institution, The overlooked humanitarian crisis in Iraq: The need to address disparities, 28 april 2015.
224 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix. DTM Round XXVI, augustus 2015.
225 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix. DTM Round XXVI, augustus 2015.
226 Rudaw, UN cuts food ration of nearly 1 million Iraqi refugees, 12 augustus 2015; UNHCR, Iraq: UNHCR IDP

Operational Update, 16-30 juni 2015; UN OCHA, Iraq: humanitarian crisis, situation report no.53, 15-21 juli 2015

en situation report no. 58, 19-25 augustus 2015; vertrouwelijke bron.
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Registratie en documentatie

In de provincies Karbala, Babil, Najaf, Wasit, Kirkuk en Salaheddin heeft het

ministerie van Ontheemding en Migratie de registratie van nieuwe ontheemden

gestopt227. Het is onbekend wat de reden hiervan is, hoe lang dit nog zal duren en

wat de directe gevolgen hiervan zijn voor de nieuwe ontheemden.228

Veel binnenlandse ontheemden hebben te kampen met problemen omdat zij niet

beschikken over de benodigde identiteits- of verblijfsdocumenten. Onder meer in de

provincie Kirkuk hebben de Koerdische veiligheidsdiensten regelmatig binnenlandse

ontheemden gearresteerd, omdat zij niet juist geregistreerd stonden, valse

documenten gebruikten of niet over de juiste identificerende documenten

beschikten. Na een veiligheidsonderzoek zijn de meeste van hen zonder aanklacht

weer vrijgelaten.229

Het laten vervangen van verloren of achtergelaten documenten blijkt voor veel

ontheemden een moeizaam proces. De wachttijden zijn lang, terwijl velen een

identiteitskaart en een voedselkaart nodig hebben om gebruik te kunnen maken van

de maandelijkse rantsoenen die door de Iraakse autoriteiten worden verstrekt.

Vervangende documenten dienen in principe aangevraagd te worden in de eigen

woonplaats. Nu dit voor de ontheemden veelal geen mogelijkheid is, zouden de

autoriteiten extra kantoren hebben geopend (in Bagdad en Najaf) om de procedures

voor de aanvraag van vermiste documenten te vergemakkelijken en te

bespoedigen.230

Terugkeer vanuit binnenlandse ontheemden

Van het totaal aantal binnenlandse ontheemden keerde slechts een relatief klein

aantal terug naar het oorspronkelijke woongebied. Redenen hiervoor zijn divers. Er

zijn burgers die de situatie nog te instabiel en onveilig vinden om momenteel terug

te keren. Veel mensen zijn bang dat hun woning verwoest of geplunderd zal zijn. De

veiligheid wordt ook bedreigd doordat ISIS zowel in huizen als op wegen bommen

en mijnen heeft achtergelaten. Het Iraakse leger is onvoldoende getraind en de

bommen zijn soms dermate geavanceerd dat zij geen andere mogelijkheid hebben

dan de bom tot ontploffing te brengen, waarbij onvermijdelijk materiele schade

ontstaat.231 Maar ook het gebrek aan goede infrastructuur en basisvoorzieningen,

zoals elektriciteit, speelt hierbij een rol.232 Daarnaast zijn er, met name soennitische

burgers, die vanwege vermeende betrokkenheid bij ISIS, de mogelijkheid

onthouden wordt door veiligheidsorganisaties en PMF om terug te keren naar hun

woonplaatsen, waaronder Suleiman Beg (Salaheddin), Tikrit (Salaheddin) en

Muqdadiya (Diyala).233

Eind augustus 2015 zouden er ongeveer 130.000 personen teruggekeerd zijn naar

hun woonplaats Tikrit. De stad Tikrit had van oorsprong een hoofdzakelijk

soennitische bevolking. Nu de stad bevrijd is door Iraakse veiligheidstroepen en

militieleden van de PMF wordt niet iedereen zonder meer toegelaten tot de stad.

227 Exacte data hiervan zijn niet bekend. De registratiecentra Karbala zijn in ieder geval sinds juni 2015 gesloten, de

registratiecentra in Najaf en Babil ten minste sinds juli 2015 en in de overige provincies ten minste sinds

augustus 2015.
228 UN OCHA, Iraq: humanitarian crisis, situation report no. 48, 10-16 juni 2015; no.51, 30 juni – 7 juli 2015; no.53,

15-21 juli 2015 en no. 58, 19-25 augustus 2015.
229 Vertrouwelijke bron.
230 Human Rights Watch, Help Yezidi Survivors, 4 augustus 2015; IDMC, IDP’s caught between a rock and a hard

place as displacement crisis deepens, 30 juni 2015.
231 Vertrouwelijke bronnen.
232 TSN, Iraq analytical weekly, 3 augustus 2015.
233 IDMC, IDP’s caught between a rock and a hard place as displacement crisis deepens, 30 juni 2015; TSN, Iraq

analytical weekly, 3 augustus 2015; vertrouwelijke bron.
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De soennitische Al-Jubour stam, die bekend staat als anti-ISIS, lijkt ook een cruciale

rol te vervullen in het weer toelaten van soennitische burgers. Leden van stammen

die bekend staan om hun pro-ISIS standpunt of hiervan verdacht worden, zoals de

Albu Ajil stam, wordt het zeer moeilijk gemaakt terug te keren. Hierbij lijkt weinig

tot geen onderscheid gemaakt te worden tussen het verleden van een stamlid als

individu en dat van de stam als collectief. Uiteindelijk zou voor leden van deze stam

de regel gelden dat zij terug mogen keren, indien zij een familielid hebben dat zich

aangesloten heeft bij de PMF.234

In Diyala lijken oorspronkelijke bewoners eveneens geweerd te worden, uit angst

voor infiltratie door ISIS-leden, maar ook uit angst voor wraak- en

vergeldingsacties. Met name in de omgeving van Baquba en Muqdadiya zouden

personen die willen terug keren naar hun oorspronkelijke woongebied

tegengehouden worden door leden van de Iraakse veiligheidsorganisatie en de PMF.

Hoewel de mogelijkheid van infiltratie door ISIS-leden niet uitgesloten kan worden,

lijken de aanwezige partijen de situatie ook aan te grijpen als een mogelijkheid om

de etnische verhoudingen binnen de provincie in hun voordeel te beïnvloeden.235

Steden in Diyala als Jalawla, die door Peshmerga en PMF-leden bevrijd zijn en

momenteel onder hun controle staan, zijn eveneens moeilijk te bereiken voor

soennitische burgers die naar hun woonplaats terug willen keren. De Peshmerga

zouden iedereen die heeft samengewerkt met ISIS willen weren, maar lijken hierbij

een zeer ruime interpretatie te gebruiken waardoor veel soennitische Arabieren

worden uitgesloten van terugkeer naar hun eigen woningen.236 Eind juli 2015 en

begin augustus 2015 zouden er desondanks honderden soennitische families

teruggekeerd zijn naar Sadiya (Khanaqin-district, Diyala provincie).237

Eind augustus 2015 heeft de provincieraad van de provincie Ta’mim/Kirkuk

afgekondigd dat de ontheemden die uit Diyala afkomstig zijn binnen een maand de

provincie Kirkuk zouden moeten verlaten. Begin september 2015 zou de gouverneur

van de provincie echter toegezegd hebben dat er geen gedwongen terugkeer naar

Diyala zal plaatsvinden. In september 2015 zouden er nog altijd ongeveer 22.000

ontheemden uit Diyala in de provincie Ta’mim/Kirkuk verblijven.238 Dit alles volgt op

een eerder bericht dat een groot aantal ontheemde families uit hun niet-officiële

woonruimtes in de buurt van de luchthaven van Kirkuk zouden worden gezet. Met

name Arabische en Turkmeense ontheemden ondervinden problemen, waaronder

arrestaties en uitzettingen, in de door de Koerden bestuurde stad Kirkuk en

omgeving. Zo zouden zij de wijken Quriya, Shatorlu, Ommal Square en Sahat

Tayran zijn uitgezet met het mondelinge bevel om buiten deze wijken van Kirkuk

een onderkomen te zoeken. De ontheemden verblijven vaak in (niet afgebouwde)

gebouwen die niet voor bewoning zijn bedoeld.239

234 Al-Monitor, Displaced Iraqi’s still wait to return home, 24 juni 2015; ISW, Iraq situation report, 28-30 juli 2015;

TSN, Iraq analytical weekly, 19 augustus 2015; vertrouwelijke bronnen. Zie ook paragraaf 3.5 van dit

ambtsbericht.
235 Vertrouwelijke bronnen; ISW, The Resurgence of ISIS in Diyala and its Implications for Iranian proxies, 26 juli

2015.
236 Vertrouwelijke bron; Al-Monitor, Iraqi residents denied return to town seized from IS, 2 april 2015.
237 ISW, Iraq situation report, 24-27 juli 2015; UN OCHA, Iraq: humanitarian crisis, situation report no. 56, 5-11

augustus 2015.
238 Vertrouwelijke bron; IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix. DTM Round XXVIII, september 2015.
239 Zie ook paragraaf 3.7. Vertrouwelijke bronnen.
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5.2 Binnenlandse reis- en vestigingsmogelijkheden

De intensivering van de strijd in de provincie Anbar in de eerste helft van de

verslagperiode heeft tot een grote toename in het aantal ontheemden geleid. Deze

groep bestond bijna uitsluitend uit soennitische Arabieren. Zowel door de Iraakse als

door de Koerdische autoriteiten en veiligheidsdiensten werd deze groep

gewantrouwd wegens mogelijke banden met ISIS. Personen die naar Bagdad wilden

vluchten, zijn in groten getale gestrand in de omgeving van de Bzeibiz-brug, in het

district Fallujah (Anbar). De toegang tot de stad is voor deze groep tot op heden

beperkt. Zij die daadwerkelijk de toegang werd ontzegd tot gebied dat onder

controle staat van de Iraakse of Koerdische autoriteiten, zagen zich gedwongen om

in door ISIS-bezet gebied een onderkomen te zoeken.240

Er zijn verschillende restricties waar binnenlandse ontheemden mee te maken

kunnen krijgen bij toegang, maar de reis wordt vaak beperkt door externe factoren

en doordat sommige routes in de buurt van de frontlinie liggen. De toegangswegen

tot sommige steden zijn, in verband met de lopende offensieven, afgesloten en

onbegaanbaar. Bovendien verbood ISIS de inwoners de steden te verlaten, onder

meer uit tactisch oogpunt.241 Hoewel er door de Iraakse strijdkrachten rekening zou

worden gehouden met de uitstroom van ontheemden, neemt dit niet weg dat de

vluchtroutes gevaarlijk zijn. De routes die ontheemden op hun vlucht nemen, zijn

veelal door woestijnen of bergen, waarbij sommigen om het leven gekomen zijn

door de extreme omstandigheden die daar heersen. Zoals beschreven in hoofdstuk 3

en paragraaf 6.1 lopen zij die vluchten bovendien het risico door ISIS betrapt te

worden en vervolgens opgepakt of gedood te worden.

Personen die uit Hawija (Ta’mim) gevlucht waren, en de zware tocht overleefd

hadden, werden bij aankomst bij de Daquq controlepost de toegang tot de stad

Kirkuk geweigerd. Zij die, na strenge controles, wel tot de stad toegelaten werden,

hadden een sponsor in de stad nodig of zouden de lokale autoriteiten omgekocht

hebben.242

De beperkingen om Bagdad in te komen waren niet eenduidig en verschilden

gedurende verschillende momenten in de verslagperiode. In het begin van de

verslagperiode werden ontheemden uit Anbar enkel toegelaten indien zij over een

sponsor in Bagdad beschikten. Dit leidde tot schrijnende situaties aan de grens van

de stad, waar spontaan kampen ontstonden van hen die niet tot de stad toegelaten

werden. Onder internationale druk zou premier Al-Abadi deze voorwaarde eind mei

2015 hebben laten vervallen, onder de voorwaarde dat elke binnenlandse

ontheemde zich bij aankomst in de stad zou registreren op een politiebureau. Een

aantal ontheemden zou vervolgens doorgevlogen zijn naar Erbil. Zij die via de

luchthaven arriveerden, zouden geen sponsor nodig hebben om toegelaten te

worden. 243

240 IDMC, IDP’s caught between a rock and a hard place as displacement crisis deepens, 30 juni 2015; UN OCHA,

Iraq: humanitarian crisis, situation report no.58, 19-25 augustus 2015; IRIN, UN Watchdog blasts Iraq over IDP

treatment, 19 mei 2015; vertrouwelijke bron.
241 Vertrouwelijke bron.
242 Vertrouwelijke bronnen.
243 Vertrouwelijke bronnen; Human Rights Watch, Iraq: Curbs put war’s displaced at risk, 29 mei 2015.
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Echter, in de maanden na de aanpassing van de voorwaarden door Al-Abadi, blijft de

situatie voor veel ontheemden onvoorspelbaar. Bovendien zou de registratie van

ontheemden in Bagdad stopgezet zijn en zouden de ontheemden door mobiele

teams in Anbar geregistreerd worden.244

De provincies Babil en Kerbala blijven geheel gesloten voor vluchtelingen uit Anbar.

De redenen die hiervoor gegeven worden zijn naast veiligheidsoverwegingen ook

geldgebrek. Tot het begin van de verslagperiode had de provincie Babil bovendien

de restrictie dat zij geen soennitische mannen uit Anbar in de leeftijd van 15 tot 50

jaar toelieten, uit angst voor infiltratie door ISIS-leden.245

Binnenlandse vestiging in de KAR

Het is dezerzijds niet bekend of de situatie voor ontheemden met betrekking tot

vestiging en reismogelijkheden identiek is voor Irakezen die zich vanuit het

buitenland in een andere provincie dan hun provincie van herkomst zouden willen

vestigen. Hoewel terugkeer voor een Koerd naar de KAR naar verwachting

eenvoudiger is dan voor iemand uit federaal Irak, zou een ieder die op vrijwillige

basis terug wil keren en over identiteitsdocumenten beschikt, zich in theorie in de

KAR kunnen vestigen.246 Op grond van de Iraakse grondwet kan elke Iraakse burger

zich in alle provincies van het land, inclusief de provincies die tot de KAR behoren,

vestigen, ongeacht zijn etnische of religieuze oriëntatie. Hoewel de KRG derhalve

geen juridische rechtvaardiging heeft om ontheemden die zich wensen te vestigen te

weigeren, wordt hier in de praktijk anders mee omgegaan.247

Een groot deel van de ontheemden is naar de Koerdische regio gevlucht.

Minderheden als yezidi’s en christenen werden hier ruimhartig opvang geboden. Ook

de 250.000 Syrische vluchtelingen, waarvan het merendeel van Koerdische afkomst

is, die zich met name in de Koerdische regio bevinden, vonden hier een veilig

heenkomen. Dit heeft deels te maken met het feit dat deze groepen door de KRG

niet gezien worden als een veiligheidsrisico of een bedreiging van de demografie van

de KAR.248

De Koerdische veiligheidsdienst Asayish past strenge veiligheidscontroles toe op

ontheemden die de KAR willen binnengaan. Zij die binnengelaten worden dienen

over de juiste documentatie te beschikken, omdat zij anders het risico lopen

opgepakt te worden voor een veiligheidsonderzoek. Het is voorgekomen dat

personen die gearresteerd werden, voor enkele dagen gedurende het onderzoek in

bewaring werden gesteld. Er zijn dezerzijds geen berichten bekend van

ongeregeldheden bij de arrestaties of ten tijde van de bewaring.249

244 Vertrouwelijke bron; UN OCHA, Iraq Humanitarian crisis situation report No. 53, 15-21 juli 2015 en no.56, 5-11

augustus 2015.
245 Vertrouwelijke bron; IDMC, IDP’s caught between a rock and a hard place as displacement crisis deepens, 30 juni

2015.
246 Vertrouwelijke bron.
247 Rudaw, Iraqi Kurds worry about ethnic balance from waves of refugees, 11 augustus 2015.
248 IDMC, IDP’s caught between a rock and a hard place as displacement crisis deepens, 30 juni 2015; Kurdistan

Regional Government website, Influx of refugees into the Kurdistan Region of Iraq, geraadpleegd 5 oktober 2015

http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=12&s=000000&r=480&p=480&h=1&t=407 ; vertrouwelijke bron.
249 Niqash, On ‘Death Road’: Civilians flee extremist rule in Hawija, dodging checkpoints and frontlines, 15 juli 2015;

vertrouwelijke bronnen. Zie paragraaf 3.10 van dit ambtsbericht.
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De situatie voor soennitische Arabieren die zich – al dan niet tijdelijk – willen

vestigen in de KAR is aanmerkelijk gecompliceerder. Afgezien van het feit dat zij aan

strenge veiligheidscontroles worden onderworpen alvorens toegang te krijgen tot de

KAR, is hun toelating tot en verblijf in de KAR minder zeker. De leden van kleinere

religieuze minderheden krijgen toelating voor de duur van een jaar, waarna zij deze

status kunnen laten verlengen, zonder hierbij al te veel problemen te verwachten.

De soennitische Arabieren echter krijgen een kaart waaruit blijkt dat zij toegelaten

zijn tot de KAR, maar moeten deze kaart iedere twee weken laten verlengen.250

Soennieten die na toelating het gebied van de KAR of de betwiste gebieden verlaten,

worden niet een tweede maal toegelaten. Zo zou de Asayish in Zummar (Ninewa)

een lijst met namen, stam en geboortedatum van ruim 500 soennitische Arabieren

hebben die naar Syrië gevlucht waren. Deze personen worden nu niet toegelaten om

terug te keren naar hun dorpen in de omgeving van Rabia (Ninewa). Het is op basis

van de bron onbekend waarom zij naar Syrië gevlucht zijn en niet elders in Irak een

(tijdelijke) verblijfplaats gezocht hebben.251

250 Vertrouwelijke bron.
251 Vertrouwelijke bronnen.
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6 Milities en gewapende groeperingen

6.1 Soennitische gewapende groeperingen

Islamitische Staat in Irak en al-Sham/Islamitische Staat (ISIS)

Op 29 juni 2015 was het een jaar geleden dat ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi252

vanuit een moskee in Mosul het kalifaat uitriep. Al-Baghdadi laat zichzelf weinig

zien. De terroristische organisatie is wel heel zichtbaar in de talloze video’s die zij

via sociale media verspreid. Het merendeel van de video’s betreft verslaglegging van

het opleggen en uitvoeren van lijfstraffen en executies, maar er worden ook video’s

gepubliceerd vanaf het front, de militaire en religieuze opleiding van kinderen en

andere propaganda.253

Om te controleren of burgers de talloze nieuwe leefregels van ISIS op de juiste

manier naleven, patrouilleren medewerkers van al-Hisbah254 door de straten. Deze

‘religieuze moraal politie’ is vaak betrokken bij de uitvoering van (lijf- en dood-

)straffen. Overigens zijn er ook berichten dat Hisbah-medewerkers zelf door ISIS-

leden geëxecuteerd worden. ISIS executeerde vaker eigen leden, zoals elders in dit

hoofdstuk is beschreven.255 De al-Khansa brigade is een vrouwelijke afdeling van de

moraalpolitie, die er op toeziet dat vrouwen zich aan de islamitische leefregels

houden. Daarnaast zou deze brigade eveneens een belangrijke rol spelen bij het

ronselen van vrouwen en de uitbuiting van seksslavinnen door de ISIS-strijders.256

ISIS heeft in Irak chemische strijdmiddelen gebruikt in de strijd tegen Peshmerga en

Iraakse strijdtroepen. Eind juli 2015 hebben zij chemische mortiergranaten

afgeschoten op de frontlinie nabij de Mosul-dam. Op de frontlinie Gwer-Makhmour

was er in augustus 2015 zwavelmosterdgas gebruikt door ISIS.257

Rekrutering

In Ninewa heeft ISIS een trainingskamp voor vrouwen opgezet. Zij worden hier

‘opgeleid’ tot scherpschutters en om zelfmoordaanslagen te plegen. De eerste

lichting vrouwen zou begonnen zijn met hun training.258

ISIS organiseert in moskeeën religieuze cursussen in de hoop de lokale bevolking te

overtuigen en te enthousiasmeren om deel te nemen aan de gewapende strijd. Met

name in geïsoleerde gebieden, vulde ISIS de manschappen vooral aan met lokale

mensen, maar ook via Syrië kwamen buitenlandse strijders de gelederen

versterken.259

252 Dit is een aangenomen naam. Zijn officiële naam is Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri.
253 Al-Monitor, The many names of Abu Bakr al-Baghdadi, 23 maart 2015; Time, What we have learned since ISIS

declared a caliphate one year ago, 25 juni 2015; BBC News, Is Islamic Stat caliphate here to stay?, 29 juni 2015;

TSN, Iraq analytical weekly, rapportages juni, juli en augustus 2015.
254 Het Arabische woord hisbah betekent verantwoording. Het is een islamitische leerregel betreffende handhaving

van de rechtsorde en de normen en waarden binnen de maatschappij. Esposito, John L., The Oxford dictionary of

Islam, New York (2003).
255 Vertrouwelijke bronnen; TSN, Iraq analytical weekly, 22 mei 2015.
256 International Business Times, Iraq: Armed vigilantes kill five women from dreaded ISIS al-Khansa brigade in

Mosul, 6 september 2015; TSN, Iraq analytical weekly, 5 juni 2015.
257 Vertrouwelijke bronnen; AFP, Iraqi Kurdish forces hit with chemical weapons: Germany, 13 augustus 2015; The

Wall Street Journal, Islamic State suspected of using chemical weapon, U.S. says, 13 augustus 2015. Zie ook

paragraaf 3.4 van dit ambtsbericht.
258 Vertrouwelijke bronnen; Iraqi News, Source: ISIS establishes 1st training camp for women, 26 juli 2015.
259 TSN, Iraq analytical weekly, 26 augustus 2015.
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Met executies van personen die van tegenstand werden beticht, leek ISIS inwoners

te waarschuwen om een oproep zich aan te sluiten als strijder niet te weigeren.

Weigering om toe treden kan door ISIS worden uitgelegd als tegenstand of verraad,

hetgeen doorgaans zwaar gestraft wordt. Hoewel er geen berichten bekend zijn dat

mannen systematisch gedwongen worden zich aan te sluiten, kan een dergelijk

praktijk van angst zaaien, beschouwd worden als psychologische druk om een

verzoek tot deelname aan de strijd niet te weigeren.260

Waar in de vorige verslagperiode reeds melding was gemaakt van rekrutering van

kinderen voor de gewapende strijd door ISIS, zette deze praktijk zich in de huidige

verslagperiode onverminderd voort. De rekrutering van kinderen door ISIS was

structureel en kinderen zouden vaker zijn ingezet op offensieve posities.261 In Anbar

zouden mogelijk honderden kinderen gedwongen gerekruteerd zijn. Families zouden

daarbij in sommige gevallen door hun stam onder druk zijn gezet om hun kinderen

naar ISIS te sturen of hen zou geld aangeboden zijn in ruil voor het kind. Daarnaast

werden kinderen ontvoerd, hoogstwaarschijnlijk om hen in te lijven bij ISIS. In

Mosul zou ISIS naar verluidt honderden kinderen uit weeshuizen hebben gehaald om

hen te trainen. De kinderen die gerekruteerd werden, zouden bewust uit hun sociale

en vertrouwde omgeving gehaald zijn om hen te kunnen indoctrineren. Het zou

regelmatig gebeurd zijn dat Syrische kinderen in Irak getraind worden en vice versa.

In Mosul zouden er naast trainingskampen voor volwassenen speciale

trainingskampen voor kinderen zijn.262

Eind mei 2015 zou ISIS in de provincie Ninewa op scholen en universiteiten hebben

meegedeeld dat alle mannelijke studenten zich na hun examens moeten aansluiten

bij ISIS. ISIS paste het curriculum op scholen aan om dit te laten aansluiten op de

eigen interpretatie van de islam. Op deze manier werd het gedachtengoed van

schoolgaande kinderen beïnvloed. Het kan dan ook niet uitgesloten worden dat

minderjarige tieners zich hierdoor uit eigen beweging aansloten bij ISIS.263

Kinderen die op wat voor manier dan ook gerekruteerd zijn, krijgen een uitgebreide

training van ISIS. Naast religieuze training, krijgen de kinderen fysieke trainingen

en worden zij psychisch gemanipuleerd om hen in te kunnen zetten voor

zelfmoordaanslagen. Ook gehandicapte kinderen zouden aangezet worden

zelfmoordaanslagen te plegen. Daarnaast worden kinderen ingezet om burgers te

bespioneren en te rapporteren in geval van ‘verdacht gedrag’.264

De berichten dat ISIS eigen leden doodt (strijders, medewerkers of andersoortige

leden), lijken in de verslagperiode te zijn toegenomen. Zowel kinderen als volwassen

ISIS-strijders zouden door ISIS worden ingezet om executies uit te voeren, onder

meer van ISIS-strijders die aan het front gefaald zouden hebben. ISIS-leden, al dan

niet kinderen, die falen aan het front, de frontlinie zonder toestemming verlaten of

deserteren worden gestraft middels executie. Ook vermeende samenwerking met de

Iraakse autoriteiten of pogingen tegen ISIS in opstand te komen, worden met de

dood gestraft. Een onbevestigd bericht spreekt van de executie van zeven kinderen

van ongeveer 12 jaar oud, omdat zij geweigerd zouden hebben zich aan te sluiten

bij ISIS.265

260 Vertrouwelijke bron.
261 Jongens vanaf 16 jaar worden in de Iraakse cultuur veelal als volwassen beschouwd. Waar hier over kinderen

gesproken wordt, gaat het zowel om deze groep tieners als om kinderen onder de 16 jaar.
262 Vertrouwelijke bronnen; Newsweek, Can ISIS’s murderous child soldiers ever return to normal?, 3 september

2015.
263 Vertrouwelijke bron.
264 Vertrouwelijke bronnen; Al-Monitor, The ‘Caliphate Cubs’ of IS, 4 juni 2015.
265 Vertrouwelijke bronnen; Iraqi News, ISIS executes 112 of its elements in Mosul, says Mamouzini, 2 september

2015.
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Mensenrechtenschendingen

Het aantal en type mensenrechtenschendingen dat is begaan door of in naam van

ISIS, is zeer omvangrijk. Hoewel ISIS in haar mediacampagnes stelt dat de

vermeende misdadigers zijn berecht volgens sharia-wetgeving, kan er in al deze

gevallen niet gesproken worden van een (eerlijke) rechtsgang. Naast het veelvuldig

toepassen van de doodstraf op verschillende gruwelijke manieren, past ISIS ook

allerlei vormen van lijfstraffen toe, zoals zweepslagen en het afhakken van

lichaamsdelen. Veelvoorkomende aanklachten zijn spionage voor en samenwerking

met het Iraakse leger, het weigeren om samen te werken met ISIS, vermeende

homoseksualiteit, het niet naleven van het vasten tijdens Ramadan of ander –

volgens ISIS – ‘onislamitisch’ gedrag, zoals roken, drugs gebruiken, overspel,

hekserij et cetera. Verschillende beroepsgroepen lopen een groot risico door ISIS

wegens gebrek aan loyaliteit als tegenstander te worden beschouwd, met name

(voormalige) militairen en politie, overheidspersoneel, journalisten en medisch

personeel. Er zijn berichten dat ook minderjarigen aan lijfstraffen worden

onderworpen.266

Uit Mosul, Hawija, Shirqat, Fallujah en andere plaatsen waar ISIS de macht in

handen heeft, komen dagelijks berichten van executies. Hoewel niet alle berichten

geverifieerd kunnen worden vanwege de beperkte toegang tot deze gebieden, kan

met zekerheid gesteld worden dat ISIS systematisch de mensenrechten schendt.

ISIS ontkent geenszins dat zij regelmatig burgers en eigen leden om het leven

brengt. Zoals hierboven reeds is beschreven, publiceren zij video’s en andere

mediaberichten waarin verslag wordt gedaan van hun daden.267

De executies vinden bijna altijd in het openbaar plaats en regelmatig worden hele

groepen personen tegelijk geëxecuteerd. Om een beeld te geven van de omvang en

de ernst van de executies, wordt een aantal hieronder afzonderlijk beschreven,

waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat niet alle berichten geverifieerd

konden worden.

Medio mei 2015 doodt ISIS een journalist die de maand daarvoor vanuit zijn huis in

de buurt van Mosul ontvoerd was. De man was werkzaam voor een regionale TV-

zender. Hij werd beschuldigd van spionage en verraad.268

Eind juni 2015 zou ISIS in Fallujah 26 gevangenen hebben geëxecuteerd die

verdacht werden van samenwerking met de Iraakse veiligheidsorganisaties. Sinds

de inname van de stad in januari 2014 zou ISIS in totaal ongeveer 500 gevangenen

hebben geëxecuteerd.269

Begin juli 2015 werden in Ramadi vier vrouwen geëxecuteerd omdat zij weigerden

om zichzelf seksueel op te offeren voor ISIS-leden in de praktijk van ‘jihad al-nikah’,

ook wel seksuele jihad genoemd.270 Begin augustus 2015 zouden in Mosul 19

vrouwen om dezelfde reden zijn geëxecuteerd.271

266 Vertrouwelijke bronnen.
267 TSN, Iraq analytical weekly, 12 juni 2015, 3 augustus 2015; vertrouwelijke bronnen.
268 Vertrouwelijke bron.
269 Vertrouwelijke bron.
270 Vertrouwelijke bron.
271 Vertrouwelijke bron; The Independent, ISIS executes 19 women in Mosul ‘for refusing to take part in sexual

jihad’, 6 augustus 2015.
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In juli 2015 zou ISIS in Mosul 15 kleermakers hebben gearresteerd en vier van hen

hebben geëxecuteerd, omdat zij geweigerd hadden ‘Afghaanse’ kleding te maken

voor ISIS-leden.272

In juli 2015 zouden tientallen families door ISIS zijn ontvoerd, nadat zij geprobeerd

hadden via het Hamrin-gebergte uit ISIS-gebied te vluchten. Het lot van deze

personen is onbekend, maar het is uit andere berichten bekend dat ISIS pogingen

om te vluchten met regelmaat straft met de dood. Ook hulp bieden aan mensen om

het gebied te ontvluchten, kan door ISIS worden gestraft met de dood.273

Begin augustus 2015 zou ISIS in Mosul 300 mannen hebben gearresteerd omdat zij

ofwel gerookt hadden ofwel hun gezicht geschoren hadden, hetgeen beide niet

toegestaan is door ISIS. Eind augustus 2015 zouden vijf vrouwen gestenigd zijn,

omdat ze hun gezicht niet bedekt zouden hebben. Beide incidenten maken duidelijk

hoezeer inwoners in ISIS-gebied in hun dagelijks leven willekeurig het slachtoffer

kunnen worden van de terreur van ISIS.274

Overige soennitische gewapende groeperingen

Voor een overzicht van andere soennitische gewapende groeperingen dan ISIS,

wordt verwezen naar het Ambtsbericht Irak van april 2015. In de verslagperiode

hebben zich de volgende relevante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot

andere soennitische gewapende groeperingen dan ISIS.

Waar in de vorige verslagperiode reeds signalen waren van toenemende rivaliteit

tussen ISIS en de Naqshbandi Order (JRTN), lijkt dit zich dit in deze verslagperiode

te hebben voortgezet. Medio augustus 2015 zouden er hevige gevechten zijn

uitgebroken tussen leden van ISIS en JRTN in het Hawija-district (Ta’mim).275 Medio

september 2015 zou ISIS 35 leden van JRTN hebben geëxecuteerd in Hawija district

(Ta’mim/Kirkuk).276

In de verslagperiode zou slechts één aanslag zijn opgeëist door een andere

soennitische groepering dan ISIS. Ansar al-Islam heeft eind juni 2015 een aanslag

in Bagdad geclaimd, waarbij één gewonde is gevallen.277

272 Vertrouwelijke bron; Rudaw, Kurdish official: ISIS kills Mosul tailors who refused to sew Afghan clothes, 21 juli

2015.
273 Vertrouwelijke bronnen; TSN, Iraq analytical weekly, 27 juli 2015; UN News Centre, Violent attacks reported

against civilians fleeing ISIL controlled areas of Iraq, 28 juli 2015; Niqash, On Iraq’s death road, 15 juli 2015. Zie

ook paragraaf 3.6 van dit ambtsbericht.
274 Vertrouwelijke bronnen.
275 TSN, Iraq analytical weekly, 19 augustus 2015. De juistheid van het bericht kon niet worden geverifieerd. Voor

zover bekend heeft slechts één bron melding gemaakt van het incident.
276 Vertrouwelijke bronnen; ISW, Iraq situation report, 15-17 september 2015.
277 Vertrouwelijke bron.
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6.2 Sjiitische milities278

Popular Mobilisation Forces (PMF)

In Irak zijn verschillende sjiitische milities actief. Het merendeel daarvan heeft zich

in de strijd tegen ISIS verenigd in de Popular Mobilisation Forces (ook wel Popular

Mobilisation Units (PMU)), in het Arabisch aangeduid als al-Hashd al-Shaabi. Van de

volgende groepen is bekend dat zij zich geschaard hebben onder het collectief van

de PMF: Kata’ib Hezbollah (Hezbollah Brigades), Asaib Ahl al-Haq (AAH), Peace

Brigades (Muqtada al Sadr’s Saraya al Salam), Harakat Nujaba, Saraya al-Khorasani

(Khorasani Brigades), de Imam Ali Brigades en de Badr Organisatie (geleid door

Hadi al-Amiri).279 Dat de milities deel uit maakten van de PMF sluit niet uit dat zij

daarnaast ook onafhankelijk van de PMF opereerden. Door de Iraakse overheid

wordt gesteld dat 70% van de leden van de PMF zich als individu heeft aangemeld

en niet is aangesloten bij een specifieke militie.

Naast de sjiitische milities hebben ook andere strijdende groepen zich verenigd in de

PMF, zo zouden soennitische stammen en christenen meestrijden onder aanvoering

van de PMF. Volgens eigen zeggen had de PMF in juni 2015 100.000 geregistreerde

vrijwillige strijders, hetgeen tegen het eind van de verslagperiode opgelopen zou

zijn tot 120.000 personen. Naar schatting zijn ongeveer 10.000 van hen soennieten.

Tevens zou een groep van tussen de 500 en 800 christenen zich aangesloten

hebben bij de PMF, die zich verenigd hebben in het zogenoemde Babylon bataljon.280

Sinds een stemming in het kabinet aan het eind van de vorige verslagperiode staat

het collectief van de PMF formeel onder het gezag van premier Al-Abadi, die

opperbevelhebber is. Daarnaast heeft het kabinet zeggenschap over het toekennen

van budget voor de salarissen van de strijders. Dit gezag wordt deels ondermijnd

doordat een aantal milities door Iran gefinancierd wordt. De militaire leiding ligt bij

Abu Mahdi al-Muhandis281, de leider van Kata’ib Hezbollah. De wet op de nationale

garde zou de PMF binnen een wettelijk kader plaatsen, maar deze wet is tot op

heden niet aangenomen. Er is geen statuut waarin de structuur, commandostructuur

en dergelijke van de PMF zijn vastgesteld.282

Dat de leiding en zeggenschap van premier Al-Abadi over de PMF beperkt is, blijkt

uit de zelfstandige beslissingen die commandant Muhandis na de val van Ramadi –

op 17 mei 2015 – genomen heeft. Zo zei hij dat de PMF de leiding zouden nemen in

Anbar en dat zij zich niet tegen lieten houden als de bevolking van Anbar hen om

hulp zou vragen. Op 26 mei 2015 kondigde de PMF de operatie ‘Tot uw dienst,

Hussein’ aan, met als doel de bevrijding van delen van de provincies Salaheddin en

Anbar.283 Hadi al-Amiri (KH), die door Muhandis was benoemd tot veldcommandant

in Anbar, verweet premier Al-Abadi dat hij teveel aan het Westen had toegegeven,

door de inzet van de PMF in de strijd om Ramadi te beperken.284

278 Voor een beschrijving van de grootste en/of belangrijkste milities wordt verwezen naar het ambtsbericht van april

2015.
279 Long War Journal, Iraqi prime minister photographed with SDGT Abu Mahdi al Muhandis, 13 juni 2015.
280 Ahlul Bayt News Agency, Iraq: 800 Christians join Popular Mobilization Units battling ISIS, 7 juli 2015; The New

York Times, Is This the End of Christianity in the Middle East, 22 juli 2015; Al-Monitor, Iraqi Christians take up

arms to regain lost land, 19 augustus 2015;Niqash, Interview with Iraqi militia leader, Qais al-Khazali: ‘We don’t

deny militias have committed violations’, 19 augustus 2015; vertrouwelijke bronnen.
281 Hij heeft sterke banden met Iran en met commandant Qasem Soleimani, de commandant van de Islamic

Revolutionary Guard Corps (IRGC).
282 Carnegie Endowment for International Peace, The Rise of Iraq’s Militia State, 23 april 2015; Long War Journal,

Iraqi prime minister photographed with SDGT Abu Mahdi al Muhandis, 13 juni 2015.
283 ‘Labaik ya Hussein’. De volgende dag is de operatie na kritiek vanwege de sektarische connotatie omgedoopt tot

‘Tot uw dienst, Irak’.
284 Carnegie Edowment for International Peace, After Ramadi, Militias in the Lead, 1 juli 2015; vertrouwelijke bron.
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Op 9 juli 2015 raakten de Iraakse politie en militieleden van de PMF in Bagdad met

elkaar verwikkeld in een anderhalf uur durend vuurgevecht. Volgens de Iraakse pers

had de PMF geprobeerd een gezondheidscentrum in aanbouw te kraken in Zayouna

(Bagdad) om daar hun hoofdkwartier in te vestigen. De woordvoerder van de PMF

stelde echter dat het gebouw was bestemd als tijdelijk veldhospitaal voor gewonde

PMF-strijders en dat de media de PMF in een kwaad daglicht wilden stellen.285

Op 12 juli 2015 braken er gevechten uit tussen Iraakse strijdkrachten en PMF-

milities in Tikrit, waarbij een aanvoerder/commandant van de PMF om het leven is

gekomen. PMF zouden vervolgens het hoofdkwartier van de Iraakse strijdkrachten

hebben bestormd en wapens en militair materieel hebben buitgemaakt.286

Onderlinge verhoudingen

Hoewel een groot aantal sjiitische milities zich verenigd heeft in de PMF is er sprake

van onderlinge strijd en rivaliteit.

De sjiitische milities zijn in drie categorieën in te delen, wat deze rivaliteit deels

verklaart. De eerste categorie betreft milities die zich nauw verbonden hebben aan

Iran wegens hun loyaliteit richting geestelijk leider Groot-Ayatollah Khamenei. De

milities die tot deze categorie gerekend kunnen worden, zijn vermoedelijk het best

bewapend, vanwege de financiële steun vanuit Iran, en hebben regelmatig kritiek op

de Iraakse regering. De meest prominente milities die tot deze categorie behoren

zijn: de Badr Organisatie, Kata’ib Hezbollah, Saraya Khorasani, Harakat al-Nujaba

en Asaib Ahl al-Haq.

De tweede categorie zijn de milities die loyaal zijn aan de Iraakse opperste

geestelijk leider grootayatollah Al-Sistani. Deze groep lijkt niet openlijk politiek

gemotiveerd te zijn, dit in tegenstelling tot de eerste categorie. De milities worden

onder meer door Al-Sistani zelf gefinancierd. Deze categorie bestaat uit de volgende

milities: de Ali Akbar Brigades, de Abbasiyah Shrine Brigades, de Alawite Brigades

en de Husayniyah Shrine Brigades. Deze milities zijn lichter bewapend dan de eerste

categorie, maar zijn erg groot in aantal.

De derde categorie bestaat uit milities die verbonden zijn met de twee grote

sjiitische politieke partijen met een religieuze oriëntatie, namelijk de Islamic

Supreme Council of Iraq (ISCI), geleid door Ammar al-Hakim en de Sadr beweging,

onder leiding van Muqtada al-Sadr. Milities die geassocieerd worden met ISCI zijn de

Ashura Brigades en de Supporters of the Faith Brigades. Deze brigades zijn voor

financiering afhankelijk van de Iraakse regering. De Peace Brigades zijn verbonden

met de Sadr beweging en voor financiering afhankelijk van Muqtada al-Sadr.287

Rekrutering

De oproep van Al-Sistani medio 2014 om deel te nemen aan de jihad tegen ISIS

heeft geleid tot een groot aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld. Er blijven

zich tot op heden nieuwe vrijwilligers melden. Gelet op de bereidheid om te vechten

tegen ISIS, lijkt het de sjiitische milities niet aan gemotiveerde vrijwilligers te

ontbreken. Er zijn geen berichten dat er sprake zou zijn van gedwongen

rekrutering.288

285 TSN, Iraq analytical weekly, 20 juli 2015; vertrouwelijke bron.
286 TSN, Iraq analytical weekly, 20 juli 2015.
287 Niqash, Divided loyalties: Iraq’s controversial Shiite militias fight among themselves, 18 juni 2015; Niqash, Star

Wars: Historical religious disagreement turns political in Iraq, 3 september 2015.
288 Carnegie Edowment for International Peace, After Ramadi, Militias in the Lead, 1 juli 2015; Niqash, Divided

loyalties: Iraq’s controversial Shiite militias fight among themselves, 18 juni 2015; vertrouwelijke bron.
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In het sjiitische zuiden zijn schooljongens opgeroepen om tijdens de zomervakantie

deel te nemen aan trainingen. De trainingen zouden georganiseerd worden door de

sjiitische milities die zich verbonden weten met het Iraakse religieuze gezag in

Najaf. Desondanks zouden de trainingen toegankelijk zijn voor alle jongemannen,

ongeacht hun etnische of sektarische achtergrond. De twee weken durende

trainingen zouden intellectuele en culturele elementen bevatten, naast een

wapentraining. Naar verluidt zouden duizenden jongeren aan deze oproep gehoor

hebben gegeven.289

Hoewel militieleiders het ontkennen, hebben militieleden en andere bronnen

bevestigd dat er zich kinderen bevinden in de militiegelederen. Het zou met name

gaan om tieners van 16 en 17 jaar die vaak als volwassenen worden beschouwd,

maar er werd ook gesproken of jongens van onder de 16 jaar. Naast taken als

bewaking zouden zij vaker worden ingezet op offensieve posities.290

Mensenrechtenschendingen begaan door milities

Reeds in de vorige verslagperiode was melding gemaakt van plunderingen door

militieleden bij de inname van de stad Tikrit. Militieleider Al-Khazali heeft niet

ontkend dat er overtredingen en fouten zijn gemaakt, maar hij benadrukt dat het

om individuele acties gaat.291 Daarnaast zouden sjiitische milities, buiten het gezag

van de PMF om, ontvoeringen om losgeld ondernemen.292

Eind mei 2015 werd er een video verspreid via het internet waarop te zien zou zijn

dat leden van de Imam Ali Brigade in Karma (Anbar) een man in brand steken die

een vermeende ISIS-strijder was. De authenticiteit van de video is niet bevestigd

noch staat vast dat het slachtoffer daadwerkelijk een strijder van ISIS was.293

Eind augustus 2015 heeft zich een soortgelijke gebeurtenis voorgedaan. Op internet

circuleert een video waarin een PMF-lid te zien zou zijn die, omringd door mannen in

militaire kledij, een stuk vlees uit het verbrande lichaam van een man snijdt die aan

zijn voeten aan een elektriciteitsmast hangt. Het zou volgens het PMF-lid dat in deze

video spreekt om een ISIS-lid gaan. In reactie op deze video heeft ISIS vier mannen

levend verbrand. ISIS stelt dat de man in de video die het stuk vlees afsneed de

beruchte sjiitische strijder Abu Azrael (‘vader van de doodsengel’) is.294

289 Niqash, Summer camp, with guns and bombs: Iraqi students spend holidays training for combat and intelligence

work, 27 augustus 2015.
290 Vertrouwelijke bronnen.
291 Zie paragraaf 5.2 van het Ambtsbericht Irak van april 2015. Niqash, Interview with Iraqi militia leader, Qais al-

Khazali: ‘We don’t deny militias have committed violations’, 19 augustus 2015.
292 Niqash, Abduction is big business: Shiite militias suspected of kidnapping Kurdish for cash, 30 september 2015.
293 Al-Jazeera, Militia atrocity in Iraq, 31 mei 2015; vertrouwelijke bron.
294 Vertrouwelijke bron; Al-Arabiya, ISIS video shows four Iraqi fighters burned alive, 31 augustus 2015.
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6.3 Overige gewapende groeperingen

Personen van de verschillende etnische en religieuze minderheden hebben eigen

paramilitaire eenheden gevormd, al dan niet binnen bestaande groeperingen.

Yezidi’s hebben een eigen eenheid binnen zowel de PKK-gelederen in de Sinjar

bergen, onder de naam Yabasha, als binnen de PMF en de Peshmerga, waaronder

eenheden die uitsluitend uit vrouwen bestaan. Nieuw te vormen gewapende

groeperingen zouden zich onder de verantwoordelijkheid van de Peshmerga moeten

vormen, zoals verschillende milities van minderheidsgroepen gedaan hebben.

Hoewel het Koerdische ministerie voor Peshmerga officieel niet toe staat dat er

gewapende groeperingen opgericht worden buiten het kader van de Peshmerga,

kunnen zij dit niet verhinderen. Zo zouden yezidi’s onafhankelijke militaire troepen

hebben geformeerd, onder de naam Sinjar Liberation Forces en Sinjar Defence Units

(HPS).295

Een aantal christenen heeft binnen de PMF een eigen eenheid gevormd die het

Babylon bataljon genoemd wordt en anderen vechten samen met de Koerden onder

de militienaam Syriac Military Council. Op de vlakte van Ninewa zijn ook drie

kleinschalige christelijke milities actief: Nineveh Plain Forces (ongeveer 500 leden),

Dwekh Nawsha (ongeveer 100 leden, onder wie enkele westerlingen) en Niniveh

Plains Protection Units (ruim 300 leden). Deze strijders hebben tot doel de lokale

christenen en hun land te beschermen tegen ISIS. Daarnaast hebben de christenen

op de Ninewa-vlakte een burgerwacht opgezet, Hirasat genaamd. De religieuze

minderheid kakai296 zou eveneens een eigen bataljon binnen de Peshmerga hebben

gevormd. Dit bataljon zou uit 630 mannen bestaan die allen behoren tot de

kakaigemeenschap. Zij strijden met name in het gebied aan de Daquq-frontlinie om

daar hun eigen dorpen te verdedigen of te heroveren. Naast christenen en kakai

zouden ook andere minderheden zoals Shabak en Turkmenen voorbereidingen

treffen om hun eigen paramilitaire groepen op te richten.297

In gebieden rond Sinjar in de provincie Ninewa die heroverd zijn op ISIS hebben

yezidi-milities vergeldingsacties gepleegd. Zij hebben in verlaten dorpen, waar

overwegend soennitische Arabieren woonden, huizen en openbare gebouwen

vernield. De Koerdische Asayish zouden vier militieleden gearresteerd hebben,

terwijl een andere bron stelt dat de Koerdische veiligheidsdiensten niet ingegrepen

hebben. Op 25 januari 2015 hadden de yezidi’s reeds inwoners van de soennitische

dorpen Sibaya en Jiri gedood, verwond of ontvoerd. De yezidi’s rechtvaardigen hun

acties door te stellen dat zij gerechtigheid laten geschieden vanwege wat hun is

aangedaan door ISIS in augustus 2014.298

295 PAX, After ISIS. Perspectives of displaced communities from Ninewa on return to Iraq’s disputed territory, juni

2015; Al-Monitor, Yazidi infighting, disputes over Sinjar stall battle against Islamic State, 18 augustus 2015.

Radio Free Europe/Radio Liberty, Yazidi militias fight IS in Iraq, amid Kurdish rivalries, 11 juni 2015.
296 Ook wel Yarsan of Ahl al-Haqq genoemd, maar niet te verwarren met de sjiitische militie Asaib Ahl al-Haqq.
297 The New York Times, Is This the End of Christianity in the Middle East, 22 juli 2015; Al-Monitor, Iraqi Christian

militia draws foreign fighters, 24 juli 2015; Al-Monitor, Iraqi Christians take up arms to regain lost land, 19

augustus 2015; PAX, After ISIS. Perspectives of displaced communities from Ninewa on return to Iraq’s disputed

territory, juni 2015; Rudaw, Battle-tested Kakai battalion begs to retake villages, 24 augustus 2015; Al-Monitor,

Iraq’s Kakai minority joins fight against Islamic State, 22 september 2015.
298 Dit betreft een aanvulling op paragraaf 2.4 van het ambtsbericht Irak van april 2015. Vertrouwelijke bron;

Amnesty International, Iraq: Yezidis carried out village massacre of Sunnis as anti-Islamic State backlash

continues, 10 juni 2015.
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7 Veiligheidsorganisaties

Er zijn plannen voor het hervormen van het Iraakse veiligheidsapparaat, waarbij de

aandacht zich richt op het creëren van een veiligheidsapparaat dat effectief

terrorisme kan bestrijden en dat niet corrupt is. Er zijn op dit vlak echter geen

wezenlijke ontwikkelingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.299 Waar in de

vorige verslagperiode sprake leek te zijn van enige vooruitgang met betrekking tot

de National Guard wet, heeft deze ontwikkeling zich in de huidige verslagperiode

niet voortgezet.

Het is niet vast te stellen of alle ISIS-militanten die omgekomen zijn, in de strijd zijn

gedood of dat er ook sprake is geweest van standrechtelijke executies. Dit geldt

zowel ISIS-strijders die gedood zijn door federale Iraakse veiligheidsorganisaties als

door andere strijdende groepen zoals de Peshmerga en PMF.

7.1 Het Iraakse leger

Het Iraakse leger heeft twee grote nederlagen te verduren gehad. Na de val van

Mosul, heeft ISIS in mei 2015 ook Ramadi weten te veroveren. Naar beide

nederlagen wordt onderzoek gedaan door een daarvoor ingestelde commissie,

hetgeen geleid heeft tot een rapport over wie er verantwoordelijk kan worden

gehouden voor de val van Mosul. Het onderzoek naar de val van Ramadi is nog

gaande.300

Het Iraakse leger wordt in de strijd tegen ISIS bijgestaan door een internationale

coalitie. De bijstand bestaat uit steun middels luchtaanvallen, maar ook middels

trainingen aan (nieuwe) militairen en het leveren van materieel. In de strijd wordt

het Iraakse leger eveneens bijgestaan door vrijwilligers die onder de vlag van de

PMF strijden. Zo strijden zij in Anbar en rond Baiji (Salaheddin) een gezamenlijke

strijd tegen ISIS.

Een verbeterd wapenarsenaal en training door de internationale coalitie zou er toe

hebben bijgedragen dat het Iraakse leger effectiever (zelfmoord)bomauto’s

onschadelijk kan maken. Zelfmoordaanslagen zijn een effectief wapen dat door ISIS

veelvuldig wordt ingezet en waartegen het Iraakse leger weinig kon beginnen. Het

onschadelijk maken van bommen die zijn achtergelaten op wegen en in huizen in

heroverd gebied stelde het Iraakse leger voor grote problemen. De gehanteerde

methode om bommen gecontroleerd tot ontploffing brengen, kan niet voorkomen

dat grote materiele schade wordt aangericht.301

Minister van Defensie Al-Obeidi heeft op 7 juli 2015 opdracht gegeven om 48.000

soldaten uit het Iraakse leger promotie toe te kennen vanwege hun inzet in de strijd

tegen terrorisme. Op papier zou het Iraakse leger in aantal zeer omvangrijk zijn,

maar het leger had te kampen met een groot aantal spooksoldaten op de loonlijst.

Dit fenomeen is het resultaat van wijdverspreide corruptie. Inmiddels zouden

duizenden spooksoldaten van de loonlijst gehaald zijn. Ook zouden 7000 soldaten

ontslagen zijn wegens ongeoorloofd verlof.302

299 Vertrouwelijke bron.
300 Zie ook hoofdstuk 1 van dit ambtsbericht.
301 Vertrouwelijke bronnen; Human Rights Watch, Ruinous aftermath. Militia abuse following Iraq’s recapture of

Tikrit, september 2015. Zie ook paragraaf 5.1 van dit ambtsbericht.
302 Vertrouwelijke bronnen. Zie hoofdstuk 6 van het Ambtsbericht Veiligheidssituatie in Irak van april 2015.
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Rekrutering

Na de val van Mosul in juni 2014 is de Iraakse regering een campagne begonnen

voor het rekruteren van nieuwe militairen middels een programma en

reclamespotjes op de staatstelevisie en een weekblad. Omdat het land sinds de val

van het regime van Saddam Hussein geen dienstplicht meer kent, is het afhankelijk

van vrijwillige aanmeldingen voor het leger. Hoewel de wil om tegen ISIS te strijden

zeker aanwezig is onder het Iraakse volk, sluiten de vrijwilligers, al naar gelang hun

achtergrond, zich bij voorkeur aan bij de PMF, de Peshmerga of soennitische tribale

strijdgroepen. De wijdverbreide corruptie binnen de Iraakse samenleving en

daarmee ook binnen het leger, een gebrek aan vertrouwen in de overheid en de

slechte reputatie van het leger in het algemeen hebben hiertoe bijgedragen. Het

aantal aanmeldingen voor het leger blijft dan ook achter bij de bestaande behoefte.

Waar het Amerikaanse leger de capaciteit en het aanbod had om 24.000 nieuwe

rekruten op te leiden, hadden zich in juli 2015 slechts 9000 nieuwe vrijwilligers

aangemeld voor het trainingsprogramma. Hierdoor kon ook een groot aantal

soldaten dat reeds in het leger werkzaam was getraind worden.303

Mensenrechtenschendingen

Er zijn geen berichten waaruit blijkt dat het Iraakse leger

mensenrechtenschendingen zou hebben begaan. Evenwel is het onduidelijk of alle

doden aan de kant van ISIS in de gewapende strijd zijn omgekomen of dat ISIS-

strijders wellicht nadien zijn omgebracht.

Bij de luchtaanvallen die de Iraakse luchtmacht uitvoert, komen geregeld burgers

om het leven. Het is onbekend of dit gelegen is in het feit dat de informatie over de

doelwitten onduidelijk of onvolledig is, dat de bombardementen niet nauwkeurig zijn

of dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van burgers

in de buurt van ISIS-doelen.304

7.2 Veiligheidsorganisaties van de KRG

Peshmerga

De Peshmerga is een regionale eenheid die formeel valt onder het Iraakse ministerie

van Defensie, maar feitelijk wordt aangestuurd door het Koerdische Ministerie van

Peshmerga. Het heeft de kenmerken van een nationaal leger, zoals een duidelijke

hiërarchie, symbolen, ceremonies en uniformen. De Koerden zelf beschouwen het

als meer dan een militie, vanwege hun lange geschiedenis en degelijke structuur.

Het ministerie van Peshmerga is verantwoordelijk voor de 16 brigades waarover de

strijders verdeeld zijn.

Een deel van de eenheden zijn gelieerd aan de politieke partijen KDP en PUK. De

omvang van de Peshmerga is onbekend, maar het aantal troepen wordt geschat

tussen de 100.000 en de 190.000.305

De strijders van de Peshmerga hebben zich op vrijwillige basis aangesloten. Begin

juni 2015 is een oproep gedaan voor aanmelding van nieuwe vrijwilligers voor de

Peshmerga.306

303 Carnegie Endowment for International Peace, Your Country Needs You. Iraq’s Falterling Military Recruitment

Campaign, 22 juli 2015.
304 Vertrouwelijke bron.
305 Al-Monitor, New units step forward reforming Kurdish Peshmerga, 2 juli 2015; Niqash, Who are the Peshmerga?,

19 mei 2010.
306 Vertrouwelijke bronnen.
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Er zijn geen nieuwe berichten bekend dat Peshmerga het oorlogsrecht niet

respecteren met betrekking tot krijgsgevangenen of anderszins het oorlogsrecht

overtreden.

Asayish

De Asayish is de Koerdische veiligheidsdienst die officieel toeziet op de veiligheid

binnen de KAR. Met de verovering van bepaalde gebieden op ISIS heeft de Asayish

haar werkgebied echter uitgebreid en bewaakt zij ook de grenzen van de betwiste

gebieden. De Asayish speelt een belangrijke rol in het ‘toelatingsbeleid’ van

binnenlandse ontheemden die vanuit federaal Irak naar de betwiste gebieden en de

KAR gevlucht zijn.307

Hoewel er berichten zijn van arrestaties van binnenlandse ontheemden, zijn er tot

op heden geen berichten dat deze mensen onnodig lang vastgehouden worden of

anderszins slecht behandeld worden. Degene die de veiligheidscontroles naar goed

gevolg doorlopen hebben, worden binnen enkele dagen weer in vrijheid gesteld. Er

zijn ook berichten dat mensen de toegang tot de betwiste gebieden of de KAR wordt

ontzegd. Zij die op basis van de veiligheidscontroles verdacht worden van

terroristische activiteiten of banden met ISIS blijven in detentie. Het is onbekend of

deze personen kunnen rekenen op een eerlijk proces.308

307 Zie paragraaf 5.2 van dit ambtsbericht.
308 Rudaw, Kirkuk detains 157 ISIS ‘collaborators’, 27 augustus 2015.
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