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Inleiding

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie 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 thematische

ambtsberichten over de veiligheidssituatie in Irak (laatstelijk oktober 2015) en van

het algemeen ambtsbericht van december 2013. Dit ambtsbericht beslaat de periode

van oktober 2015 tot en met september 2016. Relevante ontwikkelingen tot aan de

publicatie van dit ambtsbericht (november 2016) zijn zoveel mogelijk

meegenomen.Voor de onderwerpen die niet beschreven zijn in het ambtsbericht

veiligheidssituatie in Irak van oktober 2015 loopt de verslagperiode vanaf december

2013. Dit zal per paragraaf expliciet vermeld worden.

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, (internationale) niet-gouvernementele

organisaties ((i)ngo’s), vakliteratuur en berichtgeving in de internationale media.

Een overzicht van de gebruikte openbare bronnen is opgenomen in paragraaf 5.1.

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

ondersteund door informatie die op vertrouwelijke basis is ingewonnen. De

vertrouwelijke bronnen die gebruikt zijn, zijn gerenomeerde bronnen die deskundig

zijn op het onderwerp waarover zij rapporteren. Met betrekking tot Arabische en

Koerdische (nieuws-)bronnen wordt opgemerkt dat de informatie gekleurd of

partijdig kan zijn, hetgeen niet betekent dat hun informatie pertinent onjuist is. Voor

zover mogelijk is informatie uit dergelijke bronnen middels objectieve bronnen

geverifieerd. Bevindingen van een dienstreis naar Bagdad en Erbil ten bate van

onderzoek in het kader van dit ambtsbericht en vertrouwelijke rapportages

afkomstig van de Nederlandse vertegenwoordigingen in Irak liggen mede ten

grondslag aan dit ambtsbericht.

Gezien de fluïditeit van de 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 drie 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.

In dit ambtsbericht wordt geschreven over geweldsuitingen en

mensenrechtenschendingen begaan door ISIS1. Het betreft hier daden die dan wel in

door ISIS gecontroleerde media door de groepering zijn opgeëist dan wel die door

bronnen worden toegeschreven aan ISIS. In geen van beide gevallen geeft dit de

volledige garantie dat de daden daadwerkelijk en/of uitsluitend door leden van ISIS

zijn begaan.

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.
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De soennitische vrijwilligers die aan de zijde van de overheid tegen ISIS strijden,

worden aangeduid met soennitische tribale strijders. De term sjiitische milities wordt

gebruikt indien het niet of onvoldoende duidelijk is welke specifieke sjiitische militie

het betreft. Als milities als onderdeel van het collectief Popular Mobilisation Forces

(PMF) optreden, zal dit als zodanig vermeld worden.

De aantallen doden en gewonden die genoemd worden bij specifieke aanslagen zijn

altijd slechts een indicatie omdat berichtgeving daarover vaak uiteen loopt en in de

meeste gevallen niet kan worden geverifieerd. Daarnaast is het onbekend in

hoeverre personen die later aan hun verwondingen bezwijken gerekend/beschouwd

worden als dodelijk slachtoffer van een bepaald incident.

In hoofdstuk één worden naast de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen de
onderwerpen land en volk en documenten behandeld.

Het tweede hoofdstuk gaat in op de veiligheidssituatie in Irak, waarbij ook de
officiële veiligheidsorganisaties en overige strijdende partijen worden besproken.

Hoofdstuk drie beschrijft de mensenrechtensituatie in Irak met een focus op de
positie van specifieke groepen.

Tot slot wordt in hoofdstuk vier de situatie van (Iraakse) vluchtelingen en
binnenlandse ontheemden beschreven.
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1 Landeninformatie

1.1 Politieke ontwikkelingen2

De in september 2014 aangetreden regering van premier Al-Abadi slaagde er in de

verslagperiode niet in om al zijn geplande hervormingen door te voeren. In augustus

2015 kwam de premier met een lijst van hervormingen. Dit betrof onder meer het

inkrimpen het ambtenarenapparaat, het verlagen van overheidssalarissen, het

samenvoegen van een aantal ministeries en het hervormen van het juridische

apparaat. Ook zouden de hervormingen de alomtegenwoordige corruptie binnen de

overheid moeten terugdringen. De aankondiging van deze hervormingen hebben tot

veel politieke en sociale onrust geleid. Voorstellen stuitten in de meeste gevallen op

weerstand van verschillende politieke blokken in het parlement. Dit culmineerde in

het voorjaar van 2016 in verschillende voorstellen voor kabinetswijzigingen, die

geen van alle aangenomen werden. Het proces ging gepaard met boycots van

parlementaire sessies waardoor meerdere keren het quorum niet gehaald werd om

geldige besluiten te nemen. In een onwettige bijeenkomst van rebellerende

parlementsleden werd parlementsvoorzitter Al-Jibouri weggestemd. Deze

omstandigheden betekenden onder meer dat het ontslag van vijf ministers en het

afzetten van parlementsvoorzitter Al-Jibouri begin 2016 niet rechtsgeldig was en

teruggedraaid moest worden.3 Duizenden Irakezen gaven ondertussen gehoor aan

de oproep van Muqtada al-Sadr, de sjiitische geestelijke, maar tevens leider van de

politieke partij Sadrist Trend (ook wel Sadr Movement), om te demonstreren. De

demonstranten wisten zich in april en mei 2016 tot twee keer toe toegang tot de

Internationale Zone (voorheen Groene Zone) te verschaffen, waar de regering

zetelt. Het kwam hierbij tot confrontaties met de ordetroepen, die resulteerden in

een aantal doden en gewonden onder de demonstranten.4

In de verslagperiode zijn de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken en

Financiën opgestapt of uit hun positie ontheven. In oktober 2016 vernietigde de

Iraakse Hoge Raad het besluit van de premier en het parlement om de functie van

vicepresident, in Irak betreffen dit drie posten, af te schaffen. Van één van de drie,

de heer Allawi, is bekend dat hij zijn taken weer opgepakt heeft. Vice-president Al-

Maliki is sinds het besluit van premier Al-Abadi om de posten van vice-president op

te heffen altijd – achter de schermen – politiek actief gebleven. Hoewel Al-Abadi en

Al-Maliki beiden tot de Dawa partij behoren, zijn zij politieke rivalen met elk hun

eigen aanhang binnen de partij.5

De politieke impasse in de Koerdische Autonome Regio (KAR) duurde in de

verslagperiode voort. Verschillende politieke partijen wisten ondanks enkele

verzoeningsgesprekken niet tot een oplossing te komen. De Koerdische president

behoort tot de Kurdistan Democratic Party (KDP). Andere grote partijen zijn de

Patriotic Union of Kurdistan (PUK), Gorran (Change Movement) en de Kurdistan

Islamic Union.

2 Deze paragraaf is een update van het ambtsbericht veiligheidssituatie Irak van oktober 2015. De politieke situatie

was in de verslagperiode zeer fluïde. Zo werden voorgestelde plannen niet doorgevoerd, genomen besluiten

teruggedraaid en duurden politieke impasses voort.
3 Institute for the Study of War (ISW), Iraq Situation Report, 21-28 juni 2016; ISW, Iraq’s prime minister Abadi

attempts to reshuffle the cabinet, 13 maart 2016; Fanack, Sayyid Muqtada al-Sadr: Iraq’s shrewd operator, 30

juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
4 Al-Arabiya, Four killed, 90 injured in Iraq Green Zone riots, 21 mei 2016; The New York Times, Amid Iraqi chaos,

Moktada al-Sadr, an old provocateur, returns, 26 februari 2016; Zie ook paragraaf 2.2. van dit ambtsbericht.
5 Reuters, Iraqi minister’s downfall hurts prospect for financial bailout, 28 september 2016; vertrouwelijke bronnen.
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De impasse begon toen drie KDP-leden omkwamen bij rellen en de partij in reactie

hierop de woordvoerder van het parlement, lid van de Gorran partij, uit zijn functie

onthief en de toegang tot Erbil ontzegde. Ook andere leden van de Gorran partij

werden beperkt om naar de provincie Erbil te reizen. De partijen zijn het daarnaast

oneens over de inhoud van de functie van president en hoe de president gekozen

moet worden. Het parlement is gedurende de gehele verslagperiode niet

bijeengekomen. In september 2016 ontstond er een intern conflict binnen de

gelederen van de PUK. Beide kampen binnen de partij stellen de rechtmatige

vertegenwoordiging van de PUK te zijn.6

Ondanks de onderlinge verdeeldheid in de Koerdische politiek riep president Barzani

op tot een onafhankelijkheidsreferendum. Daarnaast is er nog altijd geen

overeenstemming over de betwiste gebieden, zoals beschreven in artikel 140 van de

Iraakse grondwet. Kirkuk, dat aangemerkt is als betwist gebied, valt bestuurlijk

onder federaal Irak. Echter, sinds 2014 beheersen de Koerdische strijdgroepen, de

Peshmerga, de veiligheidssituatie. Hoewel de Koerdische regering aanspraak op

Kirkuk meent te kunnen maken, opperde de gouverneur van Kirkuk, een etnische

Koerd en lid van de PUK, de mogelijkheid dat Kirkuk eerst een onafhankelijke regio

zou worden en mogelijk op termijn bij de KAR gevoegd zou kunnen worden. Deze

mogelijkheid lijkt niet breed gedragen te worden bij de Koerdische partijen in de

provincieraad van Kirkuk en de Koerdische regering.7

Relatie Bagdad-Erbil

De overheden van federaal Irak en de Koerdische Autonome Regio hebben in de

verslagperiode slechts beperkt overleg gevoerd. Tot nieuwe afspraken tussen de

twee hoofdsteden is het niet gekomen. Beide overheden kampen met interne

bestuurlijke problemen, hetgeen de relatie tussen federaal en Koerdisch Irak niet

ten goede is gekomen. Ook de onenigheid over de toekomst van Mosul en betwist

Kirkuk legt een zware druk op de verhoudingen.8

Wetten

In november 2015 is de National Card Law aangenomen. Het artikel dat in deze wet

de meeste opschudding veroorzaakte is artikel 26. Hierin staat bepaald dat niet-

moslims van religie kunnen veranderen en dat als één van beide ouders overgaat tot

de islam, het kind/de kinderen automatisch als moslim zullen worden geregistreerd.

Gelet op deze bepalingen en omdat de wet niet de mogelijkheid noemt voor een

moslim om zich te bekeren tot een ander geloof wordt de wet, met name door

religieuze minderheden, als discriminatoir beschouwd.9 Verschillende organisaties

zetten zich in voor het afschaffen van dit artikel. Hoewel premier Al-Abadi heeft

toegezegd dat het artikel niet zal worden toegepast, is het niet uit de wet

verwijderd.10

6 Foreign Policy, Kurdistan’s democracy on the brink, 28 oktober 2015; Rudaw, One year later Kurdistan still locked

in political gridlock, 22 juni 2016; Rudaw, Kurdish parliament still in deadlock a year after deadly riots, 13

oktober 2016.
7 Rudaw, Barzaini: ‘Kurdistan is ripe for independence’, 23 mei 2015; Rudaw, Kirkuk must join Kurdistan Region, no

independent entity, says PUK leadership, 28 juni 2016; Rudaw, Barzani’s envoy on mission to end political

deadlock meets all parties, 26 juli 2016; Ekurd, Islamic parties in Iraqi Kurdistan plan more power, more unity,

29 juli 2016; Voice of America, Iraqi Kurdish official in US to seek help against ISIS, 18 mei 2016; The

Washington Post, In Iraq, Kirkuk remains a qustion mark, 13 februari 2015; vertrouwelijke bron.
8 Al-Monitor, Baghdad-Erbil bickering overshadows Mosul battle, 28 juli 2016; Rudaw, Kurdish bid to merge Kirkuk

into Kurdistan Region angers Baghdad, 2 augustus 2016; Rudaw, Kurdish parliament still in deadlock a year after

deadly riots, 13 oktober 2016; vertrouwelijke bron.
9 Al-Monitor, How Iraq just legalized discrimination of minorities, 19 november 2015; Ekurd, Yazidi Kurds condemn

apporoval of the new Iraqi religious law, 6 november 2015; vertrouwelijke bronnen.
10 Vertrouwelijke bronnen.
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De concepttekst van de General Amnesty Law is opnieuw aangepast. Personen die

gedetineerd zijn op grond van artikel 4 van de anti-terrorismewet en zij die stellen

onder dwang een bekentenis te hebben afgelegd, kunnen hiermee in aanmerking

komen voor een nieuw proces. De wet is echter tot op heden niet aangenomen.11

De militaire dienstplicht is in 2003 na de val van het regime van Saddam Hussein

afgeschaft. In januari 2016 heeft het Veiligheids- en Defensiecomité in het Iraakse

parlement een conceptwetsvoorstel ingediend om de dienstplicht in Irak opnieuw in

te voeren. Medio maart 2016 heeft de Ministerraad ingestemd met het concept

wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is vervolgens doorgestuurd naar de Shura Council

(vergelijkbaar met de Raad van State), maar is tot op heden niet aangenomen.12

Op 30 juli 2016 heeft het Iraakse parlement de zogenoemde de-Baathificatiewet

aangenomen waarin het de Baathpartij, onder welke naam dan ook, wordt verboden

enige politieke activiteit te ontplooien. Het besluit geldt ook voor partijen met

vergelijkbaar gedachtegoed als de Baathpartij. Daarnaast verbiedt de wet entiteiten

die racisme, terrorisme, sektarisme of sektarische zuivering bevorderen. Artikel 7,

eerste lid van de Iraakse grondwet bevat woorden van gelijke strekking met de

clausule dat dit bij wet geregeld zal worden.13

1.2 Bestuurlijke ontwikkelingen

De federale Iraakse autoriteiten hebben in de loop van de tijd in delen van het land

de controle verloren. Met de komst van ISIS in 2014 en de daarop volgende

veroveringen van gebieden kwam er een einde aan het formele Iraakse bestuur in

steden als Mosul en Sinjar (Ninewa). De lokale bestuurslaag raakte door deze

situatie eveneens ontheemd of werd vervangen door zelf ingesteld ISIS-bestuur.

Plaatsen die later weer heroverd werden door Koerdische strijdgroepen kwamen

vervolgens onder het de facto bestuur van de Koerden (KRG) te staan. De

Koerdische autoriteiten stellen herhaaldelijk dat gebieden die met Koerdisch bloed

bevrijd zijn van ISIS niet opgegeven zullen worden. In de heroverde stad Sinjar

betekende dit voor de (sporadisch teruggekeerde) bevolking een complexe situatie

waarin rivaliserende Koerdische strijdgroepen en Yezidi milities de macht over de

stad – onvrijwillig – delen. Ook al voor de komst van ISIS was er sprake van

beperkte betrokkenheid van de Iraakse overheid bij de ontwikkeling van de

gebieden die door de federale en Koerdische autoriteiten als betwist worden

beschouwd.14 Aan het einde van de verslagperiode had ISIS controle over de

volgende plaatsen en/of gebieden: in Ninewa Mosul, Tel Afar en Ba’aj; in Kirkuk

Hawija en omstreken; in Salaheddin het oostelijk deel van het district Shirqat’; in

Anbar het bewoonde gebied ten westen van Haditha tot de Syrische grens langs de

rivier de Eufraat. Voor een visuele weergave van het door ISIS gecontroleerde

gebied wordt verwezen naar paragraaf 5.2 van dit ambtsbericht.

11 Al-Monitor, Will Iraq pass amnesty law that could pardon terrorists?, 18 maart 2016; vertrouwelijke bron.
12 The University of Utah, Global Justice Project: Iraq. Shura Council, http://gjpi.org/library/primary/state-shura-

council/ geraadpleegd 26 september 2016; vertrouwelijke bronnen.
13 Middle East Eye, Iraqi parliament votes to ban the Baath party, 31 juli 2016; Al-Monitor, 13 years later, Iraq

passes de-Baathification law, 9 augustus 2016; The Washington Post, Full text of Iraqi constitution, 12 oktober

2005; vertrouwelijke bron.
14 Ceasefire en Minority Rights Group, Iraq’s displacement crisis: Security and protection, maart 2016; Rudaw,

Kurdish minister: Lack of Kurdish unity endagers future disputed territories, 18 april 2016; Bas News, KRG to

build new maternity hospital and healthcare centre in Sinjar, 18 april 2016; Rudaw, Peshmerga will not withdraw

from liberated areas, says ministry, 23 juli 2016.
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De Koerdische provincies Erbil en Duhok worden bestuurd door de Kurdistan

Democratic Party (KDP). In de provincie Suleimaniyah (inclusief Halabja) heeft de

Patriotic Union of Kurdistan (PUK) het voor het zeggen. Ook de Peshmerga, de

Koerdische krijgsmacht, is onderling verdeeld langs deze lijnen.15 In de praktijk

houdt dit in dat de betwiste gebieden en frontlinies grofweg onder controle staan

van de partij die de aangrenzende Koerdische provincie bestuurt. Zo heeft de PUK

de controle over de betwiste gebieden in Diyala, zoals Jalawla. Hoewel Sinjar

officieel onder de administratie van de federale autoriteiten staat, hebben de

Koerdische autoriteiten de facto sinds 2003 de controle over dit gebied,

uitgezonderd de periode van augustus 2014 tot medio november 2015 toen ISIS de

controle over het gebied had.16

Na de herovering op ISIS werd het machtsvacuüm door de aanwezige gewapende

groepen opgevuld met informeel bestuur. Bij afwezigheid van formeel gezag

kwamen niet alleen traditionele bestuursvormen, waarbij zaken op stamniveau

worden berecht, beslist en georganiseerd, meer naar de oppervlakte, maar ook

leken daders van geweldsovertredingen wegens hun affiliatie met het informele

bestuur vrijuit te kunnen gaan. In plaatsen waar nog een vorm van formeel bestuur

bestond, zou personeel veelal vervangen zijn door mensen van de etnische of

sektarische groep van de lokale machthebber. De federale autoriteiten zijn niet in

staat dan wel bereid hiertegen op te treden. Het is dezerzijds onbekend wat de

directe invloed van de Koerdische regionale autoriteiten in dergelijke gebieden is, te

meer nu het Koerdische regionale parlement al ruim een jaar niet bijeengekomen is.

De van ISIS bevrijde gebieden die niet onder het de facto bestuur van de federale

Iraakse autoriteiten kwamen te staan, zoals het noorden van de provincie Ninewa, in

het district Makhmour en de plaats Bashir, worden door Koerdische strijdgroepen,

met name de Peshmerga, of door sjiitische milities17 gecontroleerd. Vooral

soennitisch-Arabische ontheemden zijn, vanwege mogelijke infiltratie, vermeende

medeplichtigheid aan gruweldaden van ISIS of sympathie voor ISIS, in deze situatie

kwetsbaar en hebben onvoldoende beschermingsmogelijkheden.18

Ook in Tuz Khurmatu (Salaheddin) lijken de Iraakse en Koerdische autoriteiten niet

langer in staat om de controle te houden of te herstellen. Gewapende groeperingen

gelieerd aan sjiitische Turkmenen of soennitische Koerden houden de stad in hun

greep. Het opgelaaide geweld in de stad heeft tot segregatie in de stad geleid.

Koerden en Turkmenen hebben zich elk in een ander deel van de stad gevestigd.19

In Ninewa, Salaheddin, Diyala en Anbar is het provinciale en lokale bestuur verzwakt

hetgeen de rechtsstaat ondermijnt. Gewapende groepen kunnen door het ontbreken

van goede ordehandhaving ongestraft hun gang gaan. Jongens en mannen, met

name soennitische Arabieren, kunnen op verdenking van banden met ISIS opgepakt

worden door een gewapende groep zonder dat die daartoe bevoegd is. Opgepakte

personen kunnen, door het ontbreken van juridische gronden, voor onbepaalde tijd

vastgehouden en ondervraagd worden.

15 Zie paragraaf 2.11.2 van dit ambtsbericht.
16 PAX, Sinjar after ISIS, 15 juni 2016; Niqash, Post-Islamic State problems: Diyala province undergoing violent

ethnic and sectarian cleansing, 28 januari 2016. Zie ook paragraaf 2.4 van dit ambtsbericht.
17 Voor een beschrijving van alle gewapende groepen in Irak wordt verwezen naar paragraaf 2.11, 2.12 en 2.13 van

dit ambtsbericht.
18 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; Minority Rights Group, Iraq’s displacement crisis: Security and protection,

maart 2016; ISW, Iraq control of terrain map, 25 augustus 2016; vertrouwelijke bronnen.
19 Al-Jazeera, The seperating walls of Tuz Khurmatu, 18 april 2016; Niqash, Power, money and angry cousins:

political infighting in Salahaddin province causing municipal chaos, 17 maart 2016. Zie ook paragraaf 2.5 van dit

ambtsbericht.
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Er waren berichten dat de lichamen van personen die waren meegenomen door

gewapende mannen later aangetroffen werden. Het is de bronnen doorgaans

onbekend wie de daders zijn en daardoor kan niet uitgesloten worden dat er andere

motieven dan verdenking van banden met ISIS bestaan. Door deze onduidelijkheid

kan niet vastgesteld worden op welke schaal buitenrechtelijke arrestatie

voorkomen.20

Het Institute for the Study of War publiceert kaartmateriaal waarop wordt

aangegeven welke overheid of (para)militaire groep de controle over een bepaald

gebied heeft. Een kaart met de situatie zoals deze was op 26 oktober 2016 is

toegevoegd als bijlage. Bij substantiële wijzigingen produceert het ISW een nieuwe

kaart, welke op hun website te vinden zal zijn.21

Corruptie is een wijdverbreid fenomeen in Irak. Het land stond in 2015 onderaan op

de corruptie-index van Transparency International (plaats 161 van de 167). De

corruptie is in elke bestuurslaag aanwezig, maar de bestuurlijke toplaag heeft

zichzelf door de jaren heen verrijkt door exorbitante bedragen te verduisteren. Het

door de overheid ingestelde comité dat onderzoek doet naar de omvang en de

plegers van corruptie lijkt weinig resultaat te boeken.22

Berichten over demografische manipulatie zijn moeilijk te verifiëren. Daar komt bij

dat partijen die zich hier schuldig aan lijken te maken als reden van hun acties de

veiligheidssituatie, dat wil zeggen angst voor infiltratie door ISIS, opgeven. Er zijn

daadwerkelijk berichten van infiltratie door extremisten in de ontheemdenstroom.

Dezerzijds is niet vast te stellen of bepaalde veiligheidsmaatregelen ingegeven zijn

door de wens de bevolkingssamenstelling te beïnvloeden. Een bron stelt dat

ontheemden uit Anbar in principe niet meer toegelaten worden tot de provincies ten

zuiden van Bagdad, uit angst voor infiltratie door ISIS. Personen met invloedrijke

connecties vonden mogelijkheden om toegelaten te worden tot het zuiden van

Irak.23 In Diyala zijn soennitische Arabieren, waaronder teruggekeerde ontheemden,

regelmatig het doelwit van aanvallen geweest, naar verluidt uitgevoerd door

sjiitische milities en Peshmerga. In het noorden van Diyala, dat bestuurd wordt door

de PUK, zouden de milities van de Popular Mobilisation Forces (PMF) een rol te

spelen in het beveiligen van het gebied tegen acties van en infiltratie door ISIS.

Ontvoeringen, huiszoekingen, huisuitzettingen en het daarbij doodschieten van

verdachten wordt doorgaans toegeschreven aan de sjiitische milities. Het is

onbekend of deze milities opereren op aansturing van hogere PMF-leiding. Het

merendeel van de geweldsincidenten vond plaats in de districten van Jalawla,

Saadiya en Muqdadiya. Dit betrof zowel inwoners van het gebied als mensen die

ontheemd waren en zij die uit een situatie van ontheemding terugkeerden naar hun

oorspronkelijke woonplaatsen. De provincie werd voor de komst van ISIS bewoond

door soennieten, sjiieten en Koerden.24 In Salaheddin zouden soennitisch-Arabische

dorpen in de omgeving van Tuz Khurmatu lang na de bevrijding nog altijd leeg staan

omdat de PMF de bewoners verhindert terug te keren.25

20 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; Ceasefire en Minority Rights Group International, Iraq’s displacement crisis:

Security and protection, maart 2016.
21 ISW, Control of Terrain map, 7 oktober 2016. www.understandingwar.org . Ter vergelijk met het begin van de

verslagperiode wordt verwezen naar de Control of Terrain map van 30 oktober 2015.
22 Transparancy International, Corruption perceptions index 2015; The Guardian, Post-war Iraq: ‘Everybody is

corrupt, from top to bottom’, 19 februari 2016.
23 Iraqi News, Disguised as civilians, 14 ISIS land into security forces dragnet, 25 juni 2016; vertrouwelijke bron.
24 Niqash, Post-Islamic State problems: Diyala province undergoing violent ethnic and sectarian cleansing, 28 januari

2016; Rudaw, Kurdish minister: Lack of Kurdish unity endangers future disputed territories, 18 april 2016;

vertrouwelijke bron.
25 Al-Monitor, Bloody power struggles continue in Iraq’s disputed territories, 28 juni 2016.
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Ook soennitische Arabieren uit Jurf al-Sakhr (Babil) die ontheemd zijn geraakt,

zouden naar verluidt door de sjiitische milities die de controle hebben over het

gebied, niet toegestaan worden om terug te keren vanwege verdenking van

samenwerking met ISIS.26 Amnesty International beschrijft in een rapport gevallen

in oost-Sinjar, Makhmour en Diyala waarbij soennitische Arabieren om verschillende

redenen niet in staat waren of niet toegestaan werden terug te keren naar hun

woonplaatsen, onder meer vanwege vernielingen van woonhuizen door Peshmerga

of uit angst voor wraakacties. Vertrouwelijke bronnen uit de internationale

gemeenschap in Irak waren het niet eens met de conclusies over de toedracht, aard

en ernst van de gestelde schendingen door Peshmerga. Eén van de argumenten

daarvoor is dat bewoners uit de betreffende getroffen dorpen naar de Peshmerga

frontlinie zijn gevlucht om daar een veilig heenkomen te zoeken. Het ligt niet in de

reden dat men bescherming zou zoeken bij degene die hen – grootschalig en

systematisch – geweld zouden hebben aangedaan. Volgens lokale media zouden

Arabische stammen27 en de Peshmerga de aanklachten uit het rapport ontkennen.

De Koerdische autoriteiten zouden erkennen dat er zich incidenten voorgedaan

kunnen hebben, maar zij meldden ook dat de Peshmerga de opdracht hebben het

internationale oorlogsrecht te respecteren. Andere redenen voor ontheemden om

niet terug te keren, waren gelegen in het feit dat er door de strijd sprake was van

grootschalige vernielingen en de aanwezigheid van booby traps, mijnen28 en

onontploft oorlogsmaterieel.29

Van de personen die sinds januari 2014 ontheemd geraakt zijn, zijn er tot en met

oktober 2016 ongeveer een miljoen naar hun woonplaatsen teruggekeerd. Er zijn

echter nog 3,2 miljoen Irakezen ontheemd. Terugkeer van ontheemden naar hun

bevrijde woonplaatsen wordt met name gehinderd of vertraagd door de fluïde

veiligheidssituatie. Op het moment dat een gebied bevrijd verklaard wordt, vinden

er nog regelmatig tegenaanvallen door ISIS plaats. Daarnaast heeft elk bevrijd

gebied te maken met ontplofbare oorlogsresten en van door ISIS geplaatste

zelfgemaakte bommen en boobytraps. Ook kan het enige tijd duren voor

basisvoorzieningen weer in voldoende mate beschikbaar zijn en schade zoals aan

infrastructuur en gebouwen hersteld is.30

26 Vertrouwelijke bron.
27 De namen van de stammen worden in het artikel niet genoemd. Wel spreken de stammen over ‘our areas’ en

eenzijdige berichtgeving, waardoor dezerzijds verondersteld wordt dat het vertegenwoordigers van stammen

betreft die in het rapport van Amnesty International als slachtoffers van de acties van de Peshmerga worden

aangemerkt.
28 In de bronnen aangeduid met de term IED: improvised explosive device.
29 Amnesty International, Banished and dispossessed. Forced displacement and deliberate destruction in Northern

Iraq, 20 januari 2016; Rudaw, Arab tribes slam Amnesty report claiming Peshmerga abuses, 26 januari 2016;

Rudaw, Peshmerga forces educated in human rights law, says ministry, 28 februari 2016; Amnesty International,

Punished for Daesh’s crimes. Displaced Iraqi’s abused by militias and government forces, 18 oktober 2016;

vertrouwelijke bron.
30 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possibility of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, DTM Round 56 – October 2016, 13

oktober 2016; vertrouwelijke bron.
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Leven onder ISIS31

Het aantal personen dat nog onder het bewind van ISIS leeft, is in de verslagperiode

afgenomen door een groot aantal heroveringen op ISIS. In februari 2016 schatte de

VN dat er in Irak ongeveer drie miljoen mensen onder controle van ISIS leven. Dit

was echter voor de bevrijding van Fallujah en omliggende dorpen (Anbar) en dorpen

in de omgeving van Qayyara (Ninewa) en Shirqat (Salaheddin).32 Het is onbekend in

hoeverre er nog etnische en religieuze minderheden in door ISIS-gecontroleerd

gebied wonen. Soennieten die onder ISIS wonen, waren in die plaats of regio

doorgaans geen minderheid.

De wreedheden van ISIS in steden en dorpen die het nog in handen had, gingen

echter onverminderd voort. Over het leven onder ISIS komen slechts beperkt

berichten naar buiten. Dit is het directe gevolg van één van de bepalingen die geldt

onder ISIS: geen of beperkte communicatie met de wereld buiten ISIS-gebied. ISIS

brengt zeer regelmatig burgers om het leven die zij beschuldigen van het

samenwerken met Iraakse of Koerdische strijdtroepen, zoals het doorgeven van

tactische informatie ten bate van luchtaanvallen op ISIS-gebied. Hierbij zou ISIS

eigen familieleden niet sparen, maar eigenhandig om het leven brengen.33

Mosul is de grootste stad in Irak waar ISIS ooit de controle over heeft gehad. Naar

verluidt zou ISIS niet in elke wijk van de stad evenveel invloed en macht kunnen

uitoefenen. Er komen slechts beperkt berichten uit Mosul naar buiten. Het is door

deze omstandigheden vaak niet mogelijk de berichten, bijvoorbeeld zoals die op

sociale media verschijnen, te verifiëren. Naast het inperken van vrij internetgebruik

zou ISIS nu ook het gebruik van satellietschotels ontmoedigen of zelfs verbieden.

Tevens lijkt het verkopen en dragen van kleding anders dan de ‘Afghaanse’ stijl

(wijde broek tot boven de enkels en tuniek tot op de knie) door ISIS inmiddels

verboden te zijn.34 Een ander onbevestigd bericht stelt dat weduwen van ISIS-

strijders gedwongen werden om – tijdelijk – met andere ISIS-strijders te

hertrouwen onder de noemer van jihad an-nikah (vrij vertaald: seksuele jihad).35

Er is geen betrouwbare informatie over de werking van de door ISIS ingestelde

rechtbanken. Executies lijken altijd vooraf te zijn gegaan door een ‘veroordeling’ van

door ISIS zelf ingestelde ‘rechtbanken’ die gebaseerd zijn op de sharia. Zeer

sporadisch zijn er berichten dat personen worden vrijgelaten. Er zijn berichten dat

op overspel de doodstraf – al dan niet door steniging – staat, voor zowel mannen als

vrouwen.36 Daarnaast zijn er tal van ‘overtredingen’ waar lijfstraffen op staan. Voor

het registreren van burgerzaken als huwelijken, geboortes en overlijden hanteert

ISIS een eigen systeem. Volgens een bron zou ISIS in Mosul een nieuwe vorm van

belasting ingevoerd hebben om inkomsten te kunnen genereren. Familieleden van

slachtoffers moeten betalen om de lichamen van hun dierbaren mee te krijgen uit

een mortuarium. Omdat de aktes of documenten die ISIS verstrekt door de Iraakse

en Koerdische autoriteiten niet erkend worden, zijn deze documenten niet

rechtsgeldig. Dit heeft tot gevolg dat geboorte, overlijden en huwelijk niet in de

Iraakse basisadministratie zijn opgenomen.

31 Zie ook paragraaf 2.12.2 van dit ambtsbericht en het ambtsbericht Irak van oktober 2015. ISIS blijft

onverminderd gruwelijk bewind voeren, hierin is de situatie in de huidige verslagperiode niet wezenlijk

veranderd.
32 UN News Centre, Iraq: UN relief official calls for relocation of civilians to safer areas, 22 februari 2016.
33 Al-Arabiya, ISIS executes 12 of its members’ relatives over intel links: report, 27 maart 2016; vertrouwelijke

bronnen.
34 Niqash, ISIS bans satellite TV in Mosul, hunts down Internet users, 28 april 2016; The Washington Post, Islamic

State bans satellite TV in Iraq’s second-largest city, citing infidel brainwashing, 1 juni 2016; vertrouwelijke

bronnen.
35 Bas News, IS widows being obliged to remarry, 10 april 2016.
36 Vertrouwelijke bronnen.
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Als burgers ISIS ontvluchten of hun woonplaats bevrijd is, kan het feit dat

documenten afgegeven door ISIS niet erkent worden tot problemen of beperkingen

leiden. Dit kan voor de nieuwgeboren kinderen onder meer leiden tot uitsluiting van

overheidsvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs. Nabestaanden die geen

officiele overlijdensakte hebben kunnen hun burgerlijke staat niet aanpassen en

daardoor onder meer geen aanspraak maken op een nabestaandenpensioen.

Huwelijken die niet geregistreerd zijn, kunnen tot vergelijkbare praktische en

juridische problemen leiden. Het is dezerzijds niet duidelijk geworden in hoeverre

burgers problemen ondervinden om dergelijke gebeurtenissen of mutaties

opgenomen te krijgen bij de burgerlijke stand.37

Burgers die tijdens of na het offensief op Fallujah de stad ontvluchtten, vertelden

over hun dagelijks leven onder ISIS. Deze stad is bijna tweeënhalf jaar in handen

van ISIS geweest. Veel van hun verhalen lijken overeen te komen met dat wat

vanuit Mosul aan informatie naar buiten is gekomen. Zo worden burgers gedwongen

om executies bij te wonen of de gelegenheden te bezoeken waar video-opnames

van executie vertoond worden; mannen worden verantwoordelijk gehouden voor de

‘juiste’ kleding van hun vrouwelijke gezinsleden; het is mannen verboden hun baard

af te scheren; het is verboden te roken en op het gebied zonder toestemming

verlaten staat de doodstraf.38 Ook op het niet opvolgen van een direct bevel namens

ISIS staat doorgaans de doodstraf, dit geldt onder meer voor desertie en voor

medisch personeel dat weigert naar het front te gaan om daar gewonden te

behandelen.39

1.3 Land en volk

Bevolkingssamenstelling

Er zijn geen (recente) betrouwbare cijfers bekend over de bevolkingssamenstelling

van Irak, omdat er decennialang geen landelijke volkstelling is gehouden. Daarnaast

heeft Irak in de recente geschiedenis drie golven van vluchtelingen en ontheemden

gekend: van de jaren zeventig tot negentig, na de val van Saddam Hussein in 2003

en naar aanleiding van een grote bomaanslag in Samarra in 2006 die het begin

vormde van een jarenlange sektarische strijd in Irak. Momenteel bemoeilijkt het

grote aantal van ruim drie miljoen personen, dat sinds de opkomst van ISIS in 2014

ontheemd is geraakt, de mogelijkheid om hierover betrouwbare gegevens te

verzamelen. Over het algemeen kan gezegd worden dat Bagdad een gemengde

sektarische bevolking kent. Sjiieten en soennieten wonen in toenemende mate in

meer homogene wijken wonen. Etnische en religieuze minderheden zijn te klein in

aantal om een homogene wijk te vormen, wel komt het voor dat er op buurt of

straatniveau een relatief hoge concentratie van een bepaalde groep woonachtig is.

Het westen en noorden van Irak is overwegend soennitisch, maar, zeker voor de

komst van ISIS, woonden hier ook tal van religieuze en etnische minderheden, met

name in de provincie Ninewa. Het absolute aantal van religieuze minderheden in

Irak is in het afgelopen decennium sterk gedaald. Het zuiden van Irak wordt voor

het grootste deel bevolkt door sjiitische Arabieren, maar er wonen ook kleinere

groepen christenen, mandeeërs, en soennitische Arabieren.

37 Niqash, How to get married in the Islamic State-run city of Mosul, 31 maart 2016. vertrouwelijke bron.
38 Al-Jazeera, Residents fleeing Fallujah tell of horrific ISIL rule, 31 mei 2016.
39 Iraqi News, ISIS executes four doctors in Nineveh, 12 juli 2016; vertrouwelijke bron.
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De Koerdische regio huist naast de soennitisch Koerdische meerderheid ook

religieuze minderheden, zoals in de christelijke wijk Ainkawa in Erbil.40 Voor zover

bekend zal in hoofdstuk twee per provincie of stad aangegeven worden hoe de

bevolkingssamenstelling is.

Onderwijs

Het functioneren van het openbaar onderwijs staat in heel Irak onder druk. Dit is

onder meer te wijten aan het gebrek aan voldoende en goede schoolgebouwen,

materialen en onderwijzers. Kinderen zitten in overvolle klaslokalen en krijgen te

weinig contacturen, omdat hun onderwijzers dezelfde les aan twee of drie klassen

moeten geven.41 De aard van de problemen die het functioneren van het onderwijs

negatief beïnvloeden, is vergelijkbaar met de vorige verslagperiode. De mate van de

problemen lijkt toegenomen te zijn door toedoen van de ontheemdencrisis en de

economische crisis in het land. In de provincies waar zich proportioneel veel

ontheemden bevinden, zoals Bagdad, Duhok en Erbil, is dit probleem groter dan in

andere delen van het land. Federaal Irak en de Koerdische regio hebben ieder hun

eigen onderwijscurriculum.42 De scholen in de Koerdische regio hebben zich wegens

de komst van ontheemde kinderen uit federaal Irak aan moeten passen en geven

nu, naast het Koerdische curriculum, ook les volgens het Iraakse curriculum. Voor

hen wordt het Iraakse curriculum in het Arabisch gegeven. Meerdere bronnen stellen

dat Yezidi’s in Sinjar gebruik maakten van onderwijs in het Arabisch. Een andere

bron stelt dat het Koerdische dialect van de Sinjari’s dermate weinig verschilt van

het Koerdisch dat gesproken wordt in de Koerdische regio, waardoor de taal ook om

die reden geen belemmering vormt voor onderwijs van ontheemde Yezidi kinderen

uit Sinjar en omgeving.43 Indien ontheemden die voorheen onderwijs ontvingen in

het Arabisch er de voorkeur aan geven onderwijs in het Arabisch te volgen, behoort

dit in theorie tot de mogelijkheid. Onder de ontheemden bevinden zich ook

onderwijzers, waardoor taal voor ontheemden doorgaans geen probleem oplevert

om onderwijs te kunnen volgen. Het is echter niet bekend of er voldoende capaciteit

is om elk kind in diens voorkeurstaal te onderwijzen. Sommige onderwijzers krijgen

een aanstelling op een staatsschool, anderen geven op vrijwillige basis les en weer

anderen geven les in ontheemdenkampen.44

In het betwiste Kirkuk wordt zowel les gegeven volgens het Iraakse als het

Koerdische curriculum. Doorgaans wordt het Iraakse curriculum in het Arabisch

gegeven en het Koerdische curriculum in een Koerdisch dialect. De Turkmenen in

Kirkuk volgen het Iraakse curriculum met Turkmeens als voertaal. In Kirkuk zijn ook

Assyrische scholen waar in hun eigen taal het Iraakse curriculum gevolgd wordt.

Ook in andere betwiste gebieden zou in verschillende talen onderwijs aangeboden

worden. Deze scholen vallen allen onder het Iraakse ministerie van Onderwijs. Het is

onduidelijk in hoeverre het ministerie de leerplicht handhaaft en controleert.45

40 Al-Monitor, Bloody power struggles continue in Iraq’s disputed territories, 28 juni 2016; Foreign Policy, Who will

rule Mosul, 29 april 2016; International Organisation for Migration (IOM), Iraqi returnees from Syria following the

2011 Syria crisis, december 2014; Minority Rights Group, No way home: Iraq’s minorities on the verge of

disappearance, juli 2016; vertrouwelijke bron.
41 In uitzonderlijke gevallen worden er zelfs vier ploegendiensten gedraaid in een school. Op een school waar

onderwijzers driedubbele diensten gedraaid worden, heeft een kind ongeveer 10 contacturen per week.
42 Het Iraakse curriculum kent basisonderwijs tot de zesde klas (twaalf jaar), gevolgd door drie jaar tussenschool en

aansluitend voortgezet onderwijs. In de Koerdische regio gaat het basisonderwijs tot de 9e klas (vijftien jaar),

gevolgd door voortgezet onderwijs.
43 PAX, Sinjar after ISIS, juni 2016; Ceasefire en Minority Rights Group International, Iraq’s displacement crisis:

Security and protection, maart 2016; Officiële website van The Kurdish Regional Government, The Kurdish

language, http://cabinet.gov.krd/p/p.aspx?l=12&p=215 geraadpleegd op 17 augustus 2016; vertrouwelijke

bronnen.
44 Vertrouwelijke bronnen.
45 Deze informatie is uit één deskundige bron. Vertrouwelijke bron.
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De strijd tegen ISIS heeft tot gevolg gehad dat kinderen schooljaren gemist hebben

of school verlaten hebben, bijvoorbeeld omdat zij zijn gaan werken in plaats van

naar school te gaan of uitgehuwelijkt zijn. Dit geldt zowel voor de ontheemden als

voor de gastgemeenschappen. Kinderen uit steden als Fallujah en Mosul hebben

vanwege de bezetting door ISIS ruim twee jaar geen regulier onderwijs kunnen

volgen en missen daardoor goede aansluiting op het reguliere curriculum. Dit heeft

vaak tot gevolg dat zij instromen in een lagere klas dan correspondeert met hun

leeftijd.46

De leerplicht voor het basisonderwijs wordt in Irak (uitgezonderd door ISIS

gecontroleerd gebied) in redelijke mate nageleefd. Van de provincie Erbil is bekend

dat het verschil tussen ontheemde en niet-ontheemde kinderen niet substantieel is.

Hierbij wordt wel verwezen naar de beperking zoals hierboven beschreven, dat het

aantal contacturen zeer beperkt is. Hoe ouder kinderen zijn, hoe hoger het

percentage dat niet naar school gaat. De doorstroom naar voortgezet onderwijs in

Erbil is beperkt, waarbij ontheemden in mindere mate doorstromen dan niet-

ontheemden.47

1.4 Documenten

De procedures voor het verkrijgen van Iraakse identiteitsdocumenten zijn in het

hele land gelijk, inclusief de Koerdische provincies. Er kunnen kleine verschillen in

de aanvraagvereisten zijn, zoals het aantal pasfoto’s dat voor een aanvraag

overgelegd moet worden.48

Identiteitsdocumenten

Het is in Irak de gewoonte dat een vrouw in het ziekenhuis bevalt. Het ziekenhuis

geeft vervolgens een geboortebewijs (shahada al-wilada) af.49 De ouders van het

kind overleggen hun identiteitskaarten en doorgaans ook hun huwelijksakte. Indien

een vrouw door onvoorziene omstandigheden buiten het ziekenhuis bevalt, is de

aanwezige vroedvrouw bevoegd om een verklaring omtrent de geboorte af te geven

waarmee de geboorte aangegeven kan worden. Op basis van het geboortebewijs

kan de geboorte geregistreerd worden bij de lokale autoriteiten belast met de

persoonsregistratie.50

In theorie kan de geboorte van een kind in elke provincie (federaal en Koerdisch

Irak) geregistreerd worden, onafhankelijk van de provincie van herkomst van de

ouders. Ontheemden uit federaal Irak die verblijven in de provincie Suleimaniyah

zouden volgens een bron echter gedwongen worden om via een gerechtelijke

procedure in Kirkuk een geboortebewijs aan te vragen. Ziekenhuizen daar zouden

weigeren geboortebewijzen af te geven voor baby’s van ontheemden om hun

registratie in de KAR te voorkomen.51

46 UNOCHA, Fallujah crisis. Emergency response for the last 45 days, 22 mei – 5 juli 2016; Al-Monitor, Decline in

education threatens future Iraqi generations, 17 april 2016; Unicef, A heavy price for children. Violence destroys

childhoods in Iraq, juni 2016.
47 UNHCR, Displacement as challenge and opportunity. Urban profile:’ Refugees, internally displaced persons and

host community. Erbil governorate, Kurdistan Region of Iraq, april 2016; vertrouwelijke bron.
48 Landinfo, Iraq: Travel documents and other identity documents, 16 december 2015.
49 Op grond van Iraqi Law on registration of births and deaths No. (148) of 1971 governs the Birth and Mortality

registration. Zie ook algemeen ambtsbericht Irak van november 2012.
50 Vertrouwelijke bronnen; Immigration and Refugee Board of Canada, Response to information request

IRQ102799.E, 2 mei 2008; Canadian Studies in Population 41, The Iraqi civil registration system and the test of

political upheaval, no. 1–2 (spring/summer 2014): 111–119. In deze bron is een uitgebreide beschrijving van de

procedure rond de registratie van een geboorte te vinden.
51 Ceasefire en Minority Rights Group International, Iraq’s displacement crisis: Security and protection, maart 2016.
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Kinderen die geboren worden in een plaats die onder controle van ISIS staat,

beschikken niet over een geldig geboortebewijs, omdat er geen gebruik gemaakt

kan worden van het landelijke registratiesysteem. Voor kinderen van (buitenlandse

of omgekomen) ISIS-strijders kan het verkrijgen van een officieel geboortebewijs

(en daarmee andere identiteitsdocumenten) zeer moeilijk zijn vanwege het

ontbreken van de benodigde documenten en het heersende stigma richting moeder

en kind.52

Het geboortebewijs is nodig om een nationale identiteitskaart (al-bitaqa al-

shakhsiya) aan te kunnen vragen. Hoewel de identiteitskaart vanaf de leeftijd van

zes jaar verplicht is, beschikken Iraakse kinderen doorgaans op jongere leeftijd al

over een identiteitskaart. De nationaliteitsverklaring (shahada al-jinsiya) is verplicht

vanaf de leeftijd van achttien jaar, maar ook over dit document beschikt men vaak

voordat de leeftijd bereikt is waarop het document verplicht is. Reden hiervoor kan

onder meer zijn dat er voor het kind een paspoort aangevraagd wordt, waarvoor

deze documenten vereist zijn.53

De nationale identiteitskaart en de nationaliteitsverklaring kunnen in principe enkel

aangevraagd worden bij de burgerlijke stand in de provincie waar de persoon

woonachtig is. Vanwege de bezetting door ISIS van een aantal Iraakse steden zijn

hier in de praktijk enkele uitzonderingen op. Voor burgers uit door ISIS bezette

gebieden in de provincies Ninewa en Anbar zouden tijdelijke kantoren geopend zijn

in Duhok, Bagdad en Kerbala waar aan hen nieuwe identiteitskaarten verstrekt

worden. De bron vermeldt niet of deze kantoren ook nationaliteitsverklaringen

kunnen verstrekken. Het is onbekend tot wanneer burgers gebruik mogen maken

van deze alternatieve locaties nadat hun oorspronkelijke woongebied van ISIS

bevrijd is. Daarnaast is het voor binnenlandse ontheemden die in de Koerdische

regio verblijven mogelijk om via een juridisch tussenpersoon de identiteitskaart te

laten verlengen. Bij een verlengingsaanvraag hoeft de burger niet in persoon te

verschijnen. Bij een aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart na verlies, dient men

wel in persoon te verschijnen. Voor Irakezen in het buitenland is het mogelijk om

via de ambassade en middels een tussenpersoon in Irak een identiteitskaart aan te

vragen. Volgens een deskundige bron kan een Irakees die op een laissez-passer

terugkeert naar Irak de controleposten in de provincie van aankomst (doorgaans

Bagdad) met dit document passeren. Hierbij werd opgemerkt dat aanvullende

identiteitsdocumenten of kopieën daarvan als ondersteunend document kunnen

bijdragen aan het doorreizen zonder oponthoud.54

In juli 2015 is gestart met de uitgifte van de unified national card (nationale kaart)

door het Directoraat van Nationaliteit, dat onder het ministerie van Binnenlandse

Zaken valt. Dit is een identiteitsdocument dat de nationale identiteitskaart en de

nationaliteitsverklaring vervangt. Bij de aanvraag wordt een vingerafdruk van de

aanvrager afgenomen. De kaart heeft het formaat van een bankpas en de gegevens

kunnen elektronisch uitgelezen worden. De aanvrager levert bij de uitgifte van de

nationale kaart zijn identiteitskaart en nationaliteitsverklaringen in. De uitgifte van

de nationale kaart vindt gefaseerd plaats en zou enkele jaren kunnen duren.

Hiermee zou de burgerlijke stand volledig gedigitaliseerd moeten worden.55

52 Niqash, Sins of the father: Extremist fighters’ children live in stateless limbo in Iraq, 12 mei 2016.
53 Vertrouwelijke bron.
54 Landinfo, Iraq: Travel documents and other identity documents, 16 december 2015; vertrouwelijke bron.
55 Vertrouwelijke bron; Immigration and Refugee Board of Canada, Iraq: Availability of fraudulent identification

documents, including passports, national identity cards, certificates of nationality and birth certificates; state

efforts to combat fraud (2014-January 2016), 18 februari 2016; The Republic of Iraq. Ministry of Interior.

General directorate of nationality: http://www.iraqinationality.gov.iq/national_id_en.htm geraadpleegd 22

augustus 2016.
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Zowel ter verkrijging van een paspoort als van de nationale kaart worden

vingerafdrukken afgenomen die worden opgeslagen in een digitale database. Het is

onbekend welke instanties, afgezien van de instanties belast met afgifte van

genoemde documenten, toegang hebben tot deze database.56

De woonplaatsregistratiekaart (bitaqa al-sakan) is een verplicht document dat het

woonadres van een familie bevestigt. De kaart wordt aangevraagd bij en afgegeven

door het plaatselijke informatiekantoor of politiebureau. De kaart wordt afgegeven

op naam van het gezinshoofd (doorgaans de man). Bij de aanvraag dienen de

identiteitskaarten en nationaliteitsverklaringen van alle gezinsleden die op het adres

(gaan) wonen te worden overgelegd, een eerdere woonplaatsregistratiekaart of die

van de vader van de aanvrager, de voedselkaart van het gezin of van de vader van

de aanvrager, de huwelijksakte, een toestemming van het gemeentehuis (of

stadsdeelkantoor) en vier pasfoto’s.57

De voedselrantsoenkaart (bitaqa tamween)58 geeft een Iraaks gezin recht op een

vastgestelde hoeveelheid voedselsteun van de autoriteiten onder

verantwoordelijkheid van het ministerie van Handel. Omdat dit het enige officiële

Iraakse document is waar het gezin als geheel op geregistreerd staat, heeft het

hierdoor in de praktijk toegevoegde waarde. Ieder gezinslid kan het gebruiken om

zijn gezinsverband mee aan te tonen. De kaart is geldig voor een periode van twee

jaar. Voor verlenging of bij vermissing doet het hoofd van het gezin een aanvraag

voor een nieuwe kaart. Ook dient het gezinshoofd als het gezin ontheemd raakt de

kaart te laten overplaatsen naar de provincie van ontheemding om een beroep te

kunnen doen op hun maandelijkse rantsoen. In theorie kan de vrouw bij afwezigheid

van de man als hoofd van het gezin optreden. De vrouw kan in de door mannen

gedomineerde maatschappij van Irak tegen praktische problemen aanlopen, zoals

het gebrek aan kennis van en ervaring met aanvraagprocedures en seksuele

intimidatie.59

De originele onderliggende documenten dienen ten behoeve van een

documentaanvraag te worden overgelegd, alsmede kleurenkopieën van de

onderliggende documenten. De originele documenten worden na verificatie

(methode onbekend) teruggegeven en de kopieën worden opgeslagen. Voor zover

bekend geldt dit voor de aanvraag van alle hierboven besproken documenten.60

Identiteitsdocumenten zijn nodig voor bewegingsvrijheid en om toegang te krijgen

tot sociale voorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs. Ontheemden moeten

over hun identiteitskaart, nationaliteitsverklaring, woonverklaring en

voedselrantsoenkaart beschikken om zich te kunnen registeren bij het ministerie van

Ontheemding en Migratie. Registratie geeft recht op een eenmalige financiële

donatie van het ministerie.61 De federale autoriteiten hebben verschillende

alternatieve locaties aangewezen waar ontheemden heen kunnen om nieuwe

identiteitsdocumenten aan te vragen. Een paspoort kan aangevraagd worden in de

provincie waar men woonachtig is, ook als dit niet de provincie is waar hun andere

identiteitsdocumenten zijn afgegeven.

56 Vertrouwelijke bron.
57 Zie algemeen ambtsbericht Irak van december 2013. Immigration and Refugee Board of Canada, Responses to

information requests. IRQ104655.E, 25 november 2013.
58 Ook wel Public Distribution System (PDS).
59 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; vertrouwelijke bron.
60 Vertrouwelijke bron. Zie algemeen ambtsbericht Irak van december 2013.
61 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016.
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In de praktijk kan het moeilijk zijn om zonder identiteitsdocumenten naar de andere

provincie te reizen waar de documenten aangevraagd kunnen worden vanwege de

aanwezige controleposten waar doorgaans naar identiteitsdocumenten wordt

gevraagd.62

Bij controleposten zal, voor zover bekend, in eerste instantie naar de nationale

identiteitskaart gevraagd worden. Indien iemand (tijdelijk) niet over dit document

beschikt, zou ook een ander identiteitsdocument kunnen volstaan. Voor het maken

van een binnenlandse vlucht volstaat een identiteitskaart. Een paspoort is geen

verplicht document en is enkel nodig om het land uit te kunnen reizen. 63 Een

meerderjarige vrouw kan zonder toestemming van haar echtgenoot of voogd een

paspoort aanvragen.64

In de praktijk kan er bij het aanvragen van Iraakse identiteitsdocumenten omkoping

plaatvinden. Corruptie en omkoping is wijdverbreid in Irak. Het is onbekend op

welke schaal dit plaatsvindt bij het verkrijgen van documenten. Redenen hiervoor

kunnen onder meer zijn: het versnellen van de aanvraagprocedure of het

‘compenseren’ van ontbrekende vereiste documenten. Daarnaast zijn er bronnen die

het gebruik van valse of vervalste documenten beschrijven. Het gebruik van

dergelijke documenten zou in Irak niet gangbaar zijn, behalve als bij het aanvragen

van documenten de benodigde brondocumenten ontbreken. Hierbij valt te denken

aan een nationale identiteitskaart om een paspoort aan te kunnen vragen.65

Huwelijk

Een rechtsgeldig huwelijk wordt gesloten bij de rechtbank. Vanaf de leeftijd van 18

jaar kan een huwelijk aangegaan worden zonder de toestemming van de ouders. Bij

melding van het voorgenomen huwelijk krijgt het stel van de rechtbank een

document waarmee zij bij een ziekenhuis een bloedtest moeten laten afnemen om

eventuele medische aandoeningen mee te onderkennen.66 Het resultaat van de test

wordt opgenomen in een medische verklaring. Deze medische verklaring moet

worden overgelegd om een huwelijk te kunnen sluiten. Het is geen voorwaarde dat

hiervoor een bewijs van een religieus huwelijk wordt overgelegd. Het staat het stel

dan ook vrij om dan wel eerst juridisch dan wel eerst religieus te huwen. In de

samenleving wordt doorgaans het religieuze huwelijk beschouwd als het moment

waarop het stel gaat samenwonen. In principe is de fysieke aanwezigheid van beide

huwelijkspartners vereist voor het sluiten van een rechtsgeldig huwelijk, slechts bij

uitzondering kan een partner middels een machtiging door een notaris

vertegenwoordigd worden. Dit geldt eveneens voor het aanvragen van een

echtscheiding. Een rechtbank zal in beide gevallen echter aandringen op fysieke

aanwezigheid van beide partijen. Voor Irakezen in het buitenland is het mogelijk om

middels een machtiging een echtscheidingsakte op te vragen. Een bron stelt dat het

voor een man mogelijk is om middels omkoping in afwezigheid van de vrouw en

zonder haar instemming te scheiden.67

62 UNHCR, Relevant COI for Assessments on the Availability of an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA)

in Baghdad for Sunni Arabs from ISIS-Held Areas, 3 mei 2016; Ceasefire en Minority Rights Group International,

Iraq’s displacement crisis: Security and protection, maart 2016.
63 Vertrouwelijke bronnen.
64 Landinfo, Iraq: Travel documents and other identity documents, 16 december 2015.
65 Immigration and Refugee Board of Canada, Iraq: Availability of fraudulent identification documents, including

passports, national identity cards, certificates of nationality and birth certificates; state efforts to combat fraud

(2014-January 2016), 18 februari 2016; vertrouwelijke bron.
66 De uitslag zou aanleiding kunnen zijn om af te zien van het huwelijk.
67 Zie algemeen ambtsbericht Irak van december 2013. Vertrouwelijke bronnen.
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Volgens een bron is het zeer ongebruikelijk dat een islamitische geestelijke een

document uitgeeft ter bevestiging van het huwelijk. Een andere bron stelt dat het

wel gebeurt.68 Voor het sluiten van een islamitisch religieus huwelijk is geen

(schriftelijke) toestemming van de familie nodig. Het is wel gangbaar dat de vader

van de bruid aanwezig is bij de voltrekking van het religieuze huwelijk.69

Niet-officiële documenten

Uit Mosul zijn berichten naar buiten gekomen dat ISIS daar in staat zou zijn om

paspoorten uit te geven die niet of nauwelijks van door de autoriteiten verstrekte

paspoorten zijn te onderscheiden. Het is onbekend op welke schaal zij paspoorten

uitgegeven hebben en in hoeverre deze daadwerkelijk gebruikt zijn als

reisdocument.70 ISIS maakt geen gebruik van de Iraakse burgerlijke stand, maar

zou een eigen registratiesysteem gebruiken. Huwelijken in ISIS-gebied worden

voltrokken bij een door hen zelf ingestelde religieuze rechtbank. Het echtpaar krijgt

vervolgens een schriftelijk bewijs van het huwelijk. Het huwelijk zou eveneens in de

registers van de ISIS-rechtbank opgenomen worden.71

68 Vertrouwelijke bronnen.
69 Vertrouwelijke bron.
70 Immigration and Refugee Board of Canada, Iraq: Availability of fraudulent identification documents, including

passports, national identity cards, certificates of nationality and birth certificates; state efforts to combat fraud

(2014-January 2016), 18 februari 2016.
71 Niqash, No cake, no party, a beard and a black dress: How Iraqi couples get married in extremist-run Mosul, 31

maart 2016; Niqash, Sins of the father: Extremist fighters’ children live in stateless limbo in Iraq, 12 mei 2016.
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2 Veiligheidssituatie

2.1 Algemeen

De veiligheidssituatie in centraal-Irak (Anbar, Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa en

Salaheddin) is wegens de aanhoudende strijd tegen ISIS vergelijkbaar met de

vorige verslagperiode. De strijd heeft tot nieuwe ontheemding geleid, maar

bevrijding van gebieden op ISIS heeft ook tot terugkeer van ontheemden geleid. In

Bagdad was de veiligheidssituatie eveneens vergelijkbaar met de vorige

verslagperiode. Hier vonden dagelijks kleinere aanslagen, maar ook regelmatig

grote aanslagen plaats waarbij zowel burgers als militair en veiligheidspersoneel het

slachtoffer van werd. In het zuiden van Irak vond een groter aantal aanslagen plaats

op burgers, militairen en milities dan in de vorige verslagperiode die opgeëist

werden door ISIS dan in de vorige verslagperiode. Voor wat betreft tribaal en

crimineel geweld is de situatie in het zuiden van Irak vergelijkbaar met de vorige

verslagperiode. In de Koerdisch regio (KAR) was de veiligheidssituatie ook

vergelijkbaar met de vorige verslagperiode. Er vonden kleine geweldsincidenten en

Turkse luchtaanvallen op PKK-doelen plaats.

In de verslagperiode heeft ISIS de controle over een groot aantal gebieden verloren.

Aan het einde van de verslagperiode had ISIS controle over de volgende plaatsen

en/of gebieden: in Ninewa Mosul, Tel Afar en Ba’aj; in Kirkuk Hawija en omstreken;

in Salaheddin het oostelijk deel van het district Shirqat; in Anbar het bewoonde

gebied ten westen van Haditha tot de Syrische grens langs de rivier de Eufraat. In

de strijd tegen ISIS is gebruik gemaakt van verschillende gevechtsmethodes. Zowel

door ISIS als door gewapende inzet van het Iraakse leger, de Koerdische

Peshmerga, de Popular Mobilisation Forces en andere groepen die tegen ISIS

streden, zijn burgers om het leven gekomen. Er zijn geen betrouwbare cijfers van

het aantal burgerdoden dat hierdoor om het leven gekomen is. Het vaststellen van

aantallen burgerdoden wordt bemoeilijkt omdat het niet bekend is op basis waarvan

een slachtoffer door de federale Iraakse autoriteiten wordt geclassificeerd als

burgerslachtoffer of als gedode ISIS-strijder.72

ISIS is nog altijd in staat om achter de frontlinie zware aanslagen uit te voeren.

Deze zijn ofwel gericht op veiligheidspersoneel of hebben tot doel zoveel mogelijk

burgerslachtoffers te maken en de sektarische verdeeldheid te versterken. Hiervan

kan elke Irakees het doelwit worden, omdat de aanslagen plaatsvinden bij markten,

winkelcentra, religieuze gebouwen, controleposten, sportcentra en andere plaatsen

die in het dagelijks leven bezocht worden. In de verslagperiode heeft een aantal

grote aanslagen plaatsgevonden in Babil en andere provincies in het zuiden van

Irak. Daarnaast is er toenemende wetteloosheid, waardoor crimineel en tribaal

geweld veelal ongestraft plaatsvindt. De situatie zal in de volgende paragraaf per

provincie/regio beschreven worden.

Berichten over verijdelde aanslagen en tijdig afgeslagen aanvallen namen aan het

eind van de verslagperiode toe. Deze berichten zijn echter onmogelijk te verifiëren.

Ondanks genomen veiligheidsmaatregelen zijn de federale autoriteiten niet in staat

gebleken burgers te beschermen tegen de aanslagen van ISIS.73

72 ISW, ISIS Sanctuary, 19 augustus 2016.
73 Al-Arabiya, Suicide attackers set fire to gas tanks in Iraq plant, 15 mei 2016; Iraqi News, Suicide attacks using

explosive belts foiled in Baghdad, 28 juli 2016; vertrouwelijke bronnen.
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Op basis van onderzoek door de Verenigde Naties kon vastgesteld worden dat in

2015 ten minste 7.515 burgers door conflict gerelateerd geweld om het leven waren

gekomen en 14.855 personen gewond zijn geraakt. Vanwege

verificatiemoeilijkheden ontbreken cijfers voor de provincie Anbar in de maanden

oktober en november 2015. De VN maakt bij het bekendmaken van het aantal

doden per maand altijd de kanttekening dat het absolute minima betreft.74 De

organisatie Iraq Body Count komt tot andere conclusies en stelt dat er in 2015 ten

minste 16.115 burgers gedood zijn. Hierbij maken zij de kanttekening dat nieuwe

bronnen kunnen leiden tot het omhoog bijstellen van het totaal aantal

burgerdoden.75 De website Musings on Iraq registreerde 17.339 burgerdoden in

2015. Daarnaast zouden er ruim achtduizend strijders (uitgezonderd ISIS-strijders)

zijn omgekomen in 2015.76 77

In de eerste zeven maanden van 2016 heeft de VN 5.566 burgerdoden geverifieerd.

Echter, in de maanden mei, juni en juli 2016 konden geen cijfers uit de provincie

Anbar verkregen worden, waar die maanden veel strijd geleverd werd en ook

burgers het slachtoffer werden van dit geweld. Voor de overige maanden van 2016

is voor de cijfers uit Anbar ook het voorbehoud gemaakt dat de cijfers mogelijk niet

het daadwerkelijke aantal slachtoffers betreft. Waar in de eerste negen maanden

van 2016 tussen de vierhonderd en zeshonderd burgerdoden per maand

geregistreerd werden, waren dit voor oktober 2016 1.120 burgerdoden. Deze

toename is te wijten aan het hoge aantal burgerdoden (566) in Ninewa als gevolg

van de geïntensiveerde strijd tegen ISIS in de strijd om Mosul en omliggende

districten.78

In provincies waar strijd is geleverd om steden en gebieden op ISIS te heroveren,

zijn burgers het slachtoffer gewonden van mortieraanvallen, beschietingen en ook

van Iraakse luchtaanvallen. Burgers die ISIS probeerden te ontvluchten liepen risico

het slachtoffer te worden van gerichte beschietingen, executies en geïmproviseerde

explosieven langs vluchtroutes. Met name in Centraal-Irak maar ook in de zuidelijke

provincies zijn burgers het slachtoffer geworden van (zelfmoord-)bomaanslagen.

Ook veiligheidstroepen werden getroffen door dergelijke bomaanslagen. In de

provincies Kirkuk, Salaheddin en Diyala heeft onderling sektarisch geweld tussen

sjiieten en soennieten (Arabieren, Turkmenen en Koerden) ook aan burgers het

leven gekost.79

Sektarische spanningen en onderling wantrouwen zijn een wezenlijk onderdeel van

het gewapende geweld in Irak. Dit uit zich in de politiek, in onderlinge machtsstrijd,

wraakacties zoals vernielingen, mensenrechtenschendingen, zoals ontvoeringen en

moorden, en demografische aanpassingen.80

74 UNAMI, UN Casualty figures for the month of December 2015.
75 Iraq Body Count, Iraq 2015: A catastrophic normal, 1 januari 2016.
76 Musings on Iraq, Over 51,000 casualties in Iraq in 2015, 24 februari 2016.
77 De genoemde bronnen gebruiken de volgende criteria voor het begrip burgerslachtoffer. UNHCR: burgers betreffen

personen die niet strijden aan de zijde van de Iraakse strijdtroepen (in brede zin), maar wel federale politie,

Sahwa-leden, beveiligings- en bewakingspersoneel en de brandweer; IraqBodyCount: burgerslachtoffers

betreffen alle personen uitgezonderd de deelnemers aan de gewapende strijd; Musings on Iraq:

burgerslachtoffers zijn personen die niet gerekend worden tot de Iraakse strijdtroepen, (buitenlandse)

(para)militaire groepen en, in tegenstelling tot UNHCR, ook tot de Sahwa en de Koerdische Asayish.
78 UNAMI, UN Casualty figures, de maanden januari tot en met oktober 2016.
79 Bas News, Iraqi jet accidentally hits residential building, 21 februari 2016; vertrouwelijke bron. In de paragrafen

2.2 tot en met 2.10 wordt de veiligheidssituatie per provincie beschreven.
80 Foreign Policy, Sunnis vs. Shiites, Abadi vs. Maliki, Kurds vs. everyone, 11 januari 2016.
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Er zijn berichten dat personen vanwege hun familieachtergrond geassocieerd

worden met ISIS of beschuldigd worden van samenwerken met ISIS. Zij kunnen

hierdoor het slachtoffer worden van wraakacties (op hun persoon of bezittingen) of

toegang tot hun woongebied ontzegd worden. Dit lijkt met name voor een aantal

Arabische (Mitewait en Jayahish) en Koerdische (Tatan, ook wel Kermanj genoemd)

stammen in de Sinjar-regio te gelden. Er zijn ook Arabische stammen die niet

beticht worden van samenwerking of banden met ISIS, zoals de Shammar stam.81

2.2 Bagdad

De Verenigde Naties schatte het inwoneraantal van Bagdad in 2015 op ruim zes

miljoen personen.82 Bagdad heeft een etnisch-sektarisch gemengde bevolking.

Recente betrouwbare gegevens over de verdeling van de bevolkingsgroepen

ontbreken. Naast een meerderheid van sjiitische en soennitische Arabieren wonen er

verschillende kleine groepen minderheden zoals christenen, Palestijnen, een heel

klein aantal Yezidi’s en naar schatting nog ruim driehonderdduizend Koerden.83 Deze

Koerden zijn bijna uitsluitend Fayli Koerden, die doorgaans sjiitisch zijn. Palestijnen,

die doorgaans soennitisch zijn, wonen in Bagdad voornamelijk in de subwijk

Baladiyat, in de sjiitische wijk Sadr City. Christenen, van verschillende stromingen

en etnische afkomst, wonen merendeels in de wijken Nisan, Karada, Karkh en

Dora.84

De wijken Sadr City en Baghdad al-Jadeda (New Baghdad) zijn nagenoeg homogeen

sjiitisch. Jihad Bayaa is overwegend sjiitisch. Mansour is overwegend soennitisch.

Karada, Kadhamiya, Doura en Karkh zijn gemengde wijken.85

De veiligheidssituatie in Bagdad (stad en provincie) is in de verslagperiode niet

significant veranderd. In de stad is in de verslagperiode een aantal grote

bomaanslagen gepleegd. Dagelijks vinden er kleine aanslagen plaats met

geïmproviseerde bommen waarvoor de verantwoordelijkheid doorgaans niet wordt

opgeëist. Wekelijks vinden er beschietingen plaats en worden er lijken gevonden

van personen die door geweld om het leven gekomen zijn. Deze geweldsvormen

worden veelal toegeschreven aan tribaal, sociaal en crimineel geweld, maar de

gerenomeerde bron heeft geen geverifieerde informatie over de daders. De bron

volgt eventueel politieonderzoek naar de daders en toedracht niet, waardoor er

doorgaans geen nieuwe informatie over dergelijke incidenten wordt verstrekt.86

Het Baghdad Operations Command (dat ook Fallujah en Taji omvat) bestaat onder

meer uit ruim zeventigduizend militairen en federale politie. Alle toegangswegen tot

de stad zijn voorzien van controleposten. De officiële controleposten worden bemand

door personeel van het Iraakse leger, andere officiële veiligheidstroepen zoals politie

en anti-terrorisme eenheden of een combinatie van beide. Voor zover bekend

worden deze niet door sjiitische milities bemand.

81 PAX, Sinjar after ISIS, 15 juni 2016.
82 Undata, Country profile Iraq, http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=iraq geraadpleegd 2 augustus 2016.
83 Rudaw, Baghdads Kurdish population sees dramatic decline: official data shows, 10 april 2016; vertrouwelijke

bron.
84 UK Home Office, Country information and guidance. Iraq: Religious minorities, augustus 2016. Kaart Baghdad:

Ethnic composition in 2015. The metropolitan area and the province,

http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Baghdad_Ethnic_2015_lg.png geraadpleegd op 7 november 2016.
85 UK Home Office, Country information and guidance. Iraq: Security situation in Baghdad, the south and the

Kurdistand Region of Iraq (KRI), april 2016. Binnen deze wijken/stadsdelen zijn subwijken die een andere

sektarisch meerderheid kunnen bevatten dan de wijk als geheel. Een voorbeeld hiervan is de subwijk Hor Rijab,

waar een sjiitische meerderheid woont, in de wijk Doura die van oudsher een soennitische meerderheid kende en

tegenwoordig een gemengde wijk is. Vertrouwelijke bron.
86 Vertrouwelijke bronnen.



Pagina 24 van 99

De controles blijken niet afdoende doeltreffend om de stad zodanig te beveiligen dat

ISIS geen aanslagen met bomauto’s kan plegen. Corruptie bij controleposten zou

hierbij een rol spelen. Ook wijdverbreide gebruik van nep-bomdetectors tot juli 2016

was een belangrijke factor. Bij grote delen van het landelijk bestuur,

veiligheidstroepen en de Iraakse bevolking was bekend dat een specifiek

veelgebruikt apparaat geen bommen kan detecteren, maar ontworpen was om

golfballen te detecteren. De verwachting dat met de herovering van Fallujah en het

buitengebied daar omheen de veiligheid in Bagdad zou moeten verbeteren, is niet

juist gebleken. In de maanden na de herovering van Fallujah is ISIS onverminderd

in staat gebleken grote aanslagen uit te voeren, zoals de aanslag in Karada op 2 juli

2016.87

Het gebied rondom Bagdad wordt ook wel aangeduid met de term Baghdad Belts.

Het betreft echter geen officiële (geografische) term in de bestuurlijke indeling van

Irak. The Institute for the Study of War duidt het aan als een ongelijke ring om de

stad met inbegrip van de volgende plaatsen: Taji, Tarmiyah, Baquba, Buhriz,

Bismaya, Nahrawan, Salman Pak, Mahmudiyah, Yousufiya, Fallujah en Karma.88

Andere bronnen die de term Baghdad Belts gebruiken, hanteren een enigszins

afwijkende geografische aanduiding. Volgens het meertalige online magazine Niqash

met artikelen over Irak wordt de Baghdad Belts gevormd langs de plaatsen:

Tarmiyah, Mushahada, Taji, Abu Ghraib, Latifiya, Yousufiya, Arab Jabour en Mada’in.

In een artikel geplaatst op Al-Monitor, een online platform met artikelen over het

Midden-Oosten, staat dat het gebied uit zes gebieden rondom Bagdad bestaat,

namelijk Taji, Mushahada, Taji, Tarmiyah, Latifiya, Arab Jabour en Mada’in. Zowel

Niqash als een deskundige vertrouwelijke bron geven aan dat de grenzen van

Bagdad (stad en provincie) onduidelijk zijn en de grenzen van de Baghdad Belts

flexibel zijn. Het gebied tussen deze plaatsen en de rand van Bagdad is dunbevolkt

met voornamelijk soennitische Arabieren en bestaat vooral uit industrieel en

agrarisch gebied, waar zij zich door de bekendheid met het gebied eenvoudig schuil

konden houden. Hierdoor werd het gebied gebruikt door militanten (leden van

terroristische groeperingen zoals de voorlopers van ISIS, al-Qaida in Irak en

Islamitische Staat in Irak) om zich te verschuilen. De bewoners van deze gebieden

werden om deze reden met de militanten geassocieerd. Geweldsincidenten in

voornoemde steden worden beschreven in de paragraaf over de betreffende

provincie.89

De veiligheidssituatie in de Baghdad Belts is nog altijd slecht. Er vindt strijd plaats

tussen Iraakse veiligheidstroepen en ISIS. ISIS pleegt er aanslagen en bereidt

vanuit dit achterland aanslagen in Bagdad voor. Hoewel er veel controleposten in

het gebied zijn, biedt het landelijke gebied een alternatieve route om Bagdad

ongecontroleerd in te komen. Het is onbekend hoeveel ISIS-strijders zich in dit

gebied ophouden.90

87 Al-Arabiya, Frustrated Iraqis want crackdown on sleeper cells, 4 juli 2016; Al-Bayan Center for Planning and

Studies, The future of Iraq’s armed forces, maart 2016; Foreign Affairs, Iraq and the big swindle, 5 augustus

2016; Foreign Policy, The liberation of Fallujah, the fall of Baghdad, 23 mei 2016; ISW, Iraq Situation Report, 19-

25 juli 2016; Public Broadcasting Service (PBS), The bomb detectors that didn’t work in Baghdad. The rise of

ISIS, 6 juli 2016; Reuters, Iraq PM Abadi orders police to stop using fake bobm detectors, 3 juli 2016; UNHCR,

Relevant COI for assessments on the availability of an internal flight or relocation alternative (IFA/IRA) in

Baghdad for Sunni Arabs from ISIS held areas, 3 mei 2016; vertrouwelijke bron.
88 Voor de volledige definitie van de Baghdad Belts van ISW zie: http://www.understandingwar.org/region/baghdad-

belts
89 Niqash, Baghdad’s border badlands: Why the Iraqi capital can never truly be secure, 28 april 2016; Al-Monitor,

The rise of Islamic State sleeper cells in Baghdad, 11 maart 2016; The Long War Journal, Analysis: ISIS, allies

reviving ‘Baghdad belts’ battle plan, 14 juni 2014; vertrouwelijke bron.
90 Niqash, Baghdad’s border badlands: Why the Iraqi capital can never truly be secure, 28 april 2016; Al-Monitor,

The rise of Islamic State sleeper cells in Baghdad, 11 maart 2016.
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Grote aanslagen

Op 29 oktober 2015 vond er een mortieraanval op Camp Liberty ten westen van

Bagdad plaats. In dit kamp verbleven leden van de Iraanse oppositiegroep

Mujahedin-e Khalq (MEK)91. Hierbij kwamen meer dan twintig personen om het

leven. De aanslag is opgeëist door de sjiitische militie Jaysh al-Mukhtar (Mukhtar

leger, geen onderdeel van de PMF).92 In de eerste week van juli 2016 vond er

opnieuw een mortieraanval op het kamp plaats. Hierbij vielen geen doden, maar wel

een klein aantal gewonden. Hoewel er twee verdachten zouden zijn aangehouden, is

het dezerzijds niet bekend tot welke groep de daders behoren.93

Het district – en gelijknamige plaats – Abu Ghraib ligt in de provincie Bagdad en

wordt over het algemeen ook beschouwd als onderdeel van de Baghdad Belts. Eind

februari 2016 voerde ISIS een aanval op een legerbasis uit waarbij het ten minste

dertien militairen ombracht. De Iraakse veiligheidstroepen en militieleden doodden

de ongeveer dertig ISIS-strijders die de aanval hadden uitgevoerd. Diezelfde dag

vond er een zware aanslag plaats op een markt in Sadr City, waarbij meer dan

zeventig burgers om het leven kwamen.94 Op 28 juni 2016 vond er opnieuw een

aanslag in Abu Ghraib plaats. Ditmaal was een soennitische moskee het doelwit van

een zelfmoordaanslag. De berichten over het aantal slachtoffers lopen uiteen van

vijf tot veertien doden, een tiental mensen raakte gewond. De aanslag is voor zover

bekend niet door ISIS of andere groeperingen opgeëist. De aanslag was daags na de

verklaring van de premier dat (het nabijgelegen) Fallujah op ISIS heroverd was.95

In de gehele verslagperiode vonden er, net als in de stad Bagdad, bijna wekelijks

kleinere aanslagen met geïmproviseerde bommen plaats in het overwegend

soennitische Abu Ghraib. Dergelijke aanslagen werden niet opgeëist en de identiteit

of affiliatie van de daders zijn bij de bron niet bekend.96

Op 11 januari 2016 vond er een aanslag plaats op een winkelcentrum in de wijk

Baghdad al-Jadeda met een bomauto en bomvesten. Naar verluidt waren de daders

gekleed in politie-uniformen. De aanslag heeft aan ten minste zeventien personen

(waaronder drie politieagenten) het leven gekost, ongeveer twintig anderen raakten

gewond. ISIS eiste de verantwoordelijkheid voor deze aanslag op. Diezelfde dag

vond er ook een zware aanslag plaats in Muqdadiya (Diyala) waarbij ongeveer dertig

personen om het leven kwamen.97

91 In het Engels wordt de groep aangeduid als People’s Mujahideen Organisation of Iran (PMOI). Inmiddels zijn alle

bewoners van het kamp hervestigd en is het kamp leeg. UN Iraq, Statement attributable to the Spokesman for

the Secretary-General on the completion of the relocation of the residents of Camp Hurriya outside of Iraq, 9

september 2016.
92 Amnesty International, Iraq: Investigate deadly Camp Liberty rocket attack, 30 oktober 2015; The Guardian,

Rockets strike Iranian opposition camp in Baghdad, 29 oktober 2015; ISW, Iraq Situation Report, 27 oktober – 2

november 2015; vertrouwelijke bronnen.
93 Thomson Reuters, Iranian dissidents say Baghdad camp shelled, more than 40 hurt, 4 juli 2016; vertrouwelijke

bron.
94 Al-Monitor, The rise of Islamic State sleeper cells in Baghdad, 11 maart 2016; CBS News, Iraq PM vows to defeat

ISIS after double bombing at Baghdad Shiite market in Sadr City, 29 februari 2016; vertrouwelijke bron.
95 Al-Arabiya, Suicide bomber kills nine at Iraq Sunni mosque, 28 juni 2016; ABC News, Attack West of Baghdad kills

14, 27 juni 2016; Al-Jazeera, Iraq suicide bombing in Abu Ghraib mosque kills 12, 28 juni 2016; vertrouwelijke

bron. Het is dezerzijds onbekend of er een direct verband is tussen de aanslag en de herovering op het

nabijgelegen Fallujah.
96 Vertrouwelijke bron.
97 Al-Jazeera, No end in sight for Iraq’s nights of terror, 13 januari 2016; ISW, Iraq Situation Report, 7-11 januari

2016; vertrouwelijke bronnen. Zie ook paragraaf 2.7 van dit ambtsbericht.
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Op 25 februari 2016 pleegden twee zelfmoordterroristen een aanslag op een

sjiitische moskee in de wijk Shula. Hierbij kwamen acht burgers om het leven. Op

28 februari 2016 vond er een dubbele zelfmoordaanslag plaats met een bomvest en

een motorfiets volgeladen met explosieven. De aanslag vond plaats op de al-Muridy

markt in de sjiitische wijk Sadr City. Berichten over het aantal doden lopen sterk

uiteen, van 24 tot 73 burgerdoden.98

Op 29 maart 2016 vond er op het Tayaran plein in het centrum van de stad een

zelfmoordbomaanslag plaats. Op deze plek stond een groep dagloners. Berichten

lopen uiteen van één tot zeven doden en ten minste achttien gewonden. ISIS heeft

de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.99

Op 25 april 2016 vond er in de wijk Baghdad al-Jadeda een aanslag plaats in de

buurt van de al-Baydha’a bioscoop. Berichten over het aantal slachtoffers lopen

uiteen van zeven doden (inclusief vier politieagenten) tot vijftien doden.100

De maand mei kende een aantal zeer bloedige dagen door grote aanslagen op

drukbezochte plaatsen voornamelijk in sjiitische wijken in de stad. Op 11 mei 2016

vielen bij drie verschillende aanslagen in de wijken Sadr City (overwegend sjiitisch),

Adil (overwegend soennitisch) en Kadhamiya (gemengd) ongeveer tachtig doden.101

Op 17 mei 2016 vonden er opnieuw drie aanslagen plaats waarbij mogelijk meer

dan vijftig doden vielen. Dit maal in de wijken Sadr City, Shaab (overwegend

sjiitisch) en al-Rasheed (overwegend sjiitisch). ISIS heeft de verantwoordelijkheid

opgeëist voor de aanslagen in Sadr City en Shaab. Alle drie de aanslagen vonden

plaats op een markt.102 Op 30 mei 2016 kwamen bij het verijdelen van een aanslag

twee mensen om het leven. Op dezelfde dag vonden twee aanslagen plaats, één

vanuit een taxi bij een controlepost in Shaab en één op een overheidsgebouw in

Tarmiyah (overwegend soennitisch, deel van de Baghdad Belts). Bronnen noemen

verschillende aantal doden, respectievelijk één burger en drie soldaten dan wel

zeven doden voor de aanslag in Shaab en één burgerdode dan wel twintig doden

voor de aanslag in Tarmiyah. Het Institute for the Study of War wijst deze aanslagen

van mei 2016 toe aan ISIS, waarbij voor de aanslag in Tarmiyah verwezen wordt

naar een claim van ISIS. De vertrouwelijke bron doet geen uitspraak over de

daders.103

Op 9 juni 2016 bracht iemand een bomauto tot ontploffing in de wijk Baghdad al-

Jadeda (overwegend sjiitisch), opnieuw in de buurt van de al-Baydha’a bioscoop.

Hierbij zouden twaalf of vijftien doden en ongeveer vijftig gewonden gevallen zijn.

ISIS zou de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist hebben.104

98 Al-Jazeera, Several dead in Baghdad Shia mosque double bombing, 26 februari 2016; Al-Monitor, The rise of

Islamic State sleeper cells in Baghdad, 11 maart 2016; Bas News, Death toll from IS twin blasts in Baghdad rises

to 73, 29 februari 2016; vertrouwelijke bronnen.
99 Al-Arabiya, Suicide bomber kills at least 7 civilians in Iraqi capital, 29 maart 2016; vertrouwelijke bron.
100 ISW, ISIS’s explosive attacks in Greater Baghdad: April 4 to May 11 2016; vertrouwelijke bronnen.
101 Al-Arabiya, Three car bombs target Baghdad neighborhoods, 11 mei 2016; ISW, ISIS’s explosive attacks in

Greater Baghdad: April 4 to May 11 2016; vertrouwelijke bron.
102 Al-Arabiya, Three blasts kill at least 77 in Baghdad, 18 mei 2016; The Wall Street Journal, Baghdad rocked by

new blasts amid deadly wave of ISIS attacks, 17 mei 2016; vertrouwelijke bron.
103 ISW, Iraq Situation Report, 24 mei – 1 juni 2016; vertrouwelijke bron. Andere bronnen kunnen weer andere

getallen noemen. Dit illustreert de moeilijkheid om details van aanslagen te verifiëren.
104 Al-Arabiya, Twin suicide bombing rock Iraq’s Baghdad, 9 juni 2016; ISW, Iraq Situation Report, 8-13 juni 2016;

vertrouwelijke bron.
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In de nacht van 2 op 3 juli 2016 pleegde ISIS een grote aanslag in de wijk Karada.

De autobom werd tot ontploffing gebracht in een winkelstraat waar het die avond

druk was met gezinnen die na het breken van de vasten inkopen gingen doen voor

het aanstaande Suikerfeest. Het aantal doden dat geïdentificeerd is, is volgens het

ministerie van Gezondheid opgelopen tot 324. Mensen kwamen niet alleen om het

leven door de explosieven, maar ook doordat het drukbezochte Hadi winkelcentrum

in de Karada Dakhil-straat in brand vloog. Door een gebrek aan nooduitgangen zijn

veel mensen door de brand en door verstikking om het leven gekomen. ISIS heeft

de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist en stelde sjiitische moslims tot

doelwit te hebben. Er waren onder de slachtoffers ook soennieten en christenen.105

Op 15 oktober 2016 vond in de overwegend sjiitische wijk Shaab een

zelfmoordaanslag plaats op een begrafenis. Hierbij vielen 34 burgerdoden. ISIS

heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.106

Veiligheidstroepen en milities

Er was in de verslagperiode een klein aantal berichten van invallen in woonhuizen

door gewapende mannen. Hierbij kwamen burgers, onder wie vrouwen en kinderen,

om het leven. De daders worden doorgaans niet geïdentificeerd. Over de etnische,

religieuze of sektarische achtergrond van de slachtoffers wordt door de bronnen

geen uitspraak gedaan. De autoriteiten zijn niet in staat gerichte bescherming te

bieden tegen dergelijk geweld. Eén bron stelt dat er in soennitische straten of wijken

huiszoekingen plaatsvinden, maar niet meer in zo grote getale als in 2014. Deze

kunnen zowel door politie als milities of gezamenlijk uitgevoerd worden. Verdere

details hieromtrent zijn dezerzijds niet bekend. Daarnaast vinden er in de stad

beschietingen en ontvoeringen plaats. Deze kunnen een terroristisch oogmerk

hebben, maar lijken doorgaans sektarisch of crimineel gemotiveerd te zijn. Er wordt

zowel over mannelijke als van vrouwelijke slachtoffers gerapporteerd. Nadere details

over de slachtoffers worden door de bronnen niet gegeven.107

In bepaalde wijken van Bagdad is een aantal sjiitsche milities in sterke mate

aanwezig, zo bemannen zij – al dan niet in samenwerking met Iraakse

veiligheidstroepen – controleposten en hebben zij kantoren in de wijk. Zo heeft

Muqtada al-Sadr met zijn Peace Brigades (Saraya al-Salaam) de controle over Sadr

City. De Badr Organisatie heeft de controle over Karada en Asa’ib Ahl al-Haq

(AAH/League of the Righteous) bevindt zich met name in de wijken Baladiyat,

Mahmudiya en Wishwash. In andere overwegend sjiitische wijken zijn verschillende

milities aanwezig en kan de dominante militie per straat verschillen. Milities hebben

vanwege hun nauwe banden met de politiek een eigen politieke kleur en daardoor

ook een redelijk vaste aanhang. Milities werken in hun strijd tegen ISIS samen

onder het overkoepelende orgaan van de PMF.108

105 Al-Arabiya, Death toll in Baghdad bombing rises to 324, 1 augustus 2016; Al-Jazeera, Iraq Baghdad bombings kill

more than 200, 4 juli 2016; Middle East Eye, 30 killed at Iraqi shrine, days after Baghdad blast, 8 juli 2016.
106 Rudaw, Ahead of Mosul operation ISIS claims deadliest attack in Baghdad since July, 16 oktober 2016;

vertrouwelijke bron.
107 Iraqi News, Gunmen storm house and kill woman in northern Baghdad, 3 april 2016; Iraqi News, Armed attack in

eastern Baghdad, four dead, 28 juni 2016; Niqash, Missing, believed disappeared: Baghdad locals still fear being

kidnapped by militias or police, 28 april 2016; vertrouwelijke bronnen.
108 Niqash, Common enemies: Baghdad locals fear Shiite-on-Shiite war as anti-extremist alliance fractures, 19 mei

2016. Zie ook paragraaf 2.12.1 van dit ambtsbericht.
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De macht van de milities is gebaseerd op hun politieke affiliatie. Het is veelal

onduidelijk of milities op eigen initiatief handelen en ingrijpen of dat dit op

aansturing van hun politieke leiding gebeurt. Een voorbeeld hiervan is het optreden

van de Khorasani Brigade in mei 2016 tegen de demonstranten die probeerden de

Groene Zone in te trekken.109

De mogelijkheid om beschermd te worden tegen geweld of

mensenrechtenschendingen zoals arrestaties en ontvoeringen hangt voor burgers

sterk samen met hun achtergrond en eigen affiliatie. Tegen de grote en kleinere

bomaanslagen is geen effectieve bescherming te bieden. Dergelijke aanslagen

vinden doorgaans plaats op plekken waar veel gewone burgers samenkomen, zoals

markten, winkelcentra of religieuze gebouwen. Personen die langere tijd in Bagdad

woonachtig zijn, lopen minder risico op problemen dan zij die nieuw zijn in de stad,

omdat onbekenden sneller verdacht worden van banden met ISIS. De bronnen

hebben niet verduidelijkt sinds wanneer nieuwkomers in Bagdad met wantrouwen

ontvangen worden. Dit zal enigszins afhangen van de herkomst en etnische en/of

sektarische afkomst van de nieuwe bewoner en de wijk waarin hij is gaan wonen,

waarbij een soenniet een groter risico loopt dan een burger die behoort tot een

religieuze minderheden. Ook soennieten die er al langer wonen, vrezen dat de

macht van de milities zal toenemen in een poging de stad te beveiligen, hetgeen

zich kan uiten in strenge of willekeurige veiligheidsonderzoeken. De angst dat een

nieuwe bewoner een potentiële terrorist kan zijn, lijkt algemeen gedeeld te worden,

ook onder de soennieten die uit Bagdad afkomstig zijn of er al heel lange tijd wonen.

Volgens een bron is het risico om verdacht te worden van banden met ISIS de reden

dat soennitische ontheemden die buiten een kamp verblijven er veelal voor kiezen

bijvoorbeeld in een sektarische gemengde wijk als Karkh en niet in een sjiitische

wijk als Sadr City te gaan wonen. Een andere bron stelt dat soennitische

ontheemden de voorkeur aan Ameriyah of Mansour geven uit

veiligheidsoverweging.110

Bronnen berichten verschillend over de beperkingen of problemen bij controleposten

in de stad. Een bron stelt dat soennieten, ook ontheemde soennieten, doorgaans

zonder problemen de controleposten kunnen passeren. Dit betreft controleposten die

bemand worden door soldaten en ander Iraakse veiligheidspersoneel, zoals federale

politie. Er zou bij controles gebruik gemaakt worden van profielen, waarbij mannen

tussen de 15 en de 27 jaar, zeker als zij met meerdere personen zijn, een strengere

controle kunnen verwachten van zowel hun personalia als hun vervoersmiddel.

Anderen kunnen bij controleposten zonder controle van identiteitsdocumenten

doorlopen. De controles zouden met name toezien op de voertuigen waarmee

iemand de controlepost passeert. Een andere bron stelt dat een soennitische

ontheemde bij een controlepost lastiggevallen kan worden. Uit zijn documenten is

eenvoudig af te leiden dat hij ontheemd is, bijvoorbeeld door de geboorte- en

afgifteplaats op de identiteitskaart, de sponsorbrief of een registratiebewijs van het

ministerie van Ontheemding en Migratie. Zo kan het voorkomen dat iemand bij een

controlepost wordt opgedragen een extra sponsor op te geven. Dit betreft

willekeurige acties waarvan onbekend is op welke schaal ze voorkomen. De bron

heeft niet gespecificeerd bij welke soort controlepost dit voor kan komen. Om

dergelijke situaties te voorkomen, zouden ontheemden hun bewegingen binnen de

stad beperken en vooral in hun eigen wijk blijven.

109 Al-Monitor, Will Shiite power struggle turn into armed conflict in Iraq, 7 juli 2016.
110 Vertrouwelijke bronnen.
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In sommige sjiitische wijken zijn zowel mobiele controleposten als voormalige

officiële controleposten die inmiddels gerund worden door milities. Ze zijn niet altijd

als zodanig herkenbaar, vanwege een grote diversiteit en beschikbaarheid van

uniformen. Wel hangen milities vaak vlaggen van hun militie bij een controlepost op.

Een andere bron stelt dat het merendeel van de controleposten in de stad bemand

wordt door militairen en politie, maar dat je in homogene sjiitische wijken ook wel

controleposten kunt treffen die uitsluitend bemand worden door milities. Deze bron

voegt hier aan toe dat niet alle milities en hun leden slecht zijn, maar ook een goede

bijdrage leveren aan de beveiliging van de stad.111 De drie gerenommeerde

vertrouwelijke bronnen schetsen een enigszins afwijkend beeld van de situatie bij en

bemanning van controleposten. De informatie kon dezerzijds niet nader geverifieerd

worden. Er is derhalve geen eenduidig beeld te schetsen van de situatie van

soennitische ontheemden in Bagdad in het algemeen en bij controleposten in het

bijzonder.

Demonstraties

In het voorjaar van 2016 hebben grote demonstraties plaatsgevonden in Bagdad,

waarbij onder meer het aftreden van ministers werd geëist. De demonstranten

wisten zich in april en mei 2016 tot twee keer toe toegang tot de Internationale

Zone (voorheen Groene Zone) te verschaffen, waar de regering zetelt. Het kwam

hierbij tot confrontaties met de ordetroepen, hetgeen resulteerde in een aantal

doden en gewonden onder de demonstranten. Muqtada al-Sadr had opgeroepen tot

deze demonstraties om de druk op de regering op te voeren om hervorming en anti-

corruptiemaatregelen door te voeren en met als doel de veiligheidssituatie te

verbeteren. Aan zijn oproep tot een miljoen-mensen-mars op 15 juli 2016 werd in

minder grote getale gehoor gegeven.112

Leefomstandigheden

Er zijn geen berichten dat de leefomstandigheden in Bagdad significant veranderd

zijn ten opzichte van de situatiebeschrijving in het thematisch ambtsbericht Irak van

oktober 2015. Dit betekent dat de elektriciteitsvoorziening erg beperkt is en men in

grote mate afhankelijk is van de generatoren. De kwaliteit van onderwijs en

gezondheidszorg staat in heel Irak, maar ook in Bagdad, onder druk door gebrek

aan middelen en/of personeel.113

2.3 Anbar

Anbar is een overwegend soennitische provincie. De provincie is dunbevolkt, omdat

het grootste gedeelte uit woestijn bestaat. Ondanks de voortdurende strijd op

meerdere fronten, waarbij ISIS terrein verloor, bleven ISIS-strijders vanuit

woestijngebied in staat aanslagen uit te voeren op verschillende plaatsen in Anbar,

maar ook in en om Bagdad.114

111 Vertrouwelijke bronnen. Voor een toelichting op het begrip sponsor en de praktijk van sponsorschap wordt

verwezen naar hoofdstuk 4 van die ambtsbericht.
112 Zie ook paragraaf 1.1 van dit ambtsbericht. Al-Arabiya, Four killed, 90 injured in Iraq Green Zone riots, 21 mei

2016; vertrouwelijke bronnen.
113 Zie ambtsbericht veiligheidssituatie Irak van oktober 2015 en paragraaf 1.3 van dit ambtsbericht.
114 Al-Arabiya, Twin suicide bombings rock Iraq’s Baghdad, 9 juni 2016; ISW, Iraq situation report, 24 mei-1 juni en

8-13 juni 2016; Niqash, No end: Anbar’s cities are free but extremists still shelter – and attack – in surrounding

desert, 30 juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
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Ramadi en Hit

In de verslagperiode heeft ISIS de controle verloren over een groot aantal steden en

gebieden in de provincie Anbar. De provinciehoofdstad Ramadi is na een offensief

van een aantal maanden heroverd op ISIS, dat de stad sinds mei 2015 in handen

had. Ondanks claims van premier Al-Abadi eind december 2015 van een

overwinning kon de stad pas begin februari 2016 als volledig heroverd beschouwd

worden.115 De strijd heeft aan militairen en strijders van lokale stammen116 het

leven gekost. Het Iraakse ministerie van Defensie geeft echter geen officiële

aantallen per operatie vrij. Zowel door gewapende inzet van het leger als van ISIS

zijn burgers om het leven gekomen. Er zijn geen betrouwbare cijfers over het aantal

burgerdoden bekend. De berichten over burgerdoden waren in vele gevallen niet te

verifiëren. Hierdoor is niet altijd vast te stellen of een incident daadwerkelijk heeft

plaatsgevonden en als dit wel het geval is, door wie de wapeninzet heeft

plaatsgevonden en hoeveel slachtoffers er bij gevallen zijn.117

De stad Hit, ten westen van Ramadi, is na bijna drie weken strijd op 14 april 2016

heroverd op ISIS. Het gebied tussen Hit en Baghdadi, ten zuiden van de rivier de

Eufraat, is vervolgens in mei 2016 heroverd.118 Het plaatsje Kubaysah, ten westen

van Hit, zou eind maart 2016 al heroverd zijn op ISIS. Er zijn berichten dat ISIS

burgers gedood heeft die probeerden Hit te ontvluchten, zoals ISIS ook in Ramadi

en andere Iraakse steden heeft gedaan.119

Door de strijd om Ramadi, Hit en dorpen rondom is er veel schade ontstaan aan

gebouwen, infrastructuur en nutsvoorzieningen. Tienduizenden mensen zijn als

gevolg van de strijd en de daarmee gepaard gaande verwoestingen ontheemd

geraakt.120 ISIS maakte in Ramadi en Hit gebruik van hun tactiek om de straten,

huizen en andere gebouwen vol te leggen met explosieven en boobytraps. Dit

vertraagde niet alleen de herovering van de stad, maar ook de terugkeer van

ontheemden.121 De explosieven waren geplaatst bij wegen of verbonden aan deuren,

huishoudelijke apparatuur, speelgoed, andere gebruiksvoorwerpen en in Korans.

Alleen al in Ramadi zouden op deze manier ten minste tientallen burgers

omgekomen zijn en velen gewond geraakt.122 Tot juli 2016 zou ruim een derde van

de inwoners van Ramadi weer teruggekeerd zijn. Het risico van ontploffingsgevaar is

nog altijd aanwezig. Ook ontbreekt het nog aan (voldoende) basisvoorzieningen als

schoon drinkwater, elektriciteit, infrastructuur en gezondheidszorg.123

115 Al-Jazeera, ISIL shelling kills more Iraqi soldiers in Ramadi, 3 februari 2016; BBC News, Iraq declares Ramadi

liberated from Islamic State, 28 december 2015; ISW, Iraq Control of Terrain Map: 9 februari 2016; ISW, Iraq

Euphrates River Valley Activity: December 22, 2015 - March 2, 2016; vertrouwelijke bron.
116 Onder de naam ‘Sunni Tribal Resistence Fighters’.
117 Al-Jazeera, ISIL shelling kills more Iraqi soldiers in Ramadi, 3 februari 2016; Musings on Iraq, New casualty report

from Iraq’s government, 23 december 2015; vertrouwelijke bronnen.
118 BBC News, Iraqi forces ‘recapture IS-held town of Hit’, 14 april 2016; ISW, Iraq Control of Terrain Map, 23 mei

2016.
119 Vertrouwelijke bronnen.
120 Al-Arabiya, Civilians flee Iraq town as battle looms, 15 maart 2016; BBC News, Iraqi forces ‘recapture IS-held

town of Hit’, 14 april 2016; vertrouwelijke bronnen.
121 Aanhoudende gevechten in de nabije omgeving en de afwezigheid van basisvoorzieningen zijn andere redenen die

ontheemden uit Anbar er van kunnen weerhouden om terug te keren naar hun woonplaatsen.
122 Al-Jazeera, ISIL landmines: Iraq tells civilians to avoid Ramadi, 25 april 2016; Niqash, Crual and unusual: hidden

bombs in ruined Ramadi take high toll on returning locals, 5 mei 2016; UNHCR, Despite booby traps, Iraqis risk

all on return to Ramadi, 29 april 2016; vertrouwelijke bronnen. Zie ook paragraaf 4.3 van dit ambtsbericht.
123 Vertrouwelijke bron.
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Nadat ISIS was verdreven uit Ramadi en Hit bleef het in staat om aanvallen uit te

voeren op steden en dorpen in Anbar, zowel op burgers als op militaire doelen. Eind

mei 2016 en in juli 2016 vonden er verschillende incidenten in en om Hit plaats,

waarbij zowel veiligheidspersoneel als burgers om het leven gekomen zouden zijn.

Verschillende bronnen waren niet eenduidig in hun berichtgeving met betrekking tot

de datum, aantal slachtoffers en soort slachtoffer( burger/veiligheidspersoneel).124

Ook in de omgeving van Ramadi en Haditha bleek ISIS in de verslagperiode nog in

staat aanvallen te initiëren met gebruik van bomauto’s en bomvesten, die meestal

gericht waren op Iraakse militairen. Doel hiervan zou zijn om ontheemden te

ontmoedigen naar hun woonplaatsen terug te keren. De Iraakse strijdkrachten

waren doorgaans in staat de aanslagen tijdig te voorkomen, waardoor er aan hun

zijde weinig of geen slachtoffers vielen. Er zijn echter ook aanvallen op Iraakse

troepen geweest waarbij wel slachtoffers vielen.125

Begin augustus 2016 is na een lange periode van gevechten Jazira al-Khaldiya

(gelegen tussen Ramadi en Fallujah) op ISIS heroverd.126 De controle over Zankura

is herhaaldelijk verloren en heroverd. Eind juni 2016 is het opnieuw op ISIS

heroverd.127

Fallujah128

Als onderdeel van de strijd tegen ISIS in Fallujah is de stad vanaf december 2015

geleidelijk door de Iraakse strijdtroepen belegerd. Dit had tot gevolg dat de

dagelijkse leefomstandigheden voor de inwoners verslechterden. Er ontstond

voedselschaarste, waardoor de prijzen van het nog beschikbare voedsel sterk stegen

en er ontstond een gebrek aan medische behandelmogelijkheden. Er zijn berichten

dat enkelen de hongerdood gestorven zouden zijn of vanwege deze slechte

omstandigheden zelfmoord hebben gepleegd. Deze berichten kunnen echter niet

door betrouwbare bronnen bevestigd worden.129

Medio februari 2016130 vonden er twee dagen achter elkaar gevechten plaats tussen

ISIS-leden en leden van verschillende stammen.131 De directe aanleiding is

onduidelijk, maar de stamleden zouden kantoren en controleposten van ISIS in

brand hebben gestoken, waarbij dodelijke slachtoffers aan de zijde van ISIS zouden

zijn gevallen. Naar aanleiding van deze opstand zou ISIS burgers hebben opgepakt,

de aantallen lopen uiteen van ongeveer twintig tot tussen de honderd en

honderdvijftig personen.132

124 ISW, Iraq Situation report, 24 mei – 1 juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
125 Al-Arabiya, ISIS attacks troops in western Iraq killing 11, 4 januari 2016; ISW, Iraq situation report, 8-13 juni

2016; vertrouwelijke bronnen.
126 Vertrouwelijke bron.
127 ISW, Iraq Situation Report, 14-20 juni 2016.
128 De berichtgeving omtrent Fallujah, zowel voor als tijdens het offensief, werd gekenmerkt door moeizame

verificatie van informatie. Media en andere bronnen verschaften zeer uiteenlopende gegevens over onder meer

het aantal burgers in de stad, aantal ontheemden, aantal doden, misstanden etc. Bronnen erkenden vaak de

moeilijkheid om informatie te verifiëren. Human Rights Watch, Iraq: Fallujah siege starving population, 7 april

2016; vertrouwelijke bronnen.
129 Al-Monitor, Why this Iraqi city is starving, 19 februari 2016; Human Rights Watch, Iraq: Fallujah siege starving

population, 7 april 2016; IRIN, Three deaths in Fallujah, 7 april 2016; The Wall Street Journal, Iraqi blockade of

occupied Fallujah takes toll on civilians, 31 januari 2016; vertrouwelijke bronnen.
130 Over de exacte data waarop dit gebeurd zou zijn, zijn de bronnen niet eenduidig.
131 In dit verband worden de Al-Juraisat, Al-Mahamda en Al-Halabsa stammen genoemd. Een van de bronnen noemt

enkel de Al-Juraisat stam, ook wel gespeld als Jresat. De stamleden zouden, niet in opdracht van de stamleiding,

maar op individuele basis geopereerd hebben.
132 Al-Arabiya, Iraq tribesmen battle ISIS inside Fallujah for second day, 20 februari 2016; Al-Arabiya, Clashes in

ISIS-held Iraq’s Fallujah halt after residents seized, 21 februari 2016; ISW, Iraq situation report, 18-22 februari

2016; The Washington Post, Islamic State faces new trouble in Fallujah as Sunni Tribesmen revolt, 19 februari

2016; vertrouwelijke bronnen.
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Er waren berichten dat ISIS op 8 maart 2016 in Fallujah vijftig burgers omgebracht

heeft, hetgeen opnieuw tot gevechten zou hebben geleid met stamleden. Het is

onbekend of er een verband is met de opstand medio februari 2016.133

Op 23 mei 2016 begon officieel het offensief tegen de ISIS-strijders die Fallujah

bezet hielden. Het is de eerste stad die ISIS in januari 2014 wist te veroveren en

daarmee de Iraakse stad die het langst in handen is geweest van de extremistische

groepering. De stad ligt ongeveer zeventig kilometer ten westen van Bagdad. In de

aanloop naar dit offensief wisten het Iraakse leger, PMF en soennitische tribale

strijders, ondersteund door de internationale coalitie134, dorpen in de omgeving en

belangrijke aanvoerroutes te heroveren.135 Op 23 mei 2016136 werd het district

Karma bevrijd, dat ten noordoosten van Fallujah ligt. Een paar dagen later zouden

ook een aantal dorpen in de omgeving en de weg tussen Karma en Bagdad in

handen van de Iraakse strijdtroepen gekomen zijn.137 Op 17 juni 2016 heeft premier

Al-Abadi Fallujah als bevrijd verklaard. Ook de Fallujah Dam is heroverd op ISIS.

Evenals bij Ramadi volgde er na de verklaring van de bevrijding nog een periode van

gevechten. In het westen en noorden van Fallujah bevonden zich nog ISIS-

strijders.138 Op 26 juni 2016 heeft de militaire leiding verklaard dat Fallujah bevrijd

is. De stad zou ondanks de gevechten minder beschadigd zijn dan Ramadi. Volgens

de UNHCR zou het gemeentehuis op 2 juli 2016 heropend zijn.139

Eind juni 2016 bombardeerden Iraakse en coalitie gevechtsvliegtuigen een groot

konvooi van vluchtende ISIS-strijders ten zuidwesten van Fallujah, dat richting de

Razazah woestijn ten zuiden van Fallujah trok. Er zouden meer dan driehonderd

ISIS-strijders gedood zijn en vele voertuigen vernietigd zijn.140

De deelname van sjiitische milities van de PMF aan de strijd om overwegend

soennitische steden als Karma en Fallujah had al voorafgaand aan het offensief tot

angst voor sektarisch gemotiveerd geweld geleid. Kort na de herovering van Karma

verschenen er berichten in de (sociale) media dat de sjiitische PMF-leden zich

hadden misdragen in Karma. Zij zouden onder meer de grote moskee van Karma

hebben vernield. Een andere bron stelt dat deze berichten niet geverifieerd kunnen

worden en dat ISIS ook de gewoonte had moskeeën te vernielen of te gebruiken als

bomfabriek. De bron stelt eveneens dat het bericht over de vernielde moskee door

ISIS op sociale media kan zijn geplaatst. Zowel de gewapende als ongewapende

acties van ISIS lijken vaak tot doel te hebben om de sektarische spanningen tussen

soennieten en sjiieten aan te wakkeren.141

133 Twee bronnen hebben over deze gebeurtenis geschreven, er zijn ook bronnen die over

mensenrechtenschendingen rapporteren die dit incident niet gerapporteerd hebben. Dit incident kan derhalve niet

onafhankelijk geverifieerd worden. Iraqi News, Clashes broke out between tribe in Fallujah and ISIS after

executing 50 civilians, 8 maart 2016; ISW, Iraq Situation Report, 8-14 maart 2016.
134 De internationale coalitie van tientallen landen, waaronder Nederland, onder leiding van de Verenigde Staten van

Amerika, strijdt, onder de naam Operation Inherent Resolve, tegen ISIS.
135 ISW, Iraq Control of Terrain Map, 23 mei 2016; vertrouwelijke bron.
136 Een andere bron noemt 24 mei 2016 als datum van de bevrijding. Alternatieve spelling voor Karma:

Garma/Gourma.
137 Al-Arabiya, Iraq: district northeast of Fallujah liberated from ISIS, 24 mei 2016; ISW, Iraq situation report, 11-24

mei 2016; Rudaw, Iraqi forces recapture three villages in Fallujah, 24 mei 2016; vertrouwelijke bronnen.
138 Al-Arabiya, Iraqi forces battle ISIS in Fallujah after city’s fall, 21 juni 2016; ISW, Fallujah Control of Terrain Map,

17 juni 2016; ISW, Iraq Situation Report, 15-21 maart 2016; Rudaw, ISIS fighting back in northern Fallujah, 19

juni 2016.
139 Al-Arabiya, ISIS defeated in Falluja says Iraq commander, 26 juni 2016; ISW, Iraq Situation Report, 29 juni – 6

juli 2016; UNHCR, Iraq: Flash update, 3 juli 2016; vertrouwelijke bron.
140 ISW, Iraq Situation Report, 29 juni – 6 juli 2016; Reuters, US-led strikes pound Islamic State in Iraq, kill 250

fighters, 29 juni 2016; Rudaw, Airstrikes hit ISIS convoy fleeing Fallujah, hundreds killed, 30 juni 2016;

vertrouwelijke bronnen.
141 ISW, The campaign for Falluljah, 31 mei 2016; vertrouwelijke bronnen.
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Tijdens en na de strijd om Fallujah en de dorpen in de omgeving op ISIS te

heroveren, circuleerden er verschillende berichten over mensenrechtenschendingen

door PMF-leden. Zo verschenen er berichten dat leden van Kata’ib Hezbollah in

Fallujah 49 burgers om het leven zou hebben gebracht. De bronnen stelden echter

dat de informatie wegens beperkte toegang en mogelijkheden niet geverifieerd kon

worden. De sjiitische milities zouden met hun acties wraak nemen op het

soennitische Fallujah en de inwoners zouden door hen verdacht worden van banden

met ISIS. De militieleden zouden vernielingen aangericht hebben, burgers om het

leven gebracht hebben en schuldig zijn aan de verdwijning van mannelijke inwoners

van Fallujah. De militieleiders ontkenden hun betrokkenheid en stelden dat

militieleden dit op individuele basis hadden ondernomen. De federale Iraakse

autoriteiten hebben een comité ingesteld dat onderzoek moet doen naar het

waarheidsgehalte, de ernst en de daders van de vermeende

mensenrechtenschendingen. Het comité is echter niet transparant in hun

berichtgeving over de voortgang van het aangekondigde onderzoek naar deze

gebeurtenis en heeft nog altijd geen bevindingen openbaar gemaakt. De macht en

invloed van de beschuldigde milities zou dermate groot zijn, dat een eerlijk en

objectief onderzoek naar de toedracht en schuldigen onmogelijk zou maken.142

In juli 2016 waren ruim zeshonderd jongens en mannen uit Fallujah en omgeving

geregistreerd als vermist. Het in kaart brengen van de vermisten loopt nog,

waardoor dit aantal in werkelijkheid hoger dan zeshonderd kan zijn. Deze jongens

en mannen zouden door soldaten en milities meegenomen zijn voor

veiligheidscontroles maar zij zijn niet geregistreerd in de bekende en door de VN

bezochte tijdelijke detentielocaties. De omstandigheden waarin personen verblijven

die door Iraakse militairen worden gecontroleerd zijn zeer slecht. De locaties zijn

niet bedoeld en niet geschikt voor tijdelijke inbewaringstelling. Het betreft onder

meer leegstaande fabrieken. Er is geen of weinig toegang tot voedsel en sanitair. Er

zijn berichten dat personen in bewaring zijn gestorven. De exacte toedracht hiervan

is onbekend. De omstandigheden voor hen die door milities worden vastgehouden

voor veiligheidscontroles zou nog slechter zijn. Er zou sprake zijn van

mishandelingen.143

Burgers die de stad ten tijde van het offensief in mei en juni 2016 probeerden te

verlaten, liepen het risico de vlucht niet te overleven. De ISIS-strijders in de stad

verboden burgers de stad te verlaten, onder meer omdat zij hen gebruiken als

menselijk schild. Een aantal burgers is op hun vlucht door scherpschutters van ISIS

gedood, anderen zijn bij het oversteken van de Tigris verdronken of op een andere

manier om het leven gekomen. Tientallen burgers zouden tijdens hun vlucht

omgekomen zijn.144

In de eerste weken van het offensief bestond er veel onduidelijkheid over het aantal

burgers in de stad en het aantal ontheemden. Eind juni 2016 bleek dat er ongeveer

vijfentachtigduizend burgers uit de stad gevlucht waren en er nog ongeveer

tienduizend burgers in de stad verbleven. Het aantal ontheemden was dermate

groot dat de capaciteit van de hulporganisaties onvoldoende was en er nijpende

humanitaire situaties ontstonden.

142 Al-Arabiya, Iraq makes arrests over reports of Sunnis executed, 13 juni 2016; Al-Jazeera, Fallujah civilians:

Militias take turns to torture us, 16 juni 2016; Human Rights Watch, Iraq: Fallujah abuses inquiry mired in

secrecy, 7 juli 2016; Amnesty International, Punished for Daesh’s crimes. Displaced Iraqi’s abused by militias and

government forces, 18 oktober 2016; vertrouwelijke bronnen.
143 Al-Arabiya, Fallujah men fleeing ISIS detained by Iraqi govt, Shiite militias, 14 juni 2016; Radio Free Europe,

Shi’ite militia ‘Seized and killed Iraqi civilians’, 5 juli 2016; vertrouwelijke bronnen.
144 Al-Arabiya, ISIS said to use civilians as human shields in Fallujah, 31 mei 2016; The Washington Post, These

Iraqi’s dodged bombs and bulltes to escape the Islamic Stat, but their misery hasn’t ended, 15 juni 2016;

vertrouwelijke bronnen.
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Er was een tekort aan onderdak, drinkwater, voedsel, sanitair en medische
hulpmiddelen in de zware omstandigheden van de Iraakse zomer.145 De ontheemden
werden grotendeels in de tientallen kampen opgevangen in de directe omgeving van
Fallujah. Slechts een klein aantal ontheemden zou in Bagdad, Erbil of andere
plaatsen terechtgekomen zijn. Reden hiervoor is voornamelijk dat het wantrouwen
richting de bevolking van Fallujah vanwege de jarenlange bezetting door ISIS heel
groot is. Men zou vrezen dat de bevolking sterk met ISIS sympathiseert en er waren
gevallen bekend dat ISIS-strijders zich onder de ontheemden mengden om zo te
kunnen ontsnappen.146

Tienduizende ontheemden uit Fallujah en omgeving zijn aan het eind van de

verslagperiode naar hun oorspronkelijke woongebied teruggekeerd.147

Rutbah

In de dagen na 18 mei 2016 zijn de plaats Rutbah en het stuk snelweg tot aan

Trebil, een grensplaats met Jordanië, heroverd op ISIS. Eerder dat jaar, op 13

maart 2016, zou ISIS de stad voor een dag verlaten hebben. Na terugkeer hadden

zij weer controle over de stad. Rutbah is strategisch en economisch van belang

vanwege de ligging aan de snelwegen die Irak met Jordanië en met Syrië verbinden.

ISIS heeft in de tijd dat zij de stad bezet hield, inkomsten verworven door belasting

op doorgaand handelsverkeer te heffen. De snelweg richting Syrië werd door hen

gebruikt als aanvoerlijn voor voorraden en strijders.148 Na een aanslag op Jordaanse

soldaten op 21 juni 2016 heeft Jordanië de grenzen met Irak en Syrië gesloten.149

Volgens cijfers van IOM zijn tot medio oktober 2016 ruim tienduizend personen

teruggekeerd naar Rutbah.150

Eind juni 2016 zou ISIS nog een aanval uitgevoerd hebben op Rutbah. Het is

vanwege de verschillen in data en slachtoffers onduidelijk of de verschillende

bronnen over hetzelfde incident rapporteerden. Slechts één van de bronnen

rapporteerde een aantal burgerdoden.151 Eind juli 2016 en eind oktober 2016 heeft

ISIS opnieuw aanvallen op de stad uitgevoerd, maar ze hebben de stad niet

veroverd.152

2.4 Ninewa

De provincie Ninewa is een etnisch en sektarisch gemengde provincie met Koerden,

soennitische Arabieren, Turkmenen, Yezidi’s, Turkmenen, christenen en Shabak.

Veel inwoners van de provincie zijn sinds de komst van ISIS in 2014 ontheemd

geraakt. In de verslagperiode zijn in de provincie Ninewa verschillende plaatsen op

ISIS heroverd, waaronder Sinjar, Qayyara, Bashiqa en dorpen ten oosten van Mosul.

145 Al-Jazeera, Iraq Fallujahs displaced endure inhuman conditions, 22 juni 2016; The Washington Post, These Iraqis

dodged bombs and bullets to escape the Islamic State, but their misery hasn’t ended, 15 juni 2016; UNOCHA,

Fleeying Fallujah, 22 juni 2016; UNOCHA, Iraq: Humanitarian response to the Fallujah crisis. Operational update,

26 juni tot 1 juli 2016; vertrouwelijke bronnen.
146 Al-Jazeera, ISIL fighters sneaking out of Fallujah with civilians, 13 juni 2016; Iraqi News, Disguised as civilians,

14 ISIS land into security forces dragnet, 25 juni 2016; UNOCHA, Fallujah crisis. Emergency response over the

last 45 days, 22 mei – 5 juli 2016; vertrouwelijke bron.
147 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, DTM Round 56 – October 2016, 13 oktober 2016.
148 Al-Arabiya, ISIS returns to Iraqi town, 14 maart 2016; Al-Arabiya, Iraq ‘retakes’ western town of Rutba from

ISIS, 20 mei 2016; ISW, Iraq situation report, 8-14 maart 2016; ISW, Iraq situation report, 11-24 mei 2016;

ISW, Iraq Control of Terrain Map: 23 mei 2016; vertrouwelijke bron.
149 Rudaw, Jordan closes borders with Iraq, Syria after suicide attack, 22 juni 2016.
150 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, DTM Round 56 – October 2016, 13 oktober 2016.
151 Iraqi News, Iraqi forces repel ISIS multi-front attack on al-Rutba, Anbar, 27 juni 2016; UNHCR, Iraq: Flash

update, 29 juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
152 Al-Arabiya, ISIS ‘executes’ five Iraqis in western town: army, 24 oktober 2016; vertrouwelijke bronnen.
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Vanwege het tegen het eind van de verslagperiode lopende offensief van Mosul en

omstreken, wordt voor ontwikkelingen van de heroveringen op ISIS verwezen naar

het Institute for the Study of War. Deze strijd ging gepaard met een toename van

het aantal Irakezen dat ontheemd raakte. De terugkeer van ontheemden in de

provincie Ninewa is beperkt. Sinds maart 2016 zijn in de hele provincie slechts

ongeveer 23.000 ontheemden naar hun woonomgeving teruggekeerd. De reden

hiervoor is het ontbreken van één of meerdere behoeften bij de ontheemden als

voorwaarden voor terugkeer, zoals veiligheid, een onderkomen, financiele middelen,

basisbehoeften en publieke voorzieningen.153

Sinjar

Sinjar, waar Yezidi’s de meerderheid vormden, is na ruim een jaar in handen van

ISIS geweest te zijn, medio november 2015 heroverd. In de strijd om het district

Sinjar hebben verschillende Koerdische gewapende troepen meegevochten. Naast de

Iraakse Peshmerga154 gesteund door coalitieluchtaanvallen hebben ook strijders van

de Koerdische PKK en de daaraan gelieerde strijdgroep YPG deelgenomen. Met name

het gebied ten westen van de stad Sinjar zou door strijders van de PKK, YPG en een

lokale Yezidi-militie genaamd Sinjar Resistance Units (YBS) zijn heroverd. Het is

onduidelijk welke Koerdische strijdgroepen de controle hebben over welk dorp in dit

district. Zelfs de controle over de stad Sinjar is verdeeld onder de verschillende

Koerdische strijdgroepen. De aanwezigheid van buitenlandse troepen zoals de PKK

en YPG kan deels verklaard worden door hun rol in het beschermen van de lokale

Yezidi bevolking. Waar de Iraakse Peshmerga zich in augustus 2014 terugtrokken

ten tijde van de aanval van ISIS, wisten de YPG en PKK een deel van de Yezidi’s te

helpen door een vluchtroute naar Syrië veilig te stellen. ISIS heeft in Sinjar

duizenden Yezidi’s gedood en duizenden ontvoerd en tot slaaf gemaakt. Dit op deze

specifieke bevolkingsgroep gerichte geweld is door de VN als genocide erkend.

Overigens waren er in 2015 berichten dat een Yezidi-militie wraakacties had

uitgevoerd jegens soennitische moslims.155

Tel Afar

Het nabij gelegen Tel Afar is sinds juni 2014 in handen van ISIS.156 ISIS heeft

eveneens de controle over het dorp Ba’aj en de strook land tussen Tel Afar en Ba’aj,

dat ten zuiden van Sinjar ligt. Vanuit dit gebied is ISIS in staat gebleken aanvallen

uit te voeren op de Koerdische troepen in en om Sinjar.157 Het is onduidelijk in

hoeverre het van oorsprong Turkmeense Tel Afar nog door oorspronkelijke bevolking

bewoond wordt. De meerderheid van de Turkmenen uit Tel Afar zijn sjiieten, zij

waren direct het doelwit van de soennitische ISIS-strijders en zijn naar Najaf

gevlucht. Het andere deel van de oorspronkelijke bevolking is grotendeels van

soennitisch-Turkmeense afkomst. Er waren berichten dat in de dagen na de

verovering door ISIS medio 2014 al 90% van de bevolking de stad ontvlucht zou

zijn.158

153 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, DTM Round 56 – October 2016, 13 oktober 2016; IOM Iraq, IOM tracks

return in Iraq amid continued displacement, 29 juni 2016.
154 In dit geval Peshmerga gelieerd aan de KDP.
155 Al-Arabiya, Yazidis burn Muslim homes in Iraq’s Sinjar, witnesses say, 15 november 2015; Al-Monitor, Kurdish

infighting complicates Sinjar offensive, 12 november 2015; ISW, Iraq Control of Terrain Map, 25 november 2015;

Niqash, To the victor, the spoils: Kurdish military scrap with rival Kurdish militia over Mosul’s future, 24 maart

2016; Niqash, Signs of violence to come: Iraq’s Yazidis return home to face cruel economic blockade, 23 juni

2016; PAX, Sinjar after ISIS, 15 juni 2016; UN News Centre, UN human rights panel concludes ISIL is

committing genocide against Yazidis, 16 juni 2016.
156 Zie algemeen ambtsbericht Irak van september 2014.
157 Rudaw, ISIS suicide bombers attack Peshmerga in Shingal, 21 april 2016; ISW, Iraq: Control of Terrain map, 14

juli 2016; vertrouwelijke bron.
158 IDMC, IDPs caught between a rock and a hard place as displacement crisis deepens, 30 juni 2015; Ceasefire en

Minority Rights Group International, Iraq’s displacement crisis: Security and protection, maart 2016.
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De frontlinie met ISIS ligt niet ver van Sinjar en is sinds de bevrijding van Sinjar

niet wezenlijk verschoven. ISIS voert vanuit het gebied rond Tel Afar aanvallen uit

op Peshmerga en andere Koerdische strijdtroepen zoals de PKK en YPG. Deze

aanhoudende gevechten dragen ertoe bij dat weinig ontheemden willen terugkeren

naar hun woonplaatsen in het district Sinjar.159

In het westen van de provincie Ninewa was een groep burgers gestrand in een

afgelegen, ruraal gebied ten oosten van Sinjar genaamd Khirbat Mustafa. De groep

is in november 2015 op deze locatie vast komen te zitten, ingeklemd tussen de

Peshmerga in Sinjar enerzijds en de frontlinie met ISIS bij Tel Afar anderzijds. In

december 2015 werd nog gesproken over een groep van 1.300 personen, maar

begin 2016 werd geschat dat het ongeveer 520 personen betrof. In mei 2016 zijn de

schattingen weer bijgesteld naar een aantal van 625. Het betreft een groep van

soennitische Arabieren, van wie het merendeel behoort tot de Juhaysh stam. De

Peshmerga hebben lange tijd geweigerd deze groep naar veilig gebied te laten

vertrekken, omdat zij individuen uit de groep verdachten van banden met ISIS. Er

werd door de Peshmerga beperkt hulp toegelaten in de vorm van water, voedsel en

medische hulpgoederen. In een enkel medisch geval zouden zij toestemming hebben

verleend om naar een naburig soennitische Arabisch te dorp te gaan.160 Het grootste

deel van de groep, naar verluidt uitsluitend vrouwen en kinderen, is uiteindelijk op

11 juli 2016 door de Peshmerga toegang verleend tot de Koerdische Regio. De groep

is opgevangen in een ontheemdenkamp.161

Qayyara

In de aanloop naar het offensief om Mosul hebben de Iraakse strijdgroepen met de

internationale coalitie het gebied rond Qayyara heroverd. Dit begon met het

heroveren van een aantal dorpen ten oosten van de rivier de Tigris, in het district

Makhmour. Begin juli 2016 wist men het nabij gelegen militaire vliegveld van

Qayyara, ook wel Q-west genoemd, te heroveren. Dit was van groot strategisch

belang om van daaruit het offensief op Mosul te kunnen coördineren en te

bevoorraden. Bij de bevrijding van de basis zouden bijna tweeduizend personen uit

een ISIS-gevangenis bevrijd zijn. Het betrof (voormalig) personeel van het Iraakse

leger en politie. Dit bericht kon dezerzijds niet geverifieerd worden. Vervolgens

werden ook dorpen op de westoever van de Tigris heroverd op ISIS. De gevechten

leidden tot grote stromen ontheemden.162 Het risico voor hen die proberen uit ISIS-

gebied te vluchten is erg groot. Er zijn veel berichten dat vluchtende bevolking door

ISIS gepakt en vervolgens gedood wordt of van mensen die omkomen door langs

vluchtroutes geplaatste explosieven.163

Ninewa-vlakte

De Ninewa-vlakte is een gebied dat van oudsher door minderheden als christenen en

shabak wordt bewoond. Het gebied ligt ten noorden, oosten en zuiden van de stad

Mosul en beslaat de districten Telkef, Sheikan en Hamdaniya. ISIS heeft de controle

gehad over een gebied tot ongeveer 25 kilometer rondom Mosul, inclusief de

plaatsen Batnaya, Telkayf, Bartella, Bashiqa en Hamdaniya. Veel van de bewoners

zijn door het geweld van ISIS ontheemd geraakt of zijn het land ontvlucht.

159 Bas News, Peshmerga strongly repels IS near Sinjar, 30 juni 2016; Al-Jazeera, Iraq yazidis living in fear on Mount

Sinjar, 26 juli 2016.
160 UN OHCHR, Latest press briefing: Iraq / discrimination and violence, 4 december 2015; UN News Centre, Iraq: UN

relief official calls for relocation of civilians to safer areas, 22 februari 2016; Reuters, Trapped between Iraq

frontlines, refugees illustrate Sunni Arab predicament, 25 februari 2016; vertrouwelijke bronnen.
161 Vertrouwelijke bronnen.
162 ISW, Iraq Situation Report, 14-20 juni en 7-13 juli 2016; Rudaw, Iraqi troops retake Gayara air base from ISIS

east of Mosul, 9 juli 2016; Rudaw, Intense battle as Iraqi troops approach ISIS-held Qayara south of Mosul, 11

juli 2016; vertrouwelijke bronnen.
163 Vertrouwelijke bronnen. Zie ook paragraaf 2.1 van dit ambtsbericht.
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Hoewel sommige ontheemden weer terugkeerden naar hun dorpen, zijn er ook velen

die de situatie nog te onveilig achten om terug te keren, onder andere vanwege het

medio oktober 2016 gestarte Mosul-offensief. Eind oktober 2016 waren de

overwegend christelijke plaatsen Bartella en Hamdaniya en andere plaatsen ten

oosten van Mosul zoals Bashiqa op ISIS heroverd.164

Mosul

De stad Mosul was gedurende de verslagperiode in handen van ISIS. Op 17 oktober

2016 begon het offensief om de stad op ISIS te heroveren. De stad werd voorheen

bewoond door verschillende etnische en sektarische groepen. Naar verwachting

wonen er inmiddels zeer weinig tot geen religieuze minderheden in de stad. Mogelijk

woont er, naast de soennitisch-Arabische gemeenschap, nog een aantal Koerden in

de stad. De stad is doordat de Tigris er doorheen stroomt opgedeeld in twee delen.

De bevolking duidt de oostelijke helft aan als de linkeroever en de westelijke kant

als de rechter oever (vanwege de stroomrichting van de rivier).165

Aan het einde van de verslagperiode kwamen er berichten uit de stad naar buiten

dat er in de stad kleine verzetsacties tegen ISIS zouden zijn uitgevoerd. In augustus

2016 kwam naar buiten dat burgers de Arabische letter mim op muren schreven als

daad van verzet. De mim is de eerste letter van het Arabisch woord muqawamah

dat verzet betekent. Later kwamen er berichten van acties gericht tegen ISIS-leden.

Dit sluit niet uit dat er eerder ook verzetsacties plaatsgevonden kunnen hebben.

Informatie vanuit Mosul is zeer moeilijk te verifieren, onder meer omdat

communiceren met personen buiten Mosul zwaar gestraft kan worden door ISIS.

ISIS zou in Mosul medio oktober 2016 het bezit van mobiele telefoons en SIM-

kaarten verboden hebben. Er waren berichten dat een onbekend aantal mannen

door ISIS opgehangen is, omdat zij na het ingaan van het verbod nog in het bezit

waren van mobiele telefoons of SIM-kaarten.166

Wekelijks kwamen er berichten naar buiten dat ISIS burgers gedood heeft om

uiteenlopende redenen. Daarnaast zouden burgers omgekomen zijn bij

luchtaanvallen op de stad. De berichten vanuit Mosul zijn erg moeilijk of onmogelijk

te verifiëren, waardoor niet onafhankelijk vastgesteld kan worden of alle geclaimde

incidenten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.167

Bashiqa

Medio mei 2016 is het dorp Kanuna in het district Bashiqa op ISIS heroverd. De

frontlinie wordt bij Bashiqa bewaakt door Peshmerga. Er is ook een Turkse militaire

basis in Bashiqa, waar zij onder meer soennitisch-Arabische strijders zouden trainen

voor de strijd. Begin november 2016 is de plaats Bashiqa op ISIS heroverd.168

Bij een bombardement medio juli 2016 op het dorp Fadiliyah, in het district Bashiqa,

zouden zes burgerslachtoffers (vrouwen en kinderen) zijn gevallen en zouden acht

huizen verwoest zijn. Naar verluidt zouden het Turkse bombardementen

betreffen.169

164 Rudaw, Bagdad arms Christian volunteers in volatile Nineveh plain, 10 februari 2016; Rudaw, Christians in

northern Iraq celebrate Easter in the shadow of ISIS, 27 maart 2016; Al-Jazeera, Iraq: Christians who fled ISIL

fearful to return home, 25 mei 2016; ISW, The campaign for Ninewa Province, 29-31 oktober 2016.
165 Al-Arabiya, Iraqi forces enter ISIS-held Mosul for first time, 1 november 2016.
166 Reuters, Iraq’s Mosul residents feel relief, anxiety as ‘liberation’ nears, 9 augustus 2016; IraqiNews, Violent

clashes break out after 2 teens kill ISIS militant in Mosul, 26 oktober 2016; vertrouwelijke bronnen.
167 Zie paragraaf 1.2 van dit ambtsbericht. Al-Arabiya, About 20 killed in strikes on ISIS in Iraq’s Mosul, 22 december

2015; Niqash, Misfires and mistakes: Extremists use civilian deaths, caused by international air strikes for

propaganda, 24 maart 2016; vertrouwelijke bron
168 ISW, Iraq Situation Report, 11-24 mei 2016; The Telegraph, Turkish troops taking on Isil in ‘secret battle’ in Iraq,

25 februari 2016; vertrouwelijke bron.
169 Vertrouwelijke bron.
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Makmhour – betwist gebied170

De strijd op de frontlinie bij Makhmour is in de verslagperiode geïntensiveerd. Er is

een gevarieerde troepenmacht aanwezig. Troepen van het Iraakse leger hebben zich

begin 2016 in het district Makhmour gelegerd.171 Daarnaast nemen strijders van de

soennitisch-Arabische National Mobilisation Forces (Hashd al-Watani, NMF), veelal

gelieerd aan de Nujaifi-stam, en Koerdische Peshmerga deel aan het gevecht. Het

geheel van Iraakse strijdkrachten wordt ondersteund door de internationale coalitie.

In voorbereiding op het offensief van Mosul willen de Iraakse strijdtroepen alle door

ISIS bezette dorpen in de omgeving van Mahkmour en Qayyara (Ninewa)

heroveren. Een groot aantal dorpen is gedurende de verslagperiode heroverd. Deze

zware strijd heeft tot nieuwe stromen ontheemden geleid, die door de frontlinie

heen richting de stad Makhmour trokken. Omdat de stad Makhmour eind maart

2016 in toenemende mate onveilig werd, werden de ontheemden die in de stad

verbleven op 1 april 2016 overgebracht naar het Debaga (in het oosten van het

Makhmour district) kamp. Zij die nadien het gebied ten westen van Makhmour

ontvluchtten, werden eveneens in Debaga opgevangen. Het kamp raakte hierdoor

overbevolkt, waardoor de noodzaak bestond om kampen bij te bouwen.172

Er is een onbevestigd bericht dat eind maart 2016 drie burgerslachtoffers gevallen

zouden zijn bij beschietingen door ISIS op Mahana, een dorp in het district

Makhmour. Daarnaast zijn er berichten dat ISIS het burgers verbiedt het gebied te

ontvluchten. Burgers uit Qayyara (Ninewa) en Hawija (Kirkuk), maar ook uit

Kabaruk (Erbil), probeerden te vluchten naar het gebied achter de frontlinie bij

Makhmour. Zij die door ISIS betrapt worden tijdens hun vlucht worden door hen

gedood. Daarnaast zijn er berichten dat ISIS burgers gebruikt als menselijk schild.

Verdere details hierover zijn onbekend, het is evenmin bekend of hierbij

burgerslachtoffers zijn gevallen.173

De bases van het Iraakse leger en die van de Peshmerga in het district Makhmour

werden regelmatig het doelwit van complexe aanvallen door ISIS. Doorgaans

werden deze aanvallen succesvol afgeslagen, maar er vond ook een aantal

aanslagen plaats waarbij doden zijn gevallen aan de kant van het leger en de

Peshmerga.174

Op de Control of Terrain Maps van The Institute for the Study of War loopt de grens

van het ISIS controlegebied exact op de grens van de provincie Ninewa met de

provincie Erbil. Er zijn echter voldoende berichten waarin geschreven wordt over

dorpen in het district Makhmour die heroverd zijn op ISIS, onder meer Kharaib Jabr,

Kharabadan (Khra Bardan) en Karmardi. Op geografisch kaartmateriaal ligt dit

district in de provincie Erbil. ISIS heeft derhalve controle gehad over dorpen die in

de betwiste gebieden in het district Makhmour, provincie Erbil liggen. Het district

Makhmour wordt over het algemeen beschouwd als onderdeel van federaal Irak,

maar het overgrote deel is de facto door de Koerden gecontroleerd gebied.

170 Administratief valt het district Makhmour onder de provincie Ninewa (federaal Irak), maar het is nooit officieel een

deel van de provincie Ninewa geworden. Het behoort geografisch tot de provincie Erbil.

Peaceworks, Iraq’s disputed territories. A view of the political horizon and im plications for U.S. Policy, 2011.
171 ISW, Iraq Situation Report, 2-11 februari 2016. Deze troepen vallen onder het gezag van het Ninewa Operations

Command en hebben tot doel Mosul en omgeving op ISIS te heroveren.
172 UN OCHA, Iraq: Humanitarian snapshot (as of 10 April 2016); UN OCHA, Iraq: Humanitarian snapshot (as of 1

June 2016); Rudaw, Iraqi army forces arrive in Makhmour, 11 februari 2016; The New Yorker, Makhmour: On the

American Front Line against ISIS, 29 maart 2016; vertrouwelijke bronnen. Zie ook paragraaf 4.1 van dit

ambtsbericht.
173 Vertrouwelijke bronnen.
174 Rudaw, On Newroz ISIS attacks Iraqi army, Peshmerga on Makhmour front, 21 maart 2016; vertrouwelijke bron.
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Het bewoonde gebied direct ten oosten van Qayyara en de river de Tigris staat

onder controle van federale Iraakse troepen, waar deze samenwerken met

Peshmerga en soennitische tribale strijders. Hiertoe wordt verwezen naar de Control

of Terrain map van 26 oktober 2016.175

2.5 Salaheddin

Salaheddin is een overwegend soennitische provincie met enkele etnisch gemengde

plaatsen. Vanwege de aanwezigheid van enkele sjiitische heiligdommen, zijn er in de

provincie ook wijken, steden en districten waar sjiieten de meerderheid vormen,

zoals rond de heiligdommen in Samarra en Balad. De sjiieten willen gesteund door

de milities hun macht over het provinciebestuur uitbreiden of consolideren. Er is in

de verslagperiode op verschillende fronten tegen ISIS gestreden. ISIS heeft

daarnaast aanslagen uitgevoerd op sjiitische doelen in de provincie.176 Spanningen

in de etnisch gemengde plaats Tuz Khurmatu hebben in de verslagperiode tot

dodelijk geweld geleid. Aan het einde van de verslagperiode had ISIS nog de

controle over Shirqat en het gebied ten oosten van de Tigris in de provincie

Salaheddin. Daarnaast wisten zij op één dag, 6 november 2016, twee grote

aanslagen te plegen in de districten Samarra en Tikrit met gebruik van

ambulances.177

Baiji

Nadat premier Al-Abadi Baiji eind oktober 2015 als bevrijd had verklaard, bleef ISIS

aanvallen uitvoeren op de Iraakse strijdtroepen die rond Baiji gelegerd waren.

Hoewel de stad en nabijgelegen – totaal verwoeste – olieraffinaderij heroverd zijn, is

ISIS nog altijd aanwezig in delen van het district Baiji en het Makhoul gebergte. Op

8 juni 2016 wist ISIS door middel van een grote actie zeer kortstondig terrein ten

noorden van Baiji te winnen. Aan beide zijden vielen veel slachtoffers. Een dag later

viel er bij een mortieraanval op Al-Mazra’a, een dorp in Baiji district, een

burgerdode. Dit zou de eerste aanval op burgers zijn sinds de bevrijding in oktober

2015.178 Hoewel duizenden ontheemden naar hun huizen in het district Baiji zijn

teruggekeerd, is de plaats Baiji zelf nog leeg en onbewoond.179

Een bron vermeldt dat het district Aziz Balad sinds het heroverd is op ISIS in

december 2014 gecontroleerd wordt door de sjiitische militie Asa’ib Ahl al-Haq.180

175 ISW, Iraq Control of Terrain Map, 25 november 2015; ISW, Iraq Control of Terrain Map, 9 februari 2016; ISW,

Iraq Control of Terrain Map, 26 oktober 2016; ISW, Iraq Situation Report, 2-11 februari 2016; Rudaw, ISIS

ousted from second Makhmour village in less than a week, Peshmerga say, 3 februari 2016; Rudaw, Cash

strapped KRG expects a half million more Nineveh IDPs, 22 juni 2016; Rudaw, Iraqi army takes three more

villages in Makhmour, killing 29 militants, 3 juli 2016; The Telegraph, Civilian exodus begins as Iraqi forces close

in on Mosul, 2 april 2016; vertrouwelijke bronnen.
176 Al-Arabiya, ISIS claims deadly attack on Baghdad mausoleum, 8 juli 2016; Al-Monitor, Will Shiite power struggle

turn into armed conflict in Iraq?, 7 juli 2016; Niqash, Power, money and angry cousins: political infighting in

Salahaddin province causing municipal chaos, 17 maart 2016.
177 ISW, Iraq: Control of Terrain map, 14 juli 2016; ISW, ISIS Sanctuary, 19 augustus 2016.
178 Rudaw, Iraqi premier claims victory over ISIS in Baiji, 25 oktober 2015; ISW, Iraq Situation Report, 8-13 juni

2016; vertrouwelijke bron.
179 Vertrouwelijke bronnen.
180 Vertrouwelijke bron.
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Tuz Khurmatu

Het district Tuz in het oosten van de provincie is betwist gebied, dat willen zeggen

dat zowel federaal Irak als de Koerdische regionale regering aanspraken maken op

dit gebied. De stad Tuz Khurmatu is overwegend Koerdisch, maar plaatsen in het

district als Amerli (sjiitisch-Turkmeens) en Suleiman Beg (meerderheid soennitische

Arabieren, maar ook soennitische Turkmenen) zijn dat niet. In het begin van de

verslagperiode en in april 2016 liepen de spanningen tussen de verschillende

etnische groepen in Tuz Khurmatu op. De confrontaties leidden tot dodelijke

slachtoffers bij de verschillende betrokken partijen. In de gehele verslagperiode

hebben sektarische spanningen geleid tot geweld, zoals beschietingen, ontvoeringen

en gedwongen ontheemding. Deze spanningen leidden tot veel beschuldigingen over

en weer aangaande de verantwoordelijkheid voor en het aanwakkeren van het

geweld. Van enkele berichten op sociale media of in lokale media kon worden

vastgesteld dat ze inhoudelijk onjuist waren. Foto’s in de berichten als ‘bewijs’ van

het gestelde in de nieuwsberichten bleken afkomstig van eerdere incidenten elders

in Irak of zelfs in Syrië. Van andere berichten is het waarheidsgehalte moeilijk vast

te stellen door beperkte verificatiemogelijkheden.181

Op 22 oktober 2015 vond er in Askari, district Tuz Khurmatu, een zelfmoordaanslag

plaats op een bijeenkomst ter herdenking van Ashura (een belangrijke islamitische

gedenkdag, met name voor sjiieten). Hierbij kwamen twee burgers om het leven en

raakten er meer dan twintig gewond. De twee doden waren soennieten, onder de

gewonden bevonden zich sjiieten en soennieten, Turkmenen, Arabieren en Koerden.

ISIS zou de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist hebben. Diezelfde dag

hebben milities ten minste 175 soennitisch-Arabische burgers uit hun huizen

ontvoerd, naar verluidt voor ondervraging. Ongeveer 130 personen zouden een

aantal dagen later vrijgelaten zijn, sommigen van hen zouden onder bedreiging de

stad hebben moeten verlaten. Van een drietal ontvoerden is het levenloze lichaam

aangetroffen in de dagen na de ontvoering. Een klein aantal zou tegen aanzienlijke

bedragen losgeld vrijgelaten zijn. Van enkelen is het lot – dezerzijds – tot op heden

onbekend.182

Begin november 2015 raakten Turkmeense sjiitische militieleden slaags met het

veiligheidspersoneel van een door Koerden bemande controlepost. Dit resulteerde in

doden aan beide zijden. In de dagen erna vonden er meer onderlinge gevechten

plaats, onder meer bij een ziekenhuis waarbij zowel strijders als burgers

omkwamen, onder wie een arts. Ook werden verschillende huizen en winkels in

brand gestoken. In de winter werd er een fysieke afscheiding in de stad gebouwd

waardoor er een afgebakend Koerdisch en een Turkmeens gebied ontstond. Zij die

aan de ‘verkeerde kant’ woonden, voelden zich gedwongen te verhuizen. De

conflicten zouden zich op individueel niveau ontwikkeld hebben. In Tuz Khurmatu

bevinden zich Peshmerga die aan de PUK gelieerd zijn en verschillende

(voornamelijk Turkmeense) sjiitische milities van de PMF, waaronder Asa’ib Ahl al-

Haq en de Badr Organisatie.183

181 Niqash, Shiite militias vs. Kurdish military: In northern Iraq, a sign of civil war to come?, 26 november 2015;

Niqash, Fighting for the truth: Did poisonous social media play a part in over 60 deaths in northern Iraq?, 27 april

2016.
182 Human Rights Watch, Iraq: Ethnic fighting endangers civilians, 13 januari 2016; ISW, Iraq Situation Report, 21-

26 oktober 2015; United States Department of State, Iraq 2015 Human Rights Report; vertrouwelijke bronnen.

De laatste update van de vertrouwelijke bron is van 26 november 2015.
183 Egypt Independent, Behind frontline, Iraq town torn as anti-ISIS forces clash, 15 januari 2016; Human Rights

Watch, Iraq: Ethnic fighting endangers civilians, 13 januari 2016; Reuters, Deadly clashes in north Iraq close

main road to Baghdad – sources, 13 november 2015; Reuters, In void left left by Iraqi state, turf war partitions

northern town, 31 mei 2016; Rudaw, Peshmerga: 21 killed or wounded in Khurmatu unrest, 17 november 2015;

Spiegel Online, The law of revenge: deadly hatred among anti-IS alliance in Iraq, 1 juni 2016; vertrouwelijke

bronnen.
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De situatie bleef tot maart 2016 gespannen met enkele kleine confrontaties tot

gevolg. Enkele aanvallen waren gericht op Arabische en Turkmeense soennieten.

Hoewel de partijen op hoger niveau bij elkaar kwamen om een bestand te tekenen,

bleven de daders van het geweld ongestraft. Intussen bleven de partijen

samenwerken in hun voortdurende strijd tegen ISIS.184

Eind april 2016 verslechterde de situatie in Tuz Khurmatu opnieuw door oplaaiende

gevechten tussen Koerdische veiligheidstroepen en Turkmeense PMF-leden,

waaronder de Shahid Sadr Brigade. Naast een aantal doden onder de strijders,

kwamen ook ten minste vier burgers bij het geweld om.185

Eind mei 2016 vond een dubbele zelfmoordaanslag plaats op een controlepost van

Turkmeense PMF bij de toegang tot Suleiman Beg. Hierbij kwamen twee PMF-leden

en twee burgers om het leven. De aanslag wordt toegeschreven aan ISIS. Veel

soennitisch-Arabische ontheemden uit Suleiman Beg zijn sinds de herovering op

ISIS door de PMF nog niet naar hun woonplaats teruggekeerd.186

Op 16 juni 2016 is de Turkmeense politiecommissaris van het Tuz district bij een

aanslag om het leven gekomen. De aanslag zou door ISIS gepleegd zijn. De

volgende dag zijn onbekende gewapende mannen een politiebureau in Amerli

binnengedrongen, waar zij negen soennitisch-Arabische gedetineerden afkomstig uit

Tuz Khurmatu omgebracht hebben. De PMF ontkende betrokkenheid bij deze aanval.

Eind juni 2016 waren er berichten dat PMF-leden door de wijken Askari en Tin in Tuz

Khurmatu reden en soennitische Arabieren, Turkmenen en Koerden met

dreigementen sommeerden de stad te verlaten. Ook waren er berichten dat PMF-

leden huizen in omliggende leegstaande soennitische dorpen platgewalst en in brand

gestoken zouden hebben.187

De onveiligheid en beschuldigingen van betrokkenheid bij aanslagen van ISIS waren

aanleiding voor honderden families om de stad en omliggende dorpen te verlaten.

Ongeveer dertig soennitische dorpen in de omgeving van Amerli en Suleyman Beg

(Tuz Khurmatu district) zouden nog altijd bijna geheel verlaten zijn. De soennitisch-

Arabische bewoners zouden, voor zover bekend in ieder geval tot eind juni 2016,

niet toegestaan worden om terug te keren vanwege vermeende betrokkenheid bij

ISIS. Het is dezerzijds niet bekend of de inwoners inmiddels wel terug mogen

keren.188

Begin juli 2016 vond er nog een zelfmoordaanslag plaats in Tuz Khurmatu waarbij

een PMF-lid om het leven gekomen zou zijn.189

Er waren in de zomer van 2016 meerdere berichten over een toename van het

aantal ontvoeringen in Tuz Khurmatu. Er zijn geen berichten bekend waaruit blijkt

dat deze trend zich voortgezet heeft. In juni en juli 2016 werd er gerapporteerd dat

soennitische Arabieren in Tuz Khurmatu regelmatig het slachtoffer waren van

beschietingen.190

184 Human Rights Watch, Iraq: Ethnic fighting endangers civilians, 13 januari 2016; Rudaw, 24 Iraqi policemen killed

in predawn ISIS attack, Peshmerga intervenes, 17 juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
185 Rudaw, Barzani calls on Peshmerga chief to meet Shiite ‘thinkers’ over Khurmatu violence, 26 april 2016; Rudaw,

Peshmerga, Iraqi Shiite militia resume clashes in Khurmatu as residents flee Kurdish town, 26 april 2016.
186 ISW, Iraq Situation Report, 24 mei – 1 juni 2016; vertrouwelijke bron.
187 Al-Monitor, Bloody power struggles continue in Iraq’s disputed territories, 28 juni 2016; ISW, Iraq Situation

Report, 14-20 juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
188 Spiegel Online, The law of revenge: deadly hatred among anti-IS alliance in Iraq, 1 juni 2016; vertrouwelijke

bronnen.
189 Rudaw, Updated: Two killed in suicide attack in Khurmatu, 1 juli 2016; ISW, Iraq Situation Report, 29 juni – 6 juli

2016; vertrouwelijke bron.
190 Rudaw, Abductions on the rise in mixed town of Khurmatu, 13 juli 2016; vertrouwelijke bronnen.
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Tikrit

De stad Tikrit is na herovering in april 2015 op ISIS redelijk hersteld en weer

grotendeels bewoond. In de nabije omgeving van Tikrit vonden in de verslagperiode

nog gewapende confrontaties met ISIS plaats. Voor zover bekend heeft ISIS geen

aanslagen in de stad Tikrit uitgevoerd.191 Wel vond er op 6 november 2016 een

aanslag plaats bij een controlepost bij een zuidelijke toegang toegang tot de stad

Tikrit. Het betrof een zelfmoordaanslag met een met explosieven gevulde ambulance

die in de wachtrij voor de controlepost stond. Bij de aanslag kwamen tenminste

dertien burgers en twee politiemannen, tientallen anderen raakten gewond.

Diezelfde dag vond er een aanslag plaats op een parkeerplaats van de sjiitische al-

Askari moskee in Samarra waar veel pelgrims aanwezig waren. Ook hier werd

gebruik gemaakt van een ambulance vol explosieven en vielen er vooral

burgerslachtoffers. Er kwamen veertien burgers om het leven, waaronder vier

Iraniers en tientallen burgers raakten gewond. ISIS heeft de verantwoordelijkheid

voor beide aanslagen opgeëist.192

Uit het gebied Jazeera Tikrit, nabij de stad Tikrit, kwamen berichten dat er begin

maart 2016 sektarische spanningen zouden zijn, die geleid hebben tot de arrestatie

of ontvoering van soennieten, naar verluidt door de militie Asa’ib Ahl al-Haq. Zij

zouden naar een – voor de bron onbekende – plaats in Tikrit zijn gebracht. Nadere

informatie hieromtrent is dezerzijds niet bekend.193

Balad

In de plaats Balad vond in de late avond van 12 mei 2016 een aanval plaats op een

café in een overwegend sjiitische wijk. Het café was populair onder voetbalfans en

op het moment van de aanslag zouden er vooral Iraakse fans van de Spaanse

voetbalclub Real Madrid aanwezig geweest zijn. ISIS heeft de verantwoordelijkheid

voor de aanslag opgeëist. Drie gewapende mannen, die zich verkleed zouden

hebben als militieleden, openden het vuur op de aanwezigen in het café. Hierbij zijn

tussen de dertien en zestien personen om het leven gekomen en ongeveer twintig

anderen gewond geraakt. De volgende dag zou één van de daders zichzelf

opgeblazen hebben, waarbij veiligheidstroepen194 om het leven gekomen zijn. Een

andere dader, gewapend met een bomvest, zou door een woedende menigte

gelyncht zijn, dit bericht is echter niet bevestigd. Over de derde dader is niets

bekend.195

Op 21 mei 2016 vond er een zelfmoordaanslag plaats op een markt dichtbij een

politiebureau in het eveneens overwegend sjiitische Dujail, ten zuiden van Balad.

Hierbij zouden tien burgers en twee politieagenten om het leven gekomen zijn. Een

andere bron spreekt van vijf dodelijke slachtoffers.196

191 Al-Jazeera, Will Fallujah put an end to ISIL in Iraq?, 8 juni 2016; Al-Arabiya, ISIS pushes trough gap in Iraqi army

frontline, 14 januari 2016; vertrouwelijke bron.
192 Al-Arabiya, Suicide bombers kill 25 people in two Iraqi cities, 6 november 2016; BBC News, Iraq suicide attackes:

Ambulances used in Tikrit and Samarra, 6 november 2016; vertrouwelijke bron.
193 Vertrouwelijke bronnen.
194 Volgens bronnen twee of vier politieagenten en/of sjiitische militieleden.
195 ISW, Iraq situation report, 11-24 mei 2016; Reuters, Islamic State attacks north of Baghdad kill 16, sources say,

17 mei 2016; Rudaw, Real Madrid dedicates Champions League win to Iraqi fans, 29 mei 2016; vertrouwelijke

bron.
196 ISW, Iraq situation report, 11-24 mei 2016; vertrouwelijke bron.
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Op de avond van 7 juli 2016 werd Balad opnieuw getroffen door een zware aanslag.

Bij een aanval van meerdere ISIS-leden in de directe omgeving van een sjiitisch

mausoleum kwamen ongeveer 35 personen om het leven en raakten tientallen

personen gewond. De aanslag vond plaats in de week na de aanslag in Karada,

Bagdad, waarbij meer dan driehonderd personen om het leven gekomen waren.197

Taji – Baghdad Belt

Op 15 mei 2016 werd een complexe aanval uitgevoerd op de gasfabriek van Taji. De

stad Taji ligt op ongeveer twintig kilometer afstand van Bagdad en de gasfabriek ligt

tussen Taji en Bagdad. Hoewel Taji geografisch tot de provincie Salaheddin behoort,

wordt het ook wel tot de zogenoemde Baghdad Belts gerekend. Acht aanvallers

zouden met bomauto’s en bomvesten het fabrieksterrein aangevallen hebben. Bij de

aanval kwamen, naast de daders, zeven personen om het leven en raakten

ongeveer twintig personen gewond.198 De slachtoffers waren burgers en Iraaks

veiligheidspersoneel. Daarnaast hadden de aanvallers drie gastanks in brand

gestoken. ISIS zou de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist hebben.199

Begin juni 2016 vond er opnieuw een aanslag in Taji plaats. De dubbele

zelfmoordaanslag werd gepleegd op een controlepost bij een Iraakse legerbasis. Er

zouden twee militairen gewond geraakt zijn. Berichten over burgerdoden konden

niet bevestigd worden.200

Shirqat

Medio juni 2016 zijn de Iraakse strijdtroepen een operatie begonnen om het district

Shirqat op ISIS te heroveren. Eind juni 2016 is Telol al-Baj, ten zuidwesten van

Shirqat, op ISIS heroverd. De plaats Shirqat is op 22 september 2016 heroverd. De

strijd om Shirqat maakt deel uit van het grotere (aanstaande) offensief op Mosul.

Sindsdien zijn veel inwoners uit het district gevlucht. De vlucht uit Shirqat is zwaar,

lang en loopt door woestijnachtig gebied. De ontheemden worden in eerste instantie

in een kamp in al-Hajjaj (tussen Baiji en Tikrit) opgevangen, waarna de meerderheid

probeert door te reizen naar Tikrit. Daar hopen zij onderdak te vinden bij verwanten

(extended family). Het oostelijke deel van het district Shirqat is nog onder controle

van ISIS.201

2.6 Kirkuk/Ta’mim

De provincie Kirkuk is één van de belangrijkste betwiste gebieden, voornamelijk

vanwege de aanwezige olievoorraden. Het is ook het enige betwiste gebied dat als

zodanig benoemd wordt in artikel 140 van de Iraakse grondwet. De stad Kirkuk en

het noordelijk en oostelijk deel van de provincie staan onder controle van de

Koerden en het overige deel van de provincie staat onder controle van de federale

Iraakse autoriteiten. Kirkuk kent een etnisch en sektarisch gemengde bevolking. De

daaruit voortvloeiende machtsstrijd zorgt voor een instabiele veiligheidssituatie.

197 Al-Arabiya, ISIS claims deadly attack on Baghdad mausoleum, 8 juli 2016; Rudaw, Sadr deploys hundreds of his

militia to protect Shiite shrine north of Baghdad, 12 juli 2016; vertrouwelijke bron.
198 Twee bronnen spreken van respectievelijk vier en 14 dodelijke slachtoffers.
199 Al-Arabiya, Suicede attackers set fire to gas tanks in Iraq plant, 15 mei 2016. ISW, Iraq Situation Report, 11-24

mei 2016; vertrouwelijke bronnen.
200 Al-Arabiya, Twin suicide bombings rock Iraq’s Baghdad, 9 juni 2016; vertrouwelijke bron.
201 Reuters, Iraqi forces say press towards key air base south of Mosul, 29 juni 2016; Rudaw, Iraqi army advances on

Shargat, north of Baghdad, 26 juni 2016; ISW, Iraq control of terrain map, 7 oktober 2016; UN OCHA, Flash

Update. Humanitarian impact of military operations in Salah al-Din, 30 juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
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Daarnaast wordt er in Hawija en aan de grenzen van de provincie tegen ISIS

gestreden.202

Kirkuk stad

De stad Kirkuk zou een meerderheid aan Koerdische inwoners hebben en daarnaast

substantiële groepen soennitische Arabieren en Turkmenen.203

Op 1 december 2015 vond een aanslag plaats op een prominente soennitisch-

Arabische politicus, die hierbij om het leven kwam, evenals zijn echtgenote. De

verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist.204 Op 14 december 2015

kwamen de plaatsvervangend-directeur van de North Oil Company en zijn chauffeur

om het leven bij een aanslag op hun auto. Ook voor deze aanslag is de

verantwoordelijkheid niet opgeëist. Het motief wordt gezocht in het

corruptieonderzoek dat gaande was binnen het bedrijf. Medewerkers van de North

Oil Company (NOC) zijn vaker het doelwit van aanslagen. Zo werd in oktober 2016

een hoge functionaris van het NOC doodgeschoten.205

Eind juli, begin augustus 2016 heeft ISIS meerdere aanvallen op gas- en olie-

installaties in de buurt van Kirkuk-stad uitgevoerd. Hierbij kwamen medewerkers om

het leven en werden installaties in brand gestoken.206

Op 21 oktober 2016 heeft ISIS een grote aanval uitgevoerd op verschillende doelen

in de stad Kirkuk. Hierbij werden veiligheids- en overheidsgebouwen beschoten en

binnengevallen, waaronder een politiebureau en een detentiecentrum. De aanval

zou door ongeveer honderd ISIS-strijders, waaronder slapende cellen, zijn

uitgevoerd. Hiervan werden er tientallen gedood. Daarnaast kwamen er ongeveer 50

burgers om het leven en 37 personen van de politie en veiligheidsdienst Asayish. Dit

is de grootste en meeste complexe aanval van ISIS op de stad sinds januari 2015.

Diezelfde dag viel ISIS de energiecentrale bij Dibis aan, waarbij zij zestien

medewerkers om het leven gebracht hebben.207

In de verslagperiode werd in meerdere maanden gerapporteerd over gerichte

beschietingen door ongeïdentificeerde schutters met handwapens. De slachtoffers

waren onder meer een politicus, een activist, een advocaat en veiligheidspersoneel.

De activist is in Kirkuk bekend wegens zijn kritiek op de lokale autoriteiten. Hij

overleefde de beschieting en stelde dat politieke partijen in Kirkuk erbij betrokken

waren. Van de overige beschietingen waren de motieven bij de bron onbekend.208

Het is in de verslagperiode met grote regelmaat voorgekomen dat ontheemden die

in de stad verblijven willekeurig werden opgepakt. Doorgaans vanwege het

ontbreken van documenten, maar ook op grond van criminele verdenkingen.

Veiligheidsoperaties waarbij per wijk personen worden opgepakt, namen in de

verslagperiode in aantal toe. De arrestanten worden zelden langer dan een paar

dagen vastgehouden en eigenlijk altijd zonder aanklacht weer vrijgelaten. Het is niet

bekend of de vrijgelaten arrestanten het bevel krijgen om de provincie te verlaten of

om de juiste documenten aan te vragen.

202 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; ISW, Iraq control of terrain map, 26 oktober 2016; vertrouwelijke bron.
203 Rudaw, Arab faction in Kirkuk hint at plans to remain with Baghdad, 13 juli 2016.
204 Al-Arabiya, Senior Arab politician gunned down in Iraq’s Kirkuk, 1 december 2015; vertrouwelijke bron.
205 Al-Arabiya, Iraqi state oil firm official shot dead in Kirkuk city, 14 december 2015; vertrouwelijke bron.
206 Al-Arabiya, ISIS attacks two energy plant in north Iraq, 31 juli 2016; Rudaw, Kirkuk security forces face off

brazen ISIS attack on gas compound, 31 juli 2016; vertrouwelijke bronnen.
207 ISW, The campaign for Mosul: ISIS counterattacks in Kirkuk, 21 oktober 2016; vertrouwelijke bron.
208 Vertrouwelijke bronnen. De bronnen hebben hier niet gespecificeerd of er gesproken wordt over de stad of de

provincie Kirkuk.
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De druk vanuit de provinciale autoriteiten op ontheemden om terug te keren naar

bevrijd gebied is groot. De ontheemden zien de bevrijding van hun woonplaats vaak

als onvoldoende garantie om terug te kunnen keren naar hun oorspronkelijk

woongebied. Veiligheid en de aanwezigheid van basisvoorzieningen spelen bij veel

ontheemden een rol in hun overwegingen aangaande terugkeer naar hun

oorspronkelijke woongebied.209 In oktober 2016 zouden, daags na de aanval van

ISIS op 21 oktober 2016, in enkele dagen tijd duizenden ontheemden de provincie

Kirkuk zijn uitgezet naar aangrenzende provincies. Het betrof ten minste

soennitische Arabieren en soennitische Turkmenen, maar niet wordt uitgesloten dat

ook ontheemden van andere achtergronden uitgezet zijn.210

Bashir

Bashir was sinds juni 2014 in handen van ISIS. De PMF heeeft bijna een jaar lang,

met wisselende intensiteit, strijd geleverd om de plaats te heroveren. Op 30 april

2016 is de plaats bevrijd verklaard. Bashir, de grootste sjiitisch-Turkmeense plaats

in de provincie, is bevrijd door de PMF, bijgestaan door Peshmerga (PUK-gelieerd)

en zij hebben nu gezamenlijk de militaire controle over dit gebied. Op 2 mei 2016

pleegde ISIS nog een tegenaanval met raketten. Het stadje zou grotendeels

verwoest zijn.211

Hawija

De plaats Hawija en een klein gebied daaromheen is nog in handen van ISIS. Uit

deze plaats komen regelmatig berichten naar buiten van executies en andere

gruwelijkheden. Gedurende de hele verslagperiode probeerden burgers de stad te

ontvluchten. Zoals gold voor andere door ISIS-gecontroleerd gebieden, liepen

burgers het risico gedood te worden als zij betrapt werden tijdens hun

ontsnapping.212

2.7 Diyala

De veiligheidssituatie in Diyala was in de verslagperiode onverminderd slecht. Wel

nam het aantal burgerslachtoffers sinds juni 2016 gestaag af.213 De provincie Diyala

blijft het doelwit van aanslagen gepleegd door ISIS, ondanks dat ISIS er geen

gebied in handen heeft. Daarnaast vindt er nog altijd veel sektarisch gemotiveerd

geweld plaats in de provincie. Aanslagen op sjiitische doelwitten worden met

regelmaat gevolgd door wraakacties. Het zijn in Diyala met name soennitisch-

Arabische burgers die het slachtoffer worden van gerichte beschietingen.

De daders en reden van deze moorden zijn bij de bronnen onbekend en worden

aangeduid als ‘onbekende gewapende mannen’ al dan niet in militaire uniforms.

Tevens komen deze berichten/rapportages vaak uit een enkele bron.

209 Vertrouwelijke bronnen.
210 Rudaw, Kirkuk returns 8000 displaced families, 11 oktober 2016; vertrouwelijke bronnen.
211 ISW, Iraq control of terrain map, 23 mei 2016; ISW, Iraq control of terrain map, 7 oktober 2016; Kurdistan24,

Peshmerga play main role in liberating Turkmen village, 30 april 2016; Rudaw, ISIS repels Shiite militia

offensive, 100 killed and wounded, 11 april 2016; Rudaw, 85% of Bashir in ruins, says local official, 9 juni 2016;

vertrouwelijke bronnen.
212 Rudaw, Iraqi forces closing in on ISIS in strategic town of Hawija, 1 augustus 2016; vertrouwelijke bronnen.
213 Vertrouwelijke bron; UNAMI, UN Casualty figures, de maanden januari tot en met oktober 2016. Een slechte

veiligheidssituatie laat zich niet altijd direct vertalen in burgerslachtoffers vanwege de moeilijkheid om de

geweldsincidenten te verifiëren.
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Er worden per week meerdere incidenten in verschillende plaatsen in de provincie

gemeld, waarbij per incident een klein aantal slachtoffers valt. Tevens is er sprake

van crimineel geweld, waaronder ontvoeringen om losgeld.214

Er zijn ook berichten dat zelfmoordaanslagen verijdeld worden. Omdat dergelijk

nieuws niet altijd in de media komt, is het niet duidelijk hoe en hoe vaak aanslagen

tijdig verijdeld worden. Het waarheidsgehalte van verklaringen dat aanslagen

verijdeld zijn is niet objectief vast te stellen.215

Aanslagen in Diyala

Op 11 januari 2016 vond er in de wijk Asri van Muqdadiya een dubbele

zelfmoordaanslag plaats op een café.216 Kort nadat de eerste bom in het café was

ontploft, werd een tweede bom tot ontploffing gebracht. Hierdoor kwamen ongeveer

dertig personen om het leven en raakten er meer dan vijftig personen gewond. ISIS

eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op en claimde dat sjiitische

militieleden het doelwit van de aanslag waren.217 Er is geen eenduidige

berichtgeving over de details van de aanslag, zoals het aantal slachtoffers en het

verloop van de aanslag, en evenmin over alle incidenten die hier direct op volgden,

die worden beschouwd als wraakacties van sjiitische militieleden. Soennitische

moskeeën, winkels en huizen zouden aangevallen zijn met (brand)bommen en die

nacht zouden soennitische mannen door sjiitische militieleden uit hun huizen

meegenomen en gedood zijn. Op verschillende plaatsen in de omgeving van

Baquba- een plaats die door het ISW tot de Baghdad Belts wordt gerekend – werden

lichamen aangetroffen. Aangenomen wordt dat dit de lichamen betreft van

slachtoffers van de vermeende wraakacties. Op 12 januari 2016 werden twee

journalisten die verslag gedaan hadden van de ontwikkelingen onderweg

doodgeschoten. Hoewel onbevestigd, zou ook dit door sjiitische militieleden gedaan

zijn. Meerdere hierover geraadpleegde bronnen veronderstellen dat dit ingegeven

was door de wens om berichtgeving over vergeldingsacties te verhinderen.218

Aanslagen van ISIS lijken vaak tot doel te hebben om sektarische tweedracht te

versterken en wraakacties uit te lokken. In de sektarisch gemengde provincie Diyala

waar de verhoudingen tussen soennieten en sjiieten al langere tijd gespannen zijn,

zijn dergelijke aanslagen olie op het vuur. De PMF zou de controle over het

sektarisch gemengde Muqdadiya hebben. Zij zijn echter niet in staat de bevolking te

beschermen tegen aanslagen van ISIS. In de week na 11 januari 2016 zouden een

aantal militieleden gearresteerd zijn op verdenking van betrokkenheid bij de

vergeldingsacties. Details over de arrestanten zijn onbekend evenals of er een

strafrechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Premier Al-Abadi heeft toegezegd

een comité in te stellen dat onderzoek moet doen naar de gewelddadigheden. Voor

zover bekend heeft het werk van dit comité niet geleid of bijgedragen aan de

opsporing en strafrechtelijke vervolging van de vermeende schuldigen.

214 Vertrouwelijke bronnen. Dergelijke incidenten worden doorgaans niet in Engeltalige nieuwsberichten vermeld. De

gerenomeerde vertrouwelijke bron waar deze alinea op gebaseerd is, raadpleegt ook Arabischtalige bronnen.

Over de betrouwbaarheid van de bronnen van de vertrouwelijke bron kan dezerzijds geen uitspraak worden

gedaan. Gelet op de frequentie van deze incidenten kunnen deze niet afzonderlijk worden uitgelicht in dit

ambtsbericht.
215 Vertrouwelijke bronnen.
216 In die periode was Ramadi heroverd op ISIS en diezelfde dag vond er een zware aanslag plaats in Bagdad.
217 Andere bronnen spreken van 23 of 46 doden. Human Rights Watch, Iraq: possible warm crimes by Shia militia, 31

januari 2016; vertrouwelijke bron.
218 Musings on Iraq, 2 updates: Iraq’s Diyala province explodes in sectarian violence after Islamic State bombing, 14

januari 2016; Al-Arabiya News, Sunni mosques in east Iraq attacked after ISIS-claimed blasts, 12 januari 2016;

Human Rights Watch, Iraq: possible war crimes by Shia militia, 31 januari 2016; vertrouwelijke bronnen.Zie ook

paragraaf 3.3.1 van dit ambtsbericht.
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Een commandant van de Badr Organisatie zou verklaard hebben dat de

huiszoekingen tot doel hadden de betrokkenen bij de bomaanslag op te sporen. De

aanwezigheid van slapende ISIS-cellen in de provincie wordt algemeen

aangenomen. Gelet op de machtspositie van de milities, met name de Badr

Organisatie en Asa’ib Ahl al-Haq, en de sterke aanwijzingen dat de vergeldingsacties

zijn uitgevoerd door leden van deze milities, was het voor de soennitische burgers

van Muqdadiya onmogelijk om tegen vergeldingsacties beschermd te worden.

Meerdere bronnen melden dat militieleden middels luidsprekers de soennitische

bevolking opriepen de stad te verlaten.219 Eén bron stelt dat de aanwezige Iraakse

veiligheidstroepen220 niet hebben ingegrepen of anderszins hebben opgetreden

tegen het geweld.221

Twee maanden later vond er een soortgelijke golf van geweld plaats. Een begrafenis

van een PMF-lid, die op 29 februari 2016 plaatsvond in de wijk Asri van Muqdadiya,

werd getroffen door een zelfmoordaanslag. Hierbij zouden ongeveer 35 mensen om

het leven gekomen zijn, waarvan meer dan de helft burgers betrof, en raakten

tientallen mensen gewond. Ook deze aanslag werd door ISIS opgeëist en werd

gevolgd door vergeldingsacties gericht op burgers, ondanks een ingestelde

avondklok.222 In de dagen na de aanslag zouden er huisinvallen door onbekende

gewapende mannen plaatsgevonden hebben, waarbij sommige soennitische

bewoners gedood zijn en anderen ontvoerd. Ook werden er mortieren afgeschoten

op woonwijken en werden huizen anderszins beschadigd. Naar verluidt zouden de

gewapende mannen leden van sjiitische milities zijn. Overigens kan niet vastgesteld

worden dat al deze incidenten het directe gevolg waren van de aanslag op 29

februari 2016.223

Het sektarische geweld bleef niet beperkt tot het district Muqdadiya. Eind april,

begin mei 2016 waren er verschillende geweldsincidenten in de stad Baquba.

Mortieren kwamen neer in een overwegend soennitische woonwijk, een aanslag op

het provinciaal bestuur werd verijdeld en drie soennitische burgers werden in de

stad gedood.224 Op 9 mei 2016 pleegde ISIS een bomaanslag op een restaurant in

een sjiitische wijk in het centrum van Baquba waarvan militieleden het doelwit

waren. Bij deze aanslag zouden veertien personen om het leven gekomen zijn.225

Op 30 april 2016 vond er een aanslag plaats op een markt in Nahrawan waarbij

sjiitische pelgrims, andere burgers en politiepersoneel het slachtoffer werden. ISIS

heeft de verantwoordelijkheid voor deze aanslag opgeëist. Nahrawan is een sjiitische

plaats in het zuidwesten van de provincie. Dit gebied wordt door The Institute for

the Study of War tot de Baghdad Belts gerekend.226

Over een aanslag die op 29 mei 2016 zou zijn gepleegd, wordt zeer wisselend

gerapporteerd. Een vertrouwelijke bron en ISW berichtten over een

zelfmoordaanslag op 29 mei 2016 in een café in de wijk al-Mualimeen in Muqdadiya.

219 Al-Jazeera, Sunni mosques firebombed after attacks hit Iraqi Shias, 12 januari 2016; ISW, Iraq control of terrain

map, 9 februari 2016; Human Rights Watch, Iraq: possible warm crimes by Shia militia, 31 januari 2016;

Amnesty International, Public statement. Iraq: Militia war crimes in Muqdadiya highlight authorities persistent

failures to hold them to account, 5 februari 2016; ISW, Iraq situation report, 12-25 april 2016; Iraqi News,

Mukdadiyah Council calls government to send reinforcements, 12 juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
220 In de bron is niet gespecificeerd of het hier militairen of politiepersoneel betrof.
221 Amnesty International, Public statement. Iraq: Militia war crimes in Muqdadiya highlight authorities persistent

failures to hold them to account, 5 februari 2016; Amnesty International, Iraq: Authorities turn blind eye to Shi’a

militia vicious reprisal killings, 5 februari 2016; vertrouwelijke bron.
222 Al-Arabiya, ISIS claims suicide attack that killed 27 in east Iraq, 29 februari 2016; Al-Jazeera, ISIL claims

responsibility for deadly Iraq bombing, 29 februari 2016; vertrouwelijke bronnen.
223 Vertrouwelijke bronnen.
224 Vertrouwelijke bronnen.
225 Al-Arabiya, ISIS car bomb in eastern Iraq kills 12, sources say, 9 mei 2016; vertrouwelijke bron.
226 Vertrouwelijke bronnen.
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Het betreft een enkele dader, hoogstwaarschijnlijk een tiener, en ISIS eiste later de

verantwoordelijkheid van de aanslag op. De bronnen rapporteren respectievelijk vijf

en zeven doden en 25 en 35 gewonden. Op 29 en 30 mei 2016 gingen er berichten

rond op sociale media en in internationale media van een aanslag in Baquba waarbij

twaalf of dertien Iraakse fans van de Spaanse voetbalclub Real Madrid die de

Champions League finale aan het kijken waren, zijn doodgeschoten door vier

schutters van ISIS. Het is onduidelijk of de laatstgenoemde aanslag daadwerkelijk

heeft plaatsgevonden.227

Op 23 juni 2016 overvielen gewapende mannen een gevangenentransport onder

politiebegeleiding in het afgelegen gebied van Harouniya (tussen Muqdadiya en

Baladruz). Hierbij werden vijf gedetineerden omgebracht. Naar verluidt zouden de

gedetineerden op basis van een gerechtelijke uitspraak in Baladruz worden

vrijgelaten. De slachtoffers waren soennitische Arabieren. Het aanwezige

politiepersoneel zou bij de aanval niet gewond zijn geraakt en ook niet ingegrepen

hebben.228

Op 25 juli 2016 bracht een zelfmoordterrorist een bomauto tot ontploffing bij een

controlepost bij de toegang tot het dorp Khalis, op de snelweg naar Kirkuk.

Tientallen auto’s stonden in de wachtrij voor een veiligheidscontrole. Berichten over

het aantal slachtoffers zijn niet eenduidig, er wordt gesproken over tussen de negen

en twintig doden en 30 tot 39 gewonden. Er zouden veel vrouwen en kinderen onder

de slachtoffers zijn.229

Op 9 oktober 2016 vond er een zelfmoordaanslag plaats op een controlepost op de

snelweg van Bagdad naar Kirkuk, in het district Khalis, subdistrict Adhaim. Hierbij

zouden vier tot zes personen om het leven gekomen zijn, zowel politieagenten die

de controlepost bemanden als burgers. ISIS heeft de verantwoordelijkheid voor de

aanslag opgeëist.230

Voor de verovering van Jalawla door ISIS in de zomer van 2014 kende de stad een

etnisch gemengde bevolking. Tot begin 2016 was Jalawla nog grotendeels

onbewoond ondanks dat het al in november 2014 op ISIS heroverd was. Jalawla is

betwist gebied, waar de PMF na de herovering op ISIS aanwezig bleef. Begin 2016

zou de Peshmerga volledig de controle over de stad hebben overgenomen. Vanaf

begin 2016 kwam de terugkeer van ontheemden naar deze plaats langzaam op

gang. De ontheemden die terug willen keren ondergaan een veiligheidscontrole door

een comité bestaande uit lokaal bestuur en Asayish (de Koerdische

veiligheidsdienst). Tot en met juni 2016 zouden er ruim zesduizend families zijn

teruggekeerd naar het subdistrict Jalawla, waarvan ongeveer de helft binnen het

district Khanaqin (Diyala) in ontheemding verbleven hadden. Van de ruim

zeshonderd families die begin juli 2016 teruggekeerden zou het merendeel eveneens

in het district Khanaqin verbleven hebben en ongeveer 90% van hen behoort de

soennitisch-Arabische gemeenschap.

227 Vertrouwelijke bron; ISW, Iraq situation report, 24 mei – 1 juni 2016; The Daily Mail Online, ISIS gunmen kill at

least 12 Real Madrid fans as they watch Champions League final in Iraq, 29 mei 2016; Soortgelijke berichten als

in The Daily Mail verschijnen vervolgens op Twitter, Facebook en websites, zoals Mirror, Middle East Eye,

Australia Network News, SportsBlog en meer. De aanslag zoals in deze bronnen beschreven, vertoont veel

gelijkenissen met een eerdere aanslag in Balad eerder die maand. De vertrouwelijke bron en ISW lijken, gelet op

het aantal verschillen, over een ander incident te rapporteren. Voor zover bekend lijken Engelstalige Arabische en

Koerdische media evenmin te schrijven over een aanslag op voetbalfans in Baquba op 29 mei 2016. Rudaw, Real

Madrid dedicates Champions League win to Iraqi fans, 29 mei 2016. Iraq Body Count rapporteert op 29 mei 2016

in Baquba 12 doden door geweervuur en in Muqdadiya acht doden door een zelfmoordbom. Dit betreft door hen

nog niet geverifieerde berichten, zie disclaimer op de website.
228 Vertrouwelijke bron.
229 ISW, Iraq Situation Report, 19-25 juli 2016; vertrouwelijke bron.
230 ISW, Iraq Situation Report, 4-11 oktober 2016; vertrouwelijke bron.
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Er is dezerzijds geen recente informatie bekend omtrent de etno-sektarische

samenstelling van de huidige bevolking in Jalawla.231

Ook naar het nabijgelegen Saadiya vindt terugkeer van ontheemden plaats. Sinds

juni 2016 zouden enkele honderden families teruggekeerd zijn. Het betrof zowel

soennitische Koerden als Turkmenen. De families zouden een maandenlang

veiligheidsonderzoek ondergaan hebben alvorens er toestemming werd verleend om

terug te keren. In totaal zouden ruim tweeduizend families zijn teruggekeerd.

Overigens komt het voor dat families wegens gebrek aan veiligheid of voorzieningen

niet blijvend terugkeren, maar vertrekken naar elders in de provincie of hun plaats

van ontheemding. Bronnen vermelden niet in hoeverre de oorspronkelijke

bevolkingssamenstelling van Saadiya hersteld is.232

De duurzaamheid van terugkeer naar de oorspronkelijke woonplaatsen komt in

Diyala in het geding door de onstabiele veiligheidssituatie en het gebrek aan

basisvoorzieningen. Hierdoor komt het voor dat families na terugkeer opnieuw

ontheemd raken.233

2.8 Babil

Het noorden van de provincie Babil kent een gemengde bevolking, maar met een

meerderheid van soennitische Arabieren. Ontheemden die vanwege het geweld uit

de provincie vertrokken zijn, betroffen met name soennitische Arabieren die, al dan

niet terecht, geassocieerd worden met ISIS. In de verslagperiode heeft een aantal

grote aanslagen plaatsgevonden in de provincie, met wraakacties tot gevolg. In het

noordelijke deel van de provincie in en om Yousufiya (en in mindere mate in

Mahmudiya) vonden ongeveer wekelijks kleinere aanslagen plaats met

geïmproviseerde bommen. Deze plaatsen worden door The Institute for the Study of

War tot de Baghdad Belts gerekend.234

Aanslagen

In de eerste week van januari 2016 vonden in de provincie Babil aanslagen plaats

op verschillende soennitische moskeeën in en om Hilla. Hierbij zou een bewaker om

het leven gekomen zijn. De bronnen nemen aan dat dit wraakacties betrof in reactie

op de executie van een sjiitische sjeik door de Saoedische autoriteiten. De aanvallen

zijn niet opgeëist. Een bron vermoedt dat sjiitische milities de daders zijn, maar

premier Al-Abadi zou ze aan ISIS toeschrijven.235

Op 6 maart 2016 vond een grote aanslag plaats bij een controlepost op een

toegangsweg naar de stad Hilla. De zelfmoordaanslag waarbij een tankwagen tot

ontploffing werd gebracht, heeft aan ten minste 41 personen236 het leven gekost en

vele tientallen raakten gewond. Onder de slachtoffers bevond zich ook

veiligheidspersoneel dat werkzaam was bij de controlepost.

231 The Independent, Jalawla: Iraqi city remains a ghost town after begin recaptured from ISIS, 12 december 2015;

Niqash, Post Islamic-State problems: Diyala province undergoing violent etnic and sectarian cleansing, 28 januari

2016; Rudaw, 263 families return to Jalawla after town cleared of bombs left by ISIS, 28 maart 2016; Global

Protection Cluster, Iraq protection cluster: Diyala returnee profile – June 2016, 22 juli 2016; vertrouwelijke

bronnen.
232 Global Protection Cluster, Iraq protection cluster: Diyala returnee profile – June 2016, 22 juli 2016; vertrouwelijke

bron.
233 Global Protection Cluster, Iraq protection cluster: Diyala returnee profile – June 2016, 22 juli 2016.
234 Vertrouwelijke bronnen.
235 UN News Centre, UN envoy for Iraq condemns attacks on mosques in Babylon Province, 5 januari 2016;

vertrouwelijke bronnen.
236 Bronnen noemen verschillende slachtofferaantallen: 41 doden en ruim 80 gewonden; 47 doden en 72 gewonden;

60 doden en 70 gewonden; 61 doden en 95 gewonden.
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De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door ISIS. In maart 2014 had
bij dezelfde controlepost een aanslag plaatsgevonden waarbij destijds ongeveer
honderd personen om het leven zijn gekomen.237

Op 25 maart 2016 werd in Babil opnieuw een aanslag met een grote impact

gepleegd. In het plaatselijke voetbalstadion van al-Haswa238 in het subdistrict

Iskandariya liet een man zijn bomgordel tijdens de prijsuitreiking tot ontploffing

komen. Tienerjongens hadden zojuist de finale van hun lokale kampioenschap

gespeeld. Naar verluidt was de aanslagpleger ook een tiener. De aanslag heeft aan

ten minste 41 personen het leven gekost en minstens zestig personen raakten

gewond.239 In de verklaring waarin ISIS de verantwoordelijkheid voor de aanslag

opeiste, werd gesteld dat leden van de PMF het doelwit waren. Slechts twee van de

dodelijke slachtoffers zouden daadwerkelijk PMF-leden zijn en weken later zou een

PMF-lid alsnog aan zijn verwondingen zijn overleden.240

Hoewel de plaats al-Haswa waar de aanslag plaatsvond een gemengde bevolking

van soennieten en sjiieten heeft, vonden er in de maanden na de aanslag, tot begin

mei 2016, in de omgeving meerdere vergeldingsacties plaats tegen soennieten

(zowel ontheemden als niet-ontheemden). Bij deze acties werden personen in hun

eigen huis gedood en tientallen werden ontvoerd. Ook werden burgers tijdens een

begrafenis dodelijk getroffen door explosieven.241

In de hele verslagperiode vonden (bijna) wekelijks in de plaatsen Yousufiya en

Mahmoudiya (die door ISW tot de Baghdad Belts gerekend worden), in het noorden

van de provincie, geweldsincidenten plaats waarbij per aanslag enkele slachtoffers

vielen. Op 16 juni 2016 vonden twee bomaanslagen plaats in Yousufiya, waarbij bij

een aanslag op een café tien burgerdoden vielen. Bij een aanslag in Jurf al-Sakhr242,

eveneens in het noorden van de provincie Babil, kwamen in juni 2016 drie

militieleden om het leven.243

2.9 Zuid-Irak

In de verslagperiode is een viertal grote aanslagen in het zuiden van Irak uitgevoerd

waarvoor ISIS de verantwoordelijkheid heeft opggeëist. Hier waren zowel burgers

als militairen en milities het slachtoffer van. Er is in het zuiden van Irak sprake van

een verslechtering van de veiligheidssituatie ten opzichte van de vorige

verslagperiode voor wat betreft geweld van de zijde van ISIS.244 Daarnaast heeft

het zuiden van Irak te lijden onder de secundaire gevolgen van het gewapende

conflict in het land. Dit betekent dat tribaal geweld en criminaliteit wegens

onvoldoende veiligheidspersoneel bijdraagt aan een slechtere veiligheidssituatie dan

in de jaren voor de opkomst van ISIS. Voor wat betreft het tribale en criminele

geweld in Zuid-Irak is de situatie vergelijkbaar met de situatie in de voorgaande

verslagperiode. Daarnaast verbleven er in juli 2016 nog ongeveer 135.000

ontheemden uit andere delen van Irak in de zuidelijke provincies.

237 ReliefWeb, Iraq: IS suicide truck bomb kills 47 south of Baghdad, 6 maart 2016; The Wall Street Journal, Death

toll from Iraq truck bomb climbs to more than 60, 7 maart 2016; vertrouwelijke bronnen.
238 De plaats is gemengd soennitisch-sjiitisch en wordt ook wel al-Asriya genoemd.
239 Vermelde dodenaantallen lopen uiteen van 25 tot 43 doden.
240 Al-Arabiya, ISIS claims attack on stadium in Iraq that killed 29, 25 maart 2016; The Washington Post, ‘It was a

children’s soccer game. Of course he knew he was going to kill children.’, 8 april 2016; UNICEF, A heavy price for

children. Violence destroys childhoods in Iraq, juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
241 Vertrouwelijke bronnen.
242 Na de herovering in oktober 2014 door sjiitische milities is de stad officieel omgedoopt tot Jurf al-Nasr.
243 Vertrouwelijke bronnen.
244 Met de verslagperiode wordt de periode oktober 2015-oktober 2016 bedoeld. De vergelijking betreft de huidige

verslagperiode en die van het thematisch ambtsbericht veiligheidssituatie in Irak van oktober 2015.
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Ook in deze verslagperiode is ISIS in staat gebleken gecoördineerde aanslagen uit te
voeren in Zuid-Irak, voornamelijk in stedelijk gebied maar ook op toegangswegen
tot steden. In de gehele verslagperiode hebben in de verschillende zuidelijke
provincies demonstraties plaatsgevonden.245

Het zuiden van Irak is overwegend sjiitisch-Arabisch. Er bevinden zich echter ook

soennitische Arabieren, christenen en mandeeërs. Betrouwbare gegevens over de

omvang van deze minderheden, die vooral in de provincie Basra wonen,

ontbreken.246

Sinds de strijd tegen ISIS in 2014 begon, werden Iraakse veiligheidstroepen uit

Basra en andere zuidelijke provincies naar het ISIS-front gestuurd. Dit leidde in het

zuiden tot een toename van crimineel en tribaal geweld en instabiliteit. De brigade

die premier Al-Abadi in januari 2016 naar Basra stuurde om de orde te handhaven

raakte in gevecht met de sjiitische militie Kata’ib Sayyid al-Shuhada. Een week na

aankomst vertrok de brigade van het Iraakse leger weer uit het gebied. De

confrontaties tussen sjiitische stammen bleven aanhouden, waarbij dodelijke

slachtoffers vielen.247

Aanslagen

Op 4 april 2016 vond er een aanslag plaats op een wegrestaurant aan de weg van

Nasiriya (provincie Dhi Qar) naar Basra. De dader bracht een bomgordel tot

ontploffing en doodde zo vijf leden van de militie Kata’ib Sayyid al-Shuhada en een

burger. Daarnaast raakten er ongeveer twintig militieleden en vier burgers gewond.

De verantwoordelijkheid van de aanslag is door ISIS opgeëist.248

Een goed ingevoerde bron op het gebied van mensenrechtenschendingen berichtte

dat medio april 2016 een islamitische geestelijke door onbekende gewapende

mannen was doodgeschoten in Abu al-Khasib (Basra). Het slachtoffer behoorde tot

de soennitische gemeenschap. Dezelfde bron berichtte dat de politie begin mei 2016

eveneens in Abu al-Khasib (Basra) het stoffelijk overschot van een jonge man had

gevonden. Hij behoorde ook tot de soennitische gemeenschap. De daders en

toedracht van beide incidenten zijn onbekend.249

Op 1 mei 216 vond er een dubbele zelfmoordaanslag plaats in Samawa, de

hoofdstad van de provincie Muthanna. De bommen gingen af bij een

overheidsgebouw en een nabijgelegen busstation. Bij deze aanslag, die door ISIS

werd opgeëist, zouden 41 mensen om het leven gekomen zijn en raakten ongeveer

80 mensen gewond. De bronnen specificeerden niet hoeveel van de slachtoffers

burgers betrof. ISIS verklaarde dat veiligheidstroepen het doelwit van de aanslagen

waren. Zij lijken hiermee tot doel te hebben om het vertrouwen van de burgers in

de staatsveiligheidstroepen te ondermijnen.250

245 ISW, Iraq situation report, 16-20 oktober 2015; 2-11 februari 2016; 7-13 juli 2016; IOM Iraq, Displacement

Tracking Matrix, DTM Round 50 – July 2016, 22 juli 2016.
246 Vertrouwelijke bron.
247 Al-Arabiya, As Iraq fights ISIS, violence rises in Shiite south, 9 januari 2016; ISW, Iraq situation report, 7-11

januari en 12-19 januari 2016; Al-Monitor, Abadi outgunned in fight to disarm tribes, 2 maart 2016;

vertrouwelijke bronnen.
248 ISW, Iraq situation report, 29 maart – 4 april 2016; The Washington Post, Iraqi troops capture key village outside

Mosul, 4 april 2016; vertrouwelijke bronnen.
249 Vertrouwelijke bronnen.
250 Al-Arabiya, ISIS suicide attacks kill 32 in southern Iraq, 1 mei 2016; Iraqi News, Samawah explosion casualties

jump to 38 dead and 86 wounded, 1 mei 2016; vertrouwelijke bronnen.
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In mei 2016 werden de Iraakse veiligheidstroepen in het zuiden weer opgeschaald.

Omdat het aantal geweldsincidenten ondanks de troepenaanwezigheid niet afneemt,

lijken de autoriteiten niet in staat effectief op te treden tegen het criminele en

tribale geweld.251

Begin augustus 2016 is een soennitisch-Arabische man in de buurt van zijn huis in

het zuiden van de provincie Basra doodgeschoten. Hij zou gedood zijn door leden

van een sjiitische militie om sektarische redenen. Verdere details worden door de

bron niet verstrekt.252

Eind juli en in augustus 2016 vond er een golf van aanslagen op restaurants en

cafés in de provincie en de stad Basra plaats. Bij één van de aanslagen vielen

dodelijke slachtoffers, bij de overige aanslagen was enkel materiële schade.

Verschillende van de getroffen locaties zouden in wijken met een constante politie

aanwezigheid zijn en de locaties zouden zeer dicht in de buurt van politieposten en –

bureau’s gelegen zijn. Bronnen rapporteren dat milities waarschijnlijk

verantwoordelijk zijn voor de aanslagen. Het doel van de aanslagen zou gelegen zijn

in het feit dat de getroffen ondernemingen vrouwelijk personeel in dienst hadden,

waardoor de milities het als plekken van prostitutie zou beschouwen.253

In oktober 2016 zijn bij twee verschillende incidenten personen in Basra

doodgeschoten vanwege (of op verdenking van) het verkopen van alcohol. Van één

incident is bekend dat het slachtoffer een christelijke man betreft en dat hij is

doodgeschoten in de wijk al-Ashar, ondanks een redelijke aanwezigheid van

veiligheidspersoneel in dat gebied.254

Ook in de provincie Karbala vonden in de verslagperiode aanslagen plaats. In de

gelijknamige provinciehoofdstad kwamen bij een aanslag op 7 juni 2016 acht255

personen om het leven en raakten tientallen personen gewond. Karbala is een

heilige stad voor sjiieten vanwege de tombe van imam Hussein. De aanslag werd

door ISIS opgeëist en vond plaats op de – voor sjiitische moslims – eerste dag van

de vastenmaand Ramadan.256

Op zondag 28 augustus 2016 vond er een aanslag plaats op een bruiloft in het

district Ain al-Tamur (provincie Karbala). De aanslag werd gepleegd door vijf

aanvallers. Er kwamen zeventien of achttien burgers om het leven en ruim twintig

personen raakten gewond. ISIS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag

opgeëist.257

251 ISW, Iraq situation report, 11-24 mei 2016; Niqash, Eye spy: In Basra, as crime increases, so do security camera

sales, 2 juni 2016.
252 Vertrouwelijke bron.
253 Vertrouwelijke bronnen.
254 Vertrouwelijke bron.
255 Andere bronnen noemen drie of vijf doden.
256 Al-Arabiya, Rare deadly ISIS bombing in Iraq’s Karbala, 8 juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
257 Al-Arabiya, Suicide attack kills 18 in Iraq oasis town, 29 augustus 2016; Al-Arabiya, ISIS claims suicide bombing

at Iraqi wedding, 29 augustus 2016; vertrouwelijke bron.
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2.10 Koerdische Autonome Regio (KAR)

De Koerdische Autonome Regio (KAR) in het noorden van Irak wordt bestuurd door

de Koerdische regionale overheid (KRG). Er is geen juridische consensus over de

grens tussen federaal Irak en de KAR. Het ontbreken van dergelijke grenzen heeft er

toe geleid dat bepaalde gebieden als betwiste gebieden worden aangemerkt. De

betwiste gebieden zijn echter niet precies omschreven. Zo spreekt artikel 140 van

de Iraakse grondwet slechts van ‘Kirkuk en de betwiste gebieden’ zonder deze bij

naam te noemen. Het referendum dat de kwestie zou moeten beslechten, heeft nog

altijd niet plaatsgevonden. De Koerden beschouwen Kirkuk en een aantal

grensgebieden met de Koerdische provincies met een overwegend Koerdische

bevolking als gebieden die tot de KAR zouden moeten behoren. De Koerdische

strijdtroepen hebben in hun strijd tegen ISIS, gebieden bevrijd waarvan zij stellen

dat deze tot de Koerdische regio behoren. Naast militaire controle in deze bevrijde

gebieden blijkt hun machtspositie ook uit het detineren van verdachten in deze

gebieden.258 In de verslagperiode hebben de Koerdische troepen hun controle

uitgebreid in het gebied rond Taza Khurmatu en Daquq (beide Ta’mim/Kirkuk) en in

het gebied tussen Rabia en Sinjar (beide Ninewa) en de Syrische grens. In de

plaatsen Tuz Khurmatu (Salaheddin) en Sadiya en Jalawla (Diyala) liggen de

machtsverhoudingen gecompliceerder, omdat hier ook grote aantallen soennitische

en sjiitische Arabieren en Turkmenen wonen.259

Turkse luchtaanvallen

Ook gedurende deze verslagperiode hebben Turkse gevechtsvliegtuigen

luchtaanvallen uitgevoerd op tientallen PKK-doelen in het noordelijke grensgebied

van de KAR. Er waren berichten van aanvallen in de maanden november 2015,

februari, maart, mei, juni, juli en september 2016. Bij een luchtaanval medio juli

2016 zouden ongeveer twintig PKK-leden om het leven gekomen zijn.260 In juni

2016 vonden er Iraanse beschietingen plaats in het grensgebied met Iran in de

provincie Erbil gericht op leden van de Iraans-Koerdische KDP-I. Deze aanvallen

maken deel uit van een bredere confrontatie tussen de Iraanse troepen en de KDP-

I.261 Het gebied waar de leden van de PKK en de KDP-I zich ophouden, is

bergachtig, afgelegen en dunbevolkt. In de verslagperiode hebben de Turkse en

Iraanse aanvallen geen dodelijke burgerslachtoffers veroorzaakt, wel zou een klein

aantal personen gewond geraakt zijn. De dorpsbewoners leven van de landbouw en

veeteelt. Door de bombardementen zijn een aantal dorpen en de omliggende

landbouwgebieden zwaar beschadigd, waardoor de bewoners zich genoodzaakt

zagen te vertrekken uit hun dorpen.262

258 United States Department of State, Iraq 2015 Human Rights Report; Zie Ambtsbericht veiligheidssituatie in Irak

van oktober 2015.
259 ISW, Iraq Control of Terrain Map, 30 oktober 2015; ISW, Iraq Control of Terrain Map, 23 mei 2016; Niqash, The

Iraqi Kurdish ‘winners’ of the current crisis haven’t won quite yet, 17 juni 2014.
260 Dit sluit niet uit dat er in andere maanden aanvallen plaatsgevonden kunnen hebben, die dezerzijds niet bekend

zijn. Rudaw, PKK bases in border areas provoke Turkish airstrikes, local mayors say, 14 april 2016; Rudaw, New

Turkish air strikes target PKK bases, Kurdish villages, 7 juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
261 Bas News, Updates on Iranian bombardments on KRG borders, 27 juni 2016; UK Home Office, Country

information and guidance. Iran: Kurds and Kurdish political groups, july 2016; Rudaw, Updated: Iran shelling

inside Kurdistan Region, 26 juni 2016; The New York Times, Kurdish rebels clash with Iran’s Revolutionary

Guards, 27 juni 2016. Bronnen spreken doorgaans van de Kurdish Democratic Party of Iran (KDPI), niet kan

worden uitgesloten dat het eveneens de Party of Free Life of Kurdistan (PJAK) betreft.
262 Al-Arabiya, Turkish airstrikes empty dozens of villages in northern Iraq, 10 april 2016; Rudaw, Beekeepers flee

and orchards burnt on Kurdish border by Iranian shells, 29 juni 2016; vertrouwelijke bron.
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Aanslagen

De Koerdische nieuwszender Rudaw berichtte eind juni 2016 dat hun hoofdkantoor

in Erbil het doelwit geworden was van een terroristische aanslag. Hierbij raakten vijf

personen gewond. De nieuwszender Rudaw is gelieerd aan de KDP-partij van de

familie Barzani. Daags daarna werd een aantal personen opgepakt voor

betrokkenheid bij de aanval. Eén van hen zou schuld bekend hebben. Deze personen

zouden volgens verschillende Koerdische nieuwsbronnen gelieerd zijn aan de

Kurdistan Islamic Group (KIG), een politieke partij in de Koerdische regio. De

vertrouwelijke bron doet geen uitspraak over de affiliatie van de daders.263

In de verslagperiode hebben in de KAR voor zover bekend geen aanslagen van ISIS

plaatsgevonden, maar wel in de betwiste gebieden onder Koerdisch bestuur zoals

het district Makhmour. De Koerdische autoriteiten kunnen individuele burgers echter

niet afdoende bescherming bieden tegen mensenrechtenschendingen, zoals huiselijk

geweld, kindhuwelijken, kinderarbeid en aan eer gerelateerde kwesties. Met name

vrouwen die het slachtoffer dreigen te worden van eer gerelateerd geweld zijn

kwetsbaar. Hoewel er juridische en praktische oplossingen bestaan, zal in de

praktijk de wil en het woord van de man de doorslag geven. LHBT’s in de Koerdische

regio lopen het risico slachtoffer te worden van geweld vanwege hun geaardheid. Zij

hebben met name te vrezen voor geweld of uitstoting door hun eigen familie.264

Strijd tegen ISIS

In tegenstelling tot het zuiden van Irak lijkt de inzet van Koerdische

veiligheidstroepen aan de frontlinie geen toename in tribaal en crimineel geweld tot

gevolg te hebben. Wel lijkt er sprake te zijn van een toename in het gebruik van

tribale regels en methodes om conflicten op te lossen in plaats van zich te wenden

tot het (lokale) rechtssysteem. Dit is onder meer gangbaar in eer gerelateerde

kwesties. Of dit verband houdt met de inzet van veiligheidstroepen in de strijd tegen

ISIS kon dezerzijds niet worden vastgesteld.265

Bewegingsvrijheid

De bewegingsvrijheid is in de verslagperiode verder onder druk komen te staan. Dit

lijkt een direct gevolg te zijn van de aanhoudende druk die de ontheemden op de

regio uitoefenen. Er zijn in de verslagperiode in de KAR en elders in Irak gevallen

bekend waarbij ISIS-strijders zich voordeden als ontheemden en op die manier een

bepaald gebied probeerden binnen te komen.266 In alle delen van door Koerden

gecontroleerd gebied zijn controleposten aanwezig. Dit kunnen ook tijdelijke

controleposten betreffen. Hoewel de controleposten aan de grenzen van de KAR

strengere controles kennen, waren er ook berichten dat personen niet toegestaan

werd tussen de verschillende Koerdische provincies te reizen. Het is niet bekend op

grond waarvan het deze personen verboden werd om door te reizen. Controleposten

vormen met name voor ontheemden een belemmering van hun bewegingsvrijheid,

omdat zij niet altijd over identiteitsdocumenten beschikken die nodig zijn om

controleposten te kunnen passeren.

263 BasNews, Suspects of the attack on Kurdish TV channel captured, 28 juni 2916; Kurdistan24, Suspect who

attacked Rudaw head office confesses, 3 juli 2016; NRT, Islamic party member arrested for role in grenade

attack on channel, ongedateerd, geraadpleegd op 14 oktober 2016; Rudaw, A terrorist attack on Rudaw,

statement from Rudaw, 25 juni 2016; Rudaw, Rudaw statement on arrest of attackers on its office, ISIS believed

responsible, 28 juni 2016; United States Department of State, Iraq 2015 Human Rights Report; vertrouwelijke

bron.
264 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; UNICEF, A heavy price for children. Violence destroys childhoods in Iraq, juni

2016. Zie paragraaf 3.4.3 en 3.4.4 van dit ambtsbericht.
265 Niqash, Team players: Tribal power making comeback in Iraqi Kurdistan, overriding democracy and law, 12 mei

2016.
266 Rudaw, Kurdish security forces arrest ISIS members, 1 augustus 2016.
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Daarnaast ondervinden ontheemden die in kampen verblijven in Koerdisch gebied
steeds meer beperkingen van hun bewegingsvrijheid. Zij mogen het kamp niet
ongeautoriseerd verlaten of in sommige gevallen niet verder gaan dan de eerste
controlepost. Deze beperkingen zijn niet eenduidig en kunnen per kamp, per
bevolkingsgroep en per tijdvak van ontheemding verschillen.267

2.11 Iraakse veiligheidsorganisaties en strijdende groepen

2.11.1 Het Iraakse leger

De dienstplicht voor het Iraakse leger is in 2003 afgeschaft. Er waren in de

verslagperiode initiatieven om de dienstplicht weer in te voeren. Dit wetsvoorstel is

– tot op heden – niet aangenomen. Het Iraakse leger bestaat derhalve uit

beroepsmilitairen. Soldaten uit het Iraakse leger die door beperking van

bewegingsvrijheid als gevolg van de strijd tegen ISIS niet (tijdig) naar hun eenheid

terugkeerden, werden geregistreerd als muntashib (vrij vertaald: uitvaller). Dit

betekende voor deze groep dat zij zonder inkomen kwamen te zitten. Eén bron

vermeldt de verklaring van een ex-militair die door de aanhoudende strijd vast

kwam te zitten in een stuk niemandsland en dat hij door registratie als muntashib

niet meer terug kon keren in het leger.268

Er is in de verslagperiode een klein aantal berichten naar buiten gekomen over

buitengerechtelijke executies van vermeende ISIS-strijders en van een burger. In

oktober 2016 zouden zes agenten van de Iraakse federale politie zes burgers

opgepakt en gedood hebben die zij ervan verdachten ISIS-leden te zijn. Dit incident

vond plaats in het Shura subdistrict van het district Mosul (Ninewa). Deze berichten

konden niet onafhankelijk bevestigd worden.269

Personeel van het Iraakse leger werd niet alleen aan de frontlinie het slachtoffer van

ISIS. Ook in steden en gebieden onder controle van ISIS werd (voormalig)

legerpersoneel, politie en Peshmerga, vaak het slachtoffer van doelgerichte

aanslagen.270

2.11.2 Koerdische veiligheidsorganisaties271

De Peshmerga is een regionale militaire organisatiestructuur 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 en strijdt in de betwiste gebieden tegen ISIS. De Peshmerga is onderling

verdeeld langs de lijnen van de twee grootste politieke partijen, KDP en PUK. De

veiligheidsorganisaties van KDP bevinden zich met name in de districten Sinjar,

Gwer, Makhmour en rond Mosul en Erbil. In Makhmour zijn ook troepen van het

Iraakse leger gestationeerd. De troepen gelieerd aan de PUK zijn met name in

betwist gebied in Diyala (waar zij samenwerken met de PMF) en Kirkuk

gestationeerd, maar ze zijn ook aanwezig in Sinjar (waar zij samenwerken met PKK-

strijdtroepen).272

267 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; vertrouwelijke bronnen.
268 Al-Bayan Center for Planning and Studies, The future of Iraq’s armed forces, maart 2016; Ceasefire en Minority

Rights Group International, Iraq’s displacement crisis: Security and protection, maart 2016; Rudaw, Assessing

the future of the Iraqi army, 11 april 2016.
269 The Observers, Video: Is the Iraqi army executing IS fighters?, 6 april 2016; vertrouwelijke bronnen.
270 Vertrouwelijke bron.
271 Zie ambtsbericht veiligheidssituatie Irak van oktober 2015.
272 Carnegie Endowment for International Peace, Kurdistan’s political armies: The challenge of unifiying the

Peshmerga forces, 16 december 2015; United States Department of State, Iraq 2015 Human Rights Report;

Clingendael, Iraq at war (again), maart 2016; The New Yorker, On the American front line against ISIS, 29 maart

2016.
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Deze verdelingen langs partijlijnen is ook aanwezig bij de 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 middels

controles van personen en voertuigen. 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.273

Er zijn verschillende berichten dat de Peshmerga ISIS-strijders krijgsgevangen heeft

genomen. Deze personen zouden redelijk behandeld worden, hoewel het allerminst

duidelijk is of zij een eerlijk proces kunnen verwachten. Berichten dat ISIS-strijders

buiten een gevechtssituatie geëxecuteerd zouden worden, konden niet onafhankelijk

geverifieerd worden. De Peshmerga arresteert met name soennitisch-Arabische

ontheemde jongemannen op verdenking van banden met ISIS. Voor hen geldt

eveneens dat het onduidelijk is of zij een eerlijk rechtsproces kunnen verwachten.

Medio maart 2016 heeft president Barzani een besluit uitgevaardigd waarin hij

benadrukt dat de mensenrechten in de strijd tegen ISIS beschermd moeten worden.

In het besluit staat onder meer dat voorkomen moet worden dat mensen zonder

arrestatiebevel opgepakt worden. Het is onbekend of dit besluit een positief effect

heeft gehad op het aantal arrestaties zonder arrestatiebevelen.274

De Peshmerga zou zich in de omgeving van Sinjar en Jalawla schuldig hebben

gemaakt aan mensenrechtenschendingen door onnodig en opzettelijk vernielen van

huizen van soennitische Arabieren uit wraak en om daarmee hun terugkeer te

voorkomen of te vertragen. De voorzitter van het High Committee to Evaluate and

Respond to International Reports van de KAR ontkende dat er sprake was van

systematische en beleidsmatige acties en stelden dat het enkele incidenten betrof.

Daarbij zouden huizen ook al beschadigd zijn door gevechten of beschadigd geraakt

zijn bij het opruimen van explosief materiaal.275

2.12 Milities en gewapende groeperingen

In Irak is een groot aantal gewapende groeperingen actief. Dit betreft milities met

verschillende religieuze achtergronden, soennitische tribaal georganiseerde

strijdgroepen en verschillende gewapende Koerdische strijdgroepen. Waar ISIS hun

gezamenlijke vijand is, komt het voor dat deze verschillende groepen samen tegen

ISIS strijden. Vanwege de sektarische diversiteit van het land en de verschillende

strijdgroepen ontstaan er echter ook onderlinge spanningen. Zo werd de

aanwezigheid van sjiitische milities bij de strijd om het soennitische Fallujah op

voorhand bekritiseerd. Sektarische overwegingen spelen ook een rol bij de

voorbereidingen voor de bevrijding van de etnisch-sektarisch gemengde stad

Mosul.276

273 Zie paragraaf 2.4 van dit ambtsbericht over de situatie bij de grensovergang bij Rabi’a.
274 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; Rudaw, ISIS extremist take captive by Peshmerga in northern Iraqi town of

Tel Skuf, 3 mei 2016; Bas News, Barzani issues a resolution to protect human rights while fighting IS, 12 april

2016.
275 Al-Jazeera, Kurds accused of razing Arab villages in northern Iraq, 20 januari 2016; Amnesty International,

Banished and dispossessed. Forced displacement and deliberate destruction in Northern Iraq, 20 januari 2016;

Al-Monitor, Why Iraq is challenging human rights reports, 7 maart 2016. Zie ook paragraaf 1.2 van dit

ambtsbericht.
276 Al-Monitor, Baghdad-Erbil bickering overshadows Mosul battle, 28 juli 2016.
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De sjiitische milities zijn geen homogene groep, maar hebben verschillende politieke

loyaliteiten. In Bagdad hebben een aantal milities de controle over bepaalde wijken.

Zo heeft Muqtada al-Sadr met zijn Peace Brigades (Saraya al-Salaam) de controle

over Sadr City. De Badr Organisatie heeft de controle over Karada en Asa’ib Ahl al-

Haq (AAH/League of the Righteous) heeft onder meer de wijken Baladiyat en

Mahmudiya in handen. In andere overwegend sjiitische wijken zijn verschillende

milities aanwezig.277 De demonstranten die gehoor hadden gegeven aan de oproep

van Muqtada al-Sadr kwamen in Bagdad tegenover op Iran georiënteerde sjiitische

milities te staan toen zij de Internationale Zone (voorheen Groene Zone genaamd)

in wilden trekken, hetgeen de milities probeerden te verhinderen. Enige dagen later

werden de milities vervangen door leger en politie. Het is niet tot geweld gekomen

tussen de milities en de demonstranten.278

Er zijn geen berichten van directe gewapende confrontaties tussen soennitische

tribale strijders en sjiitische milities. Wel bestaat er in Salaheddin onenigheid over

wie de sjiitische heiligdommen daar moet beschermen. De sjiieten zijn het onderling

niet met elkaar eens, maar ook de overwegend soennitische stad Samara mengt

zich in de discussie over wie het heiligdom mag beheren. In Tuz Khurmatu is het in

de verslagperiode tot gewapende confrontaties gekomen tussen Koerdische

Peshmerga en Turkmeense sjiitische milities, waarbij ook soennitische Arabieren en

soennitische Turkmenen het slachtoffer werden.279

Zowel de Iraakse Koerden onderling als de Iraakse KDP en Turkse PKK hebben

moeizame relaties met elkaar die leiden tot onderlinge machtsstrijd. Voor zover

bekend, is het in de verslagperiode niet tot een gewapende confrontatie

gekomen.280

2.12.1 Popular Mobilisation Forces (PMF)

De milities die zich aangesloten hebben bij het overkoepelende orgaan van de

Popular Mobilisation Forces (PMF) staan hiermee sinds februari 2016 officieel onder

gezag van premier Al-Abadi als opperbevelhebber. De leiding van de PMF is belegd

bij Falah Al-Fayyad, Iraqi National Security Advisor en zijn plaatsvervanger Abu

Mahdi al-Muhandis (leider van Kata'ib Hezbollah). Het is niet duidelijk wat exact de

reikwijdte is van de bevoegdheden van Al-Fayyad en Al-Muhandis. In de praktijk zijn

de PMF-leden doorgaans loyaal aan hun eigen militieleider. Dit zou ertoe geleid

hebben dat milities in sommige gevallen geweigerd hebben te doen wat de federale

autoriteiten hen opgedragen hadden. Plannen van de premier om de PMF op te

nemen in de organisatie van het Iraakse leger stuitte op veel weerstand. De plannen

zijn in de verslagperiode niet uitgevoerd.281

277 Niqash, Common enemies: Baghdad locals fear Shiite-on-Shiite war as anti-extremist alliance fractures, 19 mei

2016.
278 Reuters, Iraq’s Shi’ite rivalries risk turning violent, weakening war on Islamic State, 17 mei 2016. Zie paragraaf

1.1 van dit ambtsbericht.
279 Al-Monitor, Will Shiite power struggle turn into armed conflict in Iraq?, 7 juli 2016. Zie paragraaf 2.5 van dit

ambtsbericht.
280 In de voorgaande verslagperiode was er sprake van politiek gemotiveerd geweld, met name in Suleimaniyah. Zie

hoofdstuk 1 van het ambtsbericht veiligheidssituatie van oktober 2015.
281 ISW, Iraq situation report, 18-22 februari 2016; Niqash, We would rather immigrate: Cunning Iraqi plan to turn

volunteer militias into army backfires, 24 maart 2016; Rudaw, Abadi’s plan to incorporate Shiite militias into

official army raises concerns, 27 juli 2016; Niqash, Common enemies: Baghdad locals fear Shiite-on-Shiite war as

anti-extremist alliance fractures, 19 mei 2016; Jamestown Terrorism Monitor, Iraq’s Shia Militias: Helping or

hindering the fight against Islamic State?, 29 april 2016; vertrouwelijke bronnen. Zie ook ambtbericht

veiligheidssituatie Irak van oktober 2015.
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De PMF bestaat uit vrijwillige strijders. Er is dan ook geen sprake van gedwongen

rekrutering. Mannen kunnen zich echter door sociale druk mogelijk gedwongen

voelen om zich bij een militie aan te sluiten. Het merendeel van de vrijwilligers heeft

een sjiitische achtergrond, maar ook soennieten, christenen, Yezidi’s en andere

minderheden hebben een eenheid binnen de PMF.282

Er zijn berichten dat de PMF minderjarige jongemannen inzet in de gewapende

strijd. Evenals onder ISIS zouden met name kinderen waarvan één of beide ouders

zijn overleden vatbaar zijn om zich aan te sluiten bij een gewapende militie.283

De meeste beschuldigingen van mensenrechtenschendingen betreffen doorgaans de

op Iran georiënteerde sjiitische milities. De door hen uitgevoerde wraakacties in

vorige verslagperiodes in Amerli, Jurf al-Sakhr en Tikrit werden door verschillende

organisaties aangemerkt als mensenrechtenschendingen. Deze berichten leidden er

in de provincie Anbar toe dat men op voorhand ernstig bezorgd was over de

deelname van de PMF aan de bevrijding van Fallujah. Er kwamen tijdens het

offensief op de stad al snel berichten naar buiten van verdwijningen, mishandeling

en buitengerechtelijke executies. Deze zouden met name toe te schrijven zijn aan

leden van de milities Kata’ib Hezbollah en Asa’ib Ahl al-Haq. Hierin speelden de

sociale media een grote rol waardoor berichten snel, maar ongecontroleerd en soms

ongefundeerd, rondgingen en de sektarische tegenstellingen aangewakkerd werden.

Niet alle aantijgingen konden geverifieerd worden.284

In geval van beschuldigingen van schendingen van humanitair oorlogsrecht deden

de militieleiders deze gevallen doorgaans af als individuele acties van militieleden.

Het door de premier ingestelde onderzoekscomité voor de gewelddadigheden in

Diyala in januari 2016 heeft geconcludeerd dat er geen problemen waren. Het is,

voor zover bekend, dan ook niet tot strafrechtelijke vervolging gekomen. Het

onderzoek van het comité dat de premier had ingesteld naar aanleiding van de

schendingen gepleegd in Anbar hebben evenmin tot vervolging van de schuldigen

geleid. Er zijn sterke aanwijzingen dat een deel van het comité partijdig en

invloedrijk is, hetgeen een objectief onderzoek onmogelijk maakt.285

Ook in andere plaatsen, zoals Aziz Balad (Salaheddin), zou een sjiitische militie,

naar verluidt Asa’ib Ahl al-Haq, ten minste twintig huizen met explosieven hebben

opgeblazen. Asa’ib Ahl al-Haq zou sinds de bevrijding in december 2014 praktisch de

controle over dit gebied hebben. De huizen waren van soennitische Arabieren die

ontheemd zijn geraakt. Deze ontheemden zouden eerder al niet zijn toegestaan

terug te keren naar hun woonplaats.286

2.12.2 Soennitische strijdgroepen

Soennitische vrijwillige strijders worden in bronnen veelal aangeduid als soennitische

tribale strijders. Zij worden vaak ingezet in de strijd in een bepaald gebied, zoals de

overwegend soennitisch-Arabische steden Ramadi en Fallujah. Daarnaast strijdt een

aantal soennieten mee onder het collectief van de PMF.

282 Al-Monitor, Three faiths, three commanders, 5 januari 2016; Al-Monitor, Its official: Sunnis joining Iraq’s Popular

Mobilization Units, 14 januari 2016; BBC News, The Christian militia fighting IS, 11 april 2016.
283 Al-Monitor, The child soldiers fighting to stop the Islamic State, 9 november 2015; Rudaw, Child soldiers used in

Iraq in fight against ISIS, rights watchdog reports, 7 november 2015; Al-Jazeera, Iraq’s child soldiers: ‘What

happened to our boys?’, 8 juni 2016.
284 Zie paragraaf 2.3 van dit ambtsbericht.
285 Zie paragraaf 2.3 en 2.7 van dit ambtsbericht. Vertrouwelijke bron.
286 Vertrouwelijke bronnen.
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In Ninewa is sinds juli 2015 een aantal soennitisch-Arabische strijders verenigd in de

Hashd al-Watani. Deze groep is loyaal aan de voormalige gouverneur van Ninewa,

Atheel al-Nujaifi. Het betreft een groep die met name bestaat uit voormalige Iraakse

politieofficieren van soennitisch-Arabische afkomst en vrijwilligers die in de

omgeving van Mosul getraind zijn door Turkse militairen.287

Een andere strijdgroep betreft de Hashd al-Asha’ari. Deze groep zou bestaan uit

soennitische-Arabische strijders van de Subawi stam en de Laheeb stam. Zij strijden

samen met het Iraakse leger in gebieden in Ninewa en Makhmour. Berichten dat

milities van de Hashd al-Asha’ari minderjarigen uit het Debaga-kamp voor

ontheemden hebben gerekruteerd voor de strijd, kon dezerzijds niet bevestigd

worden. Deelname aan de gewapende strijd tegen ISIS gebeurt op vrijwillige basis

en vaak uit motivatie om een bepaald gebied te heroveren op ISIS.288

In Shirqat (Salaheddin) zouden leden van de Sunni Mobilisation Forces zich in

september/oktober 2016 schuldig hebben gemaakt aan wraakacties en

buitengerechtelijke executies van personen die zij ervan verdachten ISIS-strijders te

zijn.289

2.12.3 PKK/YPG290

De Turks-Koerdische PKK (Kurdistan Workers Party) en de Syrisch-Koerdische

People’s Defense Forces (YPG, de gewapende tak van de PYD, Democratic Union

Party) strijden in Syrië en Turkije, maar ook in Irak, voor de Koerdische zaak. Deze

buitenlandse groeperingen bevinden zich in Irak in het grensgebied met Syrië en

Turkije. In Sinjar (Ninewa) is er tevens een gewapende groep gecreëerd onder de

naam Sinjar Resistance Units (YBS) die voornamelijk uit Yezidi’s zou bestaan.291

De PKK is aanwezig in Sinjar en omgeving en in het grensgebied van de KAR met

Turkije en Iran. De KRG lijkt hier nauwelijks tegen op te kunnen en willen treden. In

het onherbergzame grensgebied heeft de PKK ook eigen controleposten opgezet.

Een onbevestigde bron stelde dat de PKK burgers had opgepakt op verdenking te

spioneren voor de KDP. De aanwezigheid van de PKK-strijders is voor Turkije

aanleiding geweest om regelmatig luchtaanvallen uit te voeren op dit gebied. Turkse

luchtaanvallen op Koerdische verzetsstrijders in Irak vonden in de huidige

verslagperiode en in voorgaande verslagperiode regelmatig plaats. Bij deze

aanvallen komen regelmatig PKK-strijders om het leven.292

287 ISW, Iraq situation report, 12-25 april 2016; vertrouwelijke bron.
288 Human Rights Watch, Iraq: Militias recruiting children, 30 augustus 2016; vertrouwelijke bronnen.
289 Vertrouwelijke bronnen.
290 Zie ook paragraaf 1.2, 2.10 en 2.11.2 van dit ambtsbericht.
291 Al-Monitor, Why the PKK is so interested in Mosul, 12 april 2016.
292 Bas News, PKK detains several civilians in Kurdistan Region, 11 juli 2016; Rudaw, PKK bases in border areas

provoke Turkish airstrikes, local mayors say, 14 april 2016; ISW, Iraq situation report, 24-27 juli 2015;

vertrouwelijke bron. Zie ook paragraaf 2.10 van dit ambtsbericht.
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2.13 ISIS (Islamitische staat in Irak en Syrië)

De zogenoemde Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS) heeft in de verslagperiode

aanzienlijk terreinverlies geleden. De internationale coalitie tegen ISIS stelt dat

tussen augustus 2014 en januari 2016 ongeveer 40% van het terrein dat ISIS in

handen had, herwonnen is. In 2016 is ISIS op verschillende fronten tegelijk

bestreden en zijn verschillende plaatsen op ISIS heroverd. Er waren berichten dat

hooggeplaatste ISIS-leden in de strijd om het leven gekomen zijn of gevangen zijn

genomen. Echter, ISIS is onverminderd in staat gebleken complexe aanslagen uit te

voeren in federaal Irak.293

Berichten over mensenrechtenschendingen in door ISIS-gecontroleerd gebied zijn

talrijk. Het betreft onder meer lijfstraffen, gruwelijke executiemethodes, het

vernielen van woonhuizen, het inperken van vrijheden zoals vrijheid van religie,

verdwijningen en het doden van burgers die het bewind proberen te ontvluchten.294

Met een toename in de strijd om gebied op ISIS te heroveren, nam ook het aantal

burgers dat probeerde ISIS te ontvluchten toe. Het blijkt sommige personen gelukt

te zijn te vluchten door een ISIS-militant te betalen als smokkelaar. Niet wordt

uitgesloten dat burgers ook andere manieren hebben gevonden om ongezien uit

ISIS-gebied te vluchten. Er zijn meer berichten dat personen door ISIS opgepakt

worden bij een vluchtpoging, dat mensen nadat ze zijn opgepakt gedood worden of

dat mensen op hun vlucht door scherpschutters worden doodgeschoten. Daarnaast

komen vluchtende mensen om het leven door geïmproviseerde bommen langs de

vluchtroutes. Ook het helpen ontsnappen wordt doorgaans bestraft met executie.295

Uit Hawija zijn in de verslagperiode verschillende berichten naar buiten gekomen dat

ISIS jongemannen en kinderen gedwongen heeft gerekruteerd en naar een

trainingskamp heeft afgevoerd. In Mosul zou een groep sjiitisch Turkmeense

kinderen die in juli 2014 door ISIS ontvoerd was in maart 2016 vanuit een weeshuis

verplaatst zijn naar een militair trainingskamp voor kinderen. Berichten vanuit ISIS-

gecontroleerd gebied zijn zeer moeilijk te verifiëren. De inzet van kinderen in de

gewapende strijd door ISIS staat wel vast. Zo worden kinderen ingezet op de

frontlinie, als beul of als zelfmoordterrorist. Begin juli 2016 zou ISIS in Mosul

mannen tussen de 14 en de 55 jaar opgeroepen hebben om zich te melden voor de

strijd. Hierbij zou, voor zover bekend, geen sprake zijn van gedwongen

rekrutering.296

Op desertie of vluchten van het front staat de doodstraf. Er waren in de

verslagperiode veel berichten over executies van ISIS-leden op deze gronden. Het

aanhoudende terreinverlies zou tot een toename van het aantal deserties geleid

hebben.297

293 ISW, ISIS Sanctuary: 15 september 2015; ISW, ISIS Sanctuary: 1 juli 2016; Al-Arabiya, ISIS suffers blows in

Iraq, Syria, still fighting, 20 maart 2016; BBC News, US ‘quizzes Islamic State chemical arms expert in Iraq’, 9

maart 2016; vertrouwelijke bron.
294 UN OHCHR, Report on the human rights situation in Iraq in the light of abuses committed by the so-called Islamic

State in Iraq and the Levant and associated groups, 13 maart 2015; Human Rights Watch, Iraq: ISIS rule

marked by executions, cruelty, 10 juli 2016.
295 Al-Monitor, Why this Iraqi city is starving, 19 februari 2016; The Independent, Mosul residents are paying

traffickers and risking their lives to escape cruel grip of Islamic State, 19 oktober 2015; vertrouwelijke bronnen.
296 CTC Sentinel, Depictions of children and youth in the Islamic Stat’s Martyrdom propaganda, februari 2016

vertrouwelijke bronnen.
297 Al-Arabiya, ISIS suffers blows in Iraq, Syria, still fighting, 20 maart 2016; vertrouwelijke bronnen.
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ISIS heeft in Irak geen gewapende groepen als bondgenoten. Het Naqshbandi

leger298, een soennitische militie van Baathisten, heeft in 2014 kortstondig zij aan zij

gevochten met ISIS. De leider van het Naqshbandi leger zou elke alliantie met ISIS

echter ontkend hebben. Sindsdien wordt hun relatie gekenmerkt door onderlinge

gevechten. In maart 2016 raakte de groep opnieuw slaags met ISIS, in de omgeving

van Hawija. Hierbij zouden doden en gewonden gevallen zijn.299

298 Jaysh Rijal al-Tariqa al-Naqshbandiya (JRTN).
299 Jamestown Foundation, Militant Leadership Monitor, Personalities behind the insurgency, april 2016;

vertrouwelijke bron.
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3 Mensenrechtensituatie

3.1 Juridische context

Nationaliteitswetgeving

In de Iraakse nationaliteitswetgeving van 2006 staan de voorwaarden en bepalingen

vermeld waaraan voldaan moet worden om de Iraakse nationaliteit (terug) te

krijgen. Artikel 17 van de nationaliteitswetgeving is van toepassing op Fayli

Koerden, die bij besluit in 1980 hun nationaliteit ontnomen was. Hierin hebben in de

verslagperiode geen wijzigingen plaatsgevonden.300 Een bron stelde dat er naar

schatting nog honderden Fayli Koerden staatloos zijn, in die zin dat zij de Iraakse

nationaliteit nog niet herkregen hebben. Een andere bron gaf als oorzaak hiervoor

dat er Fayli zijn die geen verzoek hebben ingediend omdat zij het niet eens zijn met

de ingangsdatum. Zij willen dat zij de Iraakse nationaliteit herkrijgen met

terugwerkende kracht vanaf de datum dat hun de Iraakse nationaliteit ontnomen is.

Doordat dit niet het geval is, kunnen deze personen over de jaren waarin zij niet

over de Iraakse nationaliteit beschikten ook geen aanspraak maken op rechten

(zoals pensioen) die aan de nationaliteit verbonden zijn. Daarnaast zou de

tussenperiode van staatloosheid problemen opleveren met betrekking tot het

claimen van verloren bezittingen.301

Voogdij

Er hebben zich in de verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan met betrekking tot

het voogdijschap bij echtscheiding.302 Begin 2014 dreigde met de goedkeuring van

de concepttekst van de Jaafari Personal Status Law door het parlement de situatie

voor vrouwen te verslechteren. Op basis van deze wet, die overigens alleen op

sjiitische moslims van toepassing zou zijn, zou een vader bij echtscheiding voogdij

krijgen over een kind vanaf de leeftijd van twee jaar. De wet is uiteindelijk niet

aangenomen, waardoor nog altijd de Personal Status Law op elke Irakees van

toepassing is.303

Doodstraf

Zowel federaal Irak als de Koerdische regio kent de doodstraf. Met name in zaken

waarin de anti-terrorismewet wordt toegepast, legt men de doodstraf op. De

federale Iraakse autoriteiten zijn terughoudend met betrekking tot het verstrekken

van cijfers en details aangaande de ratificatie en daarop volgende uitvoering van

doodvonnissen.

In 2015 zijn in Irak ten minste 26 doodvonnissen uitgevoerd en ten minste 89

doodstraffen opgelegd. Amnesty International spreekt op basis van beschikbare

gegevens van een verslechterde situatie in Irak voor wat betreft doodstraf en

doodvonnissen. Onder meer omdat er in 2015 in de KAR – na vermeende grote

maatschappelijke druk op de regering – voor het eerst sinds 2008 doodvonnissen

zijn uitgevoerd en er in federaal Irak een groot aantal doodstraffen is opgelegd.304

300 Norwegian Refugee Council, Statelessness and displacement, 15 april 2016. Een Engelse vertaling van de

nationaliteitswetgeving is te vinden op de volgende website: http://www.refworld.org/pdfid/4b1e364c2.pdf
301 Minority Rights Group, Iraq – Kurds, laatste update oktober 2014; Rudaw, In no man’s land Faili Kurds rally for

recognition in Erbil, 16 februari 2016; vertrouwelijke bron.
302 Zie algemeen ambtsbericht Irak van december 2013.
303 Minority Rights Group, The lost women of Iraq. Family based violence during armed conflict, november 2015.
304 Amnesty International, Global Report. Death sentences and executions 2015.
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In 2016305 zijn in federaal Irak opnieuw tientallen executies uitgevoerd en zowel in

federaal Irak als in de KAR zijn doodstraffen opgelegd.

Amnesty International rapporteerde dat in de eerste zes weken van 2016 al 92

personen ter dood veroordeeld zijn in Irak. Veertig personen, vermeende ISIS-

leden, zijn in februari 2016 ter dood veroordeeld op basis van de anti-terrorismewet

in een massaproces inzake de Camp Speicher-massamoord van juni 2014 waarbij

honderden soldaten omgebracht zijn. Hiervan bleven na beoordeling door het Hof

van Cassatie 36 doodvonnissen gehandhaafd. De vonnissen zijn in augustus 2016

uitgevoerd. Verschillende bronnen stellen dat er sprake was van oneerlijke

rechtsgang wegens procedurele misstanden en door marteling afgedwongen

bekentenissen. Overigens werden zeven verdachten vrijgesproken.306

In maart 2016 heeft de Iraakse minister van Justitie in een persconferentie

verklaard dat er 25 personen (Irakezen en niet-Irakezen) zijn geëxecuteerd. Op

basis van deze verklaring kan niet vastgesteld worden dat deze executies hebben

plaatsgevonden in 2016. Eén bron rapporteerde dat de executies in 2016 zouden

hebben plaatsgevonden. Lokale media berichtten dat het om twintig personen zou

gaan die op 6 maart 2016 geëxecuteerd zijn.307 In mei 2016 heeft de Iraakse

minister van Justitie bekend gemaakt dat de voorgaande maand bij 22

veroordeelden de doodstraf uitgevoerd is.308 Het is dezerzijds niet vast te stellen of

er een verband is tussen deze executies en eerdere berichten over ratificaties van

vonnissen door de Iraakse president Massoum.309

Op 4 juli 2016 heeft het Iraakse ministerie van Justitie verklaard dat er, in reactie

op de aanslag in de wijk Karada (Bagdad) van 3 juli 2016, vijf veroordeelden zijn

geëxecuteerd. Dit betreft personen die jaren eerder voor andere misdrijven

veroordeeld zijn. Tevens verklaarde het ministerie dat dit het totaal aantal

geëxecuteerde personen in de maanden mei en juni 2016 op 37 brengt. 310 Zoals

hierboven vermeld, zijn in augustus 2016 36 vermeende ISIS-leden geëxecuteerd

die veroordeeld waren voor betrokkenheid bij de Camp Speicher-massamoord.311

Omdat het onduidelijk is of het ministerie van Justitie een openbare verklaring

uitvaardigt bij elke uitgevoerde executie, is het werkelijke aantal geëxecuteerden

niet met zekerheid vast te stellen. Wel kan worden vastgesteld dat het aantal

officieel bekend gemaakte executies in 2016 aanzienlijk hoger is dan in 2015.

305 Van januari 2016 tot einde verslagperiode.
306 Zie ambtsbericht veiligheidssituatie in Irak van oktober 2015. Het proces van februari 2016 is het derde proces in

deze zaak. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het eerste proces opnieuw gedaan moest worden. In het tweede

proces stonden meer verdachten terecht, hetgeen resulteerde in dit derde proces. Het Hof van Cassatie heeft op

31 juli 2016 36 doodvonnissen gehandhaafd, één doodvonnis omgezet in levenslange gevangenisstraf, drie

doodvonnissen vernietigd en de zeven vrijspraken bevestigd. Al-Arabiya, Iraq sentences 40 ISIS to death over

Tikrit massacre, 18 februari 2016; Amnesty International, Iraq: Shocking surge in 2016 death sentences tops 90

as ‘terror’ trial closes, 18 februari 2016; Amensty International, ‘Punished for Daesh’s crimes’’. Displaced Iraqi’s

abused by militias and government forces, 18 oktober 2016; BBC News, Iraq hangs 36 IS jihadists for Camp

Speicher massacre, 21 augustus 2016; vertrouwelijke bronnen.
307 Death Penalty News, Iraq: 20 executed, 70 waiting: Minister, 16 maart 2016; vertrouwelijke bron.
308 UN OHCHR, Press briefing notes on Iraq, 24 mei 2016; vertrouwelijke bron.
309 European Union – EEAS, Statement by the spokesperson on the application of death penalty in Iraq, 5 februari

2016; Rudaw, Iraqi president signs execution orders for convicted terrorists, 31 januari 2016.
310 Amnesty Interational, Iraq: Executions will not deter further deadly attacks, 5 juli 2016; vertrouwelijke bronnen.
311 BBC News, Iraq hangs 36 IS jihadists for Camp Speicher massacre, 21 augustus 2016.



Pagina 64 van 99

In de Koerdische regio zijn in juni 2016 in twee rechtszaken meerdere doodstraffen

opgelegd. In de rechtszaak over de bomaanslag in de buurt van het Amerikaanse

consulaat in Ainkawa (Erbil) in april 2015 zijn zeven personen ter dood veroordeeld

en tien anderen zijn tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Bij de

bomaanslag, waar ISIS de verantwoordelijkheid voor opgeëist had, waren naast een

dader twee Turken omgekomen en een aantal personen gewond geraakt.312 Voor

directe betrokkenheid bij de aanslag op een overheidsgebouw in Erbil in november

2014 zijn zeven personen ter dood veroordeeld en zijn vijf personen tot een

levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Bij die aanslag zijn vier personen

omgekomen en tientallen gewond geraakt.313

3.2 Toezicht en rechtsbescherming

Er zijn geen verbeteringen in de situatie van de rechtsstaat zoals beschreven in het

algemeen ambtsbericht Irak van december 2013. Het juridische apparaat is

partijdig, politiek beïnvloed en corrupt. Met name van veroordeelden op

terrorismeaanklachten is bekend dat zij een naar internationale maatstaven

oneerlijk proces kregen.314

In federaal Irak liepen burgers het risico zonder arrestatiebevel opgepakt te worden

door veiligheidsdiensten op grond van artikel 4 van de antiterrorismewetgeving uit

2005. Vooral soennitische Arabieren zouden op grond hiervan opgepakt zijn op

verdenking van banden met ISIS of betrokkenheid bij aanslagen. Hierbij liepen

ontheemden het grootste risico. In Bagdad betrof het vooral mannen, maar ook

vrouwen en kinderen werden om deze reden opgepakt. Zij konden maanden

vastgehouden worden zonder proces. Wanneer het uiteindelijk tot een proces komt,

kan het proces oneerlijk verlopen of kan men onder dwang tot een bekentenis

komen. Niet kan worden uitgesloten dat het voorgekomen is dat personen zonder

proces weer vrijgelaten worden. Het zou ook voorkomen dat familieleden van

verdachten werden gedetineerd om de gezochte personen te dwingen zich aan te

geven. In Kirkuk zouden ontheemden zonder de juiste documenten op grond van dit

artikel voor een paar dagen zijn vastgehouden. Dit alles lijkt direct verband te

houden met de slechte veiligheidssituatie in het land.315 Daarnaast liepen met name

ontheemden van soennitisch-Arabische afkomst die verdacht worden van banden

met ISIS het risico opgepakt te worden door (leden van) sjiitische milities. Zo is van

honderde (jonge)mannen uit Fallujah het lot nog altijd onbekend.316

312 Rudaw, Death sentences, life imprisonment for Ainkawa suicide car bombers, 13 juni 2016; vertrouwelijke bron.
313 Kurdistan24, Perpetrators of Erbil Governaorate attack receive death sentence, 22 juni 2016; Rudaw, KRG to

execute seven perpetrators of 2014 Erbil bomb attack, 22 juni 2016; vertrouwelijke bron. Zie ook het

ambtsbericht Irak van april 2015.
314 Amnesty International, Report 2015/16. The state of the world’s human rights, 23 februari 2016; Fanack, Iraqi

judiciary hanging in the balance, 18 mei 2016; Fanack, Human rights in Iraq. When a constitution is not enough,

28 juli 2016.
315 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; Ceasefire en Minority Rights Group, Iraq’s displacement crisis: Security and

protection, maart 2016; United States Department of State, Iraq 2015 Human Rights Report; Amnesty

International, Report 2015/16. The state of the world’s human rights, 23 februari 2016; UNHCR, Relevant COI for

Assessments on the Availability of an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA) in Baghdad for Sunni

Arabs from ISIS-Held Areas, 3 mei 2016.
316 Zie paragraaf 2.3 en paragraaf 2.12.1 van dit ambtsbericht.
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Wegens de sektarische spanningen en corruptie zou het vertrouwen van de burgers

in de politie laag zijn. Met name bij specifieke groepen, zoals LHBT, is er weinig tot

geen vertrouwen in de politie. Er zijn berichten dat de politie misbruik maakt van

hun positie en burgers mishandelt.317

Er waren in de verslagperiode berichten dat advocaten en rechters werden bedreigd

en/of gedood om sektarische, tribale, extremistische of criminele redenen. Dit kan

de juridische onafhankelijkheid van het apparaat beïnvloeden. Ook hun familieleden

lopen het risico slachtoffer te worden van tegen hen gericht geweld, in verband met

hun relatie tot de advocaat of rechter vanwege de sociaal gevoelige aard van de

zaak waaraan zij werken.318

3.3 Naleving en schendingen

3.3.1 Vrijheid van meningsuiting

Irak staat in 2016 op plaats 158 van de 180 op de ranglijst voor persvrijheid die

jaarlijks opgesteld wordt door Reporters Without Borders. Dat is twee plaatsen lager

dan in 2015. Irak staat op deze lage positie omdat het gewapende conflict en

politiek gemotiveerd geweld het tot één van de gevaarlijkste landen maken voor

journalisten om te werken.319 Freedom House positioneert Irak qua persvrijheid op

positie 156 van de 199 onderzochte landen. Deze organisatie geeft geen nadere

toelichting op de situatie van persvrijheid in Irak.320

De vergunningen van Al-Jazeera en een aantal andere zenders zijn in 2013

ingetrokken geweest wegens een vermeende sektarische toon in de berichtgeving

over demonstraties van soennieten.321 In december 2014 heeft de nieuwe premier

Al-Abadi alle rechtszaken tegen journalisten en mediakantoren ingetrokken.

Begin 2016 zijn op last van de Communicatie en Media Commissie (CMC) de

kantoren van de Arabische televisiezender Al-Jazeera en de zender Al-Baghdadia TV

gesloten. De reden voor het sluiten van het kantoor van Al-Jazeera zou het niet

naleven van de professionele gedragscode zijn, omdat ze zouden aanzetten tot

sektarische verdeeldheid en geweld. Dit betekent dat journalisten van Al-Jazeera

niet langer in Irak mogen werken. Al-Baghdadia TV is in maart 2016 gesloten omdat

de zender niet de benodigde autorisaties zou hebben. Beide zenders hebben een

overwegend soennitisch publiek.322 Daarnaast hebben de autoriteiten het uitzenden

van een satirisch programma, waarin ook de politiek op de hak genomen wordt,

verboden. Dit programma, dat in Jordanië opgenomen wordt, wordt sindsdien via

YouTube en een Duitse Arabischtalige satellietzender uitgezonden.

Organisaties die zich inzetten voor persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zien in

het optreden tegen de media de politieke invloed om ongewenst kritiek het zwijgen

op te leggen gedurende de aanhoudende politieke impasse in 2016.323

317 United States Department of State, Iraq 2015 Human Rights Report; Zie ook paragraaf 3.4.3 van dit

ambtsbericht.
318 United States Department of State, Iraq 2015 Human Rights Report ; vertrouwelijke bron. Zie ook paragraaf 3.4.6

van dit ambtsbericht.
319 Reporters Without Borders, Landenpagina Irak, https://rsf.org/en/iraq geraadpleegd op 3 juni 2016.
320 Freedom House, Freedom of the press 2016. The battle of the dominant message, april 2016.
321 Zie algemeen ambtsbericht Irak van december 2013. Dit gebeurde onder premier Al-Maliki.
322 Het hoofdkantoor van Al-Jazeera staat in het overwegend soennitische Qatar, Al-Baghdadia TV is in Egypte

gestationeerd.
323 Reporters Without Borders, RSF decries Iraq’s closure of Al-Bagdadia TV’s Bureaux, 31 maart 2016; Al-Jazeera,

Iraq shuts down Al Jazeera Baghdad bureau, 27 april 2016; Human Rights Watch, Iraq: Al-Jazeera closure a blow

to free speech, 2 mei 2016; Reuters, Iraq takes aim at media as security forces struggle to contain strife, 15 mei

2016; vertrouwelijke bron.
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Journalisten hebben in de verslagperiode opnieuw te maken gehad met gericht

geweld vanwege hun werkzaamheden.324 Het geweld of de dreiging daarvan komt

zowel van de zijde van veiligheidstroepen als van de zijde van ISIS. Bij de

demonstraties rond de Groene Zone in Bagdad zouden journalisten die verslag

wilden doen van de gebeurtenissen zijn belemmerd in hun werk en aangevallen zijn

door aanwezig veiligheidspersoneel. Geweld van Iraaks veiligheidspersoneel lijkt

verband te houden met negatieve verslaggeving over de veiligheidsorganisaties en

de PMF. Er zijn ook gevallen bekend dat het geweld van de zijde van gewapende

onbekende personen komt.325

Met name uit Mosul komen berichten naar buiten dat ISIS journalisten executeert.

Gelet op de moeilijkheid om berichten uit Mosul te verifiëren, zijn de berichten over

gedode journalisten doorgaans onbevestigd. Redenen die ISIS aan zou voeren voor

het executeren van journalisten zijn het niet samenwerken met ISIS of spionage

voor het Iraakse leger en coalitietroepen, maar vaker is de reden van hun executie

voor de bronnen onbekend.326

Het is niet altijd vast te stellen door wie het geweld gepleegd is. Begin januari 2016

zijn een verslaggever en cameraman van de soennitische zender Al-Sharqiya TV in

de provincie Diyala om het leven gebracht. Zij deden verslag van de verschillende

aanslagen die destijds de provincie teisterden.327 Volgens hun werkgever zijn zij

gedood door sjiitische milities. Onafhankelijke bronnen hebben dit niet bevestigd,

maar spreken van ‘onbekende gewapende mannen’.328

Het is op basis van beschikbare bronnen onbekend wat de kwaliteit en status van

opsporing en juridische vervolging van verdachten van geweld tegen journalisten is.

In het algemeen is het rechtssysteem in Irak gebrekkig en bestaan er ernstige

zorgen met betrekking tot de onpartijdigheid en corruptie binnen het juridisch

apparaat.329

3.3.2 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging330

De Iraakse grondwet stelt dat de islam de officiële religie van de staat is. Daarnaast

garandeert de grondwet vrijheid van godsdienst voor andere religies zoals

christenen, Yezidi’s en mandeeërs. In de verslagperiode zijn in de KAR joden ook

officieel erkend als religieuze groep.331

324 De verslagperiode betreft voor deze alinea de periode oktober 2015 tot en met augustus 2016. Voor de situatie

tot oktober 2015 wordt verwezen naar eerdere ambtsberichten inzake Irak. Tevens wordt met betrekking tot

journalisten verwezen naar paragraaf 3.4.6 van dit ambtsbericht. De term journalisten wordt als algemene

aanduiding voor personen werkzaam in de media gebruikt, zoals verslaggevers, fotograven en cameramensen.
325 Amnesty International, Report 2015/16 The state of the world’s human rights, 23 februari 2016; Al-Monitor, Why

journalists in Iraq face death threats, 3 mei 2016; Niqash, Enemies of the state: Iraqi journalists targeted by

security forces during Green Zone protests, 24 mei 2016; IraqiNews, President Masum orders probe into assault

on TV reporter, 1 november 2016; vertrouwelijke bronnen.
326 Vertrouwelijke bronnen.
327 Voor een beschrijving van de situatie in de provincie Diyala wordt verwezen naar paragraaf 2.7 van dit

ambtsbericht.
328 Committee to Protect Journalists, https://cpj.org/killed/2016/hassan-al-anbaki.php en

https://cpj.org/killed/2016/saif-talal.php, geraadpleegd op 3 juni 2016; vertrouwelijke bron.
329 Al-Arabiya, Iraq’s Sistani calls for reforms to start with judiciary, 14 augustus 2015; Niqash, One court to rule

them all: Why not all Iraqi politicians want their supreme court to work properly, 10 december 2015; Amnesty

International, Report 2015/16 The state of the world’s human rights, 23 februari 2016;
330 Zie algemeen ambtsbericht Irak van december 2013.
331 The Washington Post, Full text of Iraqi constitution, 12 oktober 2005. Zie paragraaf 3.4.1 van dit ambtsbericht.
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Voor personen die onder controle van ISIS leven is er geen vrijheid van godsdienst

of levensovertuiging. Het niet naleven van door ISIS opgelegde regels kan tot de

doodstraf leiden. Dit geldt niet alleen voor niet-moslims. Ook zijn in de

verslagperiode imams die zich niet hielden aan de voorschriften van ISIS

geëxecuteerd.332

Een bron stelt dat de mate van vrijheid van godsdienst ook in overige delen van het

land verslechterd zou zijn, waarbij zij verwijzen naar het optreden van de sjiitische

milities, zoals vrouwen dwingen een hoofddoek te dragen (hetgeen hen overigens

niet belemmert hun eigen geloof uit te oefenen) en de dreiging richting christenen in

Bagdad om geen Kerst of Nieuwjaar te vieren uit respect voor omgekomen PMF-

leden. Het optreden van sjiitische milities richting soennieten lijkt niet primair

gericht te zijn op het beperken van hun vrijheid van godsdienst, maar meer op het

nemen van wraak voor geleden verlies of andere acties in het kader van de strijd

tegen ISIS en het beheersen van de veiligheidssituatie.333 Hoewel het verkopen of

nuttigen van alcohol geen uiting van hun geloof is, waren er meerdere berichten dat

Yezidi en christelijke slijters het doelwit van geweld waren, waarbij de bronnen het

vermoeden uiten dat dit geweld door sjiitische milities begaan is.334 In oktober 2016

is in federaal Irak een wetsvoorstel aangenomen voor een totaalverbod op verkoop,

import en productie van alcohol.335

Er zijn in de verslagperiode enkele berichten bekend geworden van geweld tegen

religieuze minderheden buiten ISIS-gebied. Dezerzijds kan niet vastgesteld worden

of de religie met het motief was van het geweld. Over het algemeen zijn religieuze

minderheden een wezenlijk onderdeel van de Iraakse samenleving en worden zij als

zodanig geaccepteerd. Zij kunnen hun religie dan ook vrij belijden. Dit geldt voor de

Koerdische regio en in mindere mate voor federaal Irak, waar de conservatieve

islam een prominentere rol speelt in de samenleving dan in de Koerdische regio. Dit

sluit niet uit dat men sociale druk kan voelen zich aan te passen aan islamitische

leefregels, zoals het dragen van een hoofddoek. Met name in Bagdad en in het

zuiden zou de rol van de islam in de samenleving volgens enkele bronnen door de

jaren heen toegenomen zijn en kunnen religieuze minderheden discriminatie

hierdoor ondervinden, bijvoorbeeld op de banenmarkt.336 Religieuze minderheden

worden niet zozeer belemmerd hun eigen geloof te uiten, maar zij kunnen worden

gedwongen zich in het openbaar te houden aan islamitische leefregels. De sjiitische

milities zouden vrouwen die geen hoofddoek dragen lastigvallen en hen opdragen

een hoofddoek te gaan dragen.337

Op 30 april 2016 vond er in de provincie Diyala een aanslag plaats waarbij sjiitische

pelgrims het doelwit waren.338

332 Vertrouwelijke bron.
333 United States commission on International Religious Freedom, Annual report 2016.
334 Vertrouwelijke bron.
335 The Independent, Iraqi parliament bans alcohol in surprise vot, 23 oktober 2016.
336 Er kan geen uitspraak worden gedaan of de samenleving als geheel conservatiever is geworden dan zoals

beschreven in het algemeen ambtsbericht Irak van december 2013.
337 United States commission on International Religious Freedom, Annual report 2016; vertrouwelijke bron.
338 Zie paragraaf 2.7 van dit ambtsbericht.
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Atheïsten en afvalligen

Atheïsten kunnen zich in Irak niet vrij uiten uit angst voor geweldpleging of zelfs

vermoord te worden door conservatieve moslims of medeburgers en komen in het

geheim samen. Dit hangt samen met de ongewenstheid in de Iraakse samenleving

om kritiek te uiten op de islam. Hoewel ook beperkt, zou men in de Koerdische regio

een lichtelijk betere positie hebben dan in federaal Irak vanwege een minder

prominente rol van religie in de Koerdische samenleving. Afvalligheid is niet expliciet

strafbaar in de Iraakse wetgeving, hoewel er wetten zijn die zodanig uitgelegd

kunnen worden dat ze in geval van blasfemie of afvalligheid tegen iemand gebruikt

kunnen worden. Daarnaast is het in geheel Irak niet mogelijk om geen religie op de

identiteitskaart te laten noteren. Gelet hierop zouden burgers erg terughoudend zijn

in het vragen om bescherming van overheidszijde bij problemen wegens afvalligheid

of bekering. Dezerzijds is niet bekend dat in de verslagperiode sprake van is

geweest van juridische vervolging wegens afvalligheid of blasfemie. In gebieden

waar ISIS de macht heeft, leiden blasfemie, afvalligheid, kritiek op de islam of een

volgens hen onjuiste uitleg of toepassing van de islam tot lijfstraffen en de

doodstraf. Waar bekering tot de islam gewijzigd kan worden bij de

persoonsgegevens op de identiteitskaart kan dat bij bekering tot een andere religie

niet. Aangezien de religieuze achtergrond een groot deel uitmaakt van iemands

identiteit, kan een bekering tot een ander geloof, als het bekend gemaakt wordt,

leiden tot gebrek aan sociale acceptatie in het netwerk en uitstoting door de familie

van deze persoon. Ook kan iemand die zich bekeert tot een andere religie dan de

islam beperkt worden in zijn vrijheden als burger, zoals het huwen met iemand van

de nieuwe geloofgemeenschap. Het is een islamtische vrouw niet toegestaan te

trouwen met een niet-moslim. Omdat haar bekering tot een andere religie niet op

haar identiteitsdocumenten kan worden doorgevoerd, zal zij niet wettelijk met een

man van haar nieuwe geloofsgemeenschap kunnen trouwen. Van de stad Erbil is

bekend dat er een kerk staat waar vooral bekeerlingen, zowel Irakezen als van

andere nationaliteiten, naar de diensten komen. Deze bekeerlingen zouden niet de

gevestigde kerken in Erbil bezoeken. In de stad Suleymaniyah is eveneens een kerk

waar bekeerlingen samenkomen. Het is niet bekend of bekeerlingen ook in andere

delen van Irak welkom zijn in kerken.339

3.3.3 Bewegingsvrijheid

In de verslagperiode is met name de bewegingsvrijheid van ontheemden beperkt,

vanwege de noodzaak om over identiteitsdocumenten te beschikken en in

voorkomende gevallen ook over een sponsor te beschikken. Niet-ontheemde

Irakezen kunnen in principe vrij reizen in Irak. Hiervoor dient men wel tenminste

over een identiteitskaart te beschikken om bij controleposten of op luchthavens te

kunnen tonen. Meerdere bronnen geven aan dat er geen transparant en eenduidig

beleid bij controleposten is. De procedure kan per locatie en per week (soms zelfs

per dag) verschillen en kan daarnaast nog afhangen van de persoon die de controle

uitvoert. Overigens kan het bij controleposten binnen een stad of binnen een

provincie ook voorkomen dat enkel het voertuig en niet de documenten worden

gecontroleerd. Het is dan ook niet uit te sluiten dat er in de praktijk sprake kan zijn

van de beperking van bewegingsvrijheid voor zowel ontheemde als niet-ontheemde

burgers waarbij hen de toegang tot een plaats of district ontzegd wordt.340

339 Global Legal Research Center, Laws ciminalizing apostasy in selected jurisdictions, mei 2014; Immigration and

Refugee board of Canada, Iraq: Information on the treatment of atheists and apostates by society and authorities

in Erbil; state protection available (2013 – september 2016), 2 september 2016; UK Home Office, Country

information and guidance. Iraq: Religious minorities, augustus 2016; The New Arab, Iraq’s new atheism in the

shadow of Islamic State, 31 oktober 2016; vertrouwelijke bronnen.
340 Vertrouwelijke bronnen.
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In de Koerdische regio zou de politieke en maatschappelijke onrust die in oktober

2015 uitmondde in ongeregeldheden ook geleid hebben tot de beperking van

bewegingsvrijheid. Personen met (vermeende) banden met de Gorran partij zouden

niet vanuit de provincie Suleimaniyah de provincie Erbil in kunnen reizen. Het is

onbekend of deze maatregel nog van kracht is.341

Daarnaast wordt de bewegingsvrijheid belemmerd door de aanwezigheid van ISIS in

delen van het land en de aanhoudende strijd tegen ISIS. ISIS zou onder beperkende

voorwaarden personen laten uitreizen. Bijvoorbeeld door het betalen van een grote

som geld of het achterlaten van familieleden als garantie. Het is onbekend in

hoeverre deze opties in 2016 nog gebruikt konden worden. Daarentegen waren er

wekelijks berichten dat families die probeerden te vluchten door ISIS zijn gedood.

De executies worden op verschillende manieren uitgevoerd, onder meer door een

vuurpeloton of het levend verbranden van zowel volwassenen als (kleine) kinderen.

Gelet op het grote aantal berichten dat ISIS personen die een plaats ontvluchten,

doodt of arresteert, lijken de uitreisbeperkingen in de verslagperiode te zijn

toegenomen.342 Personen die ISIS weten te ontvluchten melden zich doorgaans op

de frontlinie bij posten of controleposten van het Iraakse leger of van de Koerdische

Peshmerga. Jongens en mannen worden eerst onderworpen aan een

veiligheidsonderzoek voor zij doorgeplaatst worden naar een opvangkamp.343

Als reactie op grote aanslagen of maatschappelijke onrust wordt regelmatig voor

korte tijd een avondklok ingesteld. Berichten hierover hebben met name betrekking

op Bagdad en Diyala.344

In Ninewa werd de bewegingsvrijheid van ontheemden in specifieke gevallen ernstig

beperkt. In Sinjar heeft een gevluchte groep van honderden personen van

november 2015 tot juli 2016 tussen de frontlinies verbleven, omdat de Peshmerga

hen geen doorgang wilde verlenen tot Koerdisch gebied. Irakezen die uit de

omgeving van Mosul gevlucht waren en via Syrië naar bevrijd gebied rond Rabi’a

wilden vluchten, zijn op de grens door Asayish-personeel de toegang tot Irak

geweigerd. Vluchtende burgers kwamen in de verslagperiode vaker klem te zitten

tussen frontlinies of landsgrenzen. De omvang, de duur en de omstandigheden van

de groep rond Sinjar waren echter uitzonderlijk.345

Vrouwen zijn over het algemeen meer beperkt in hun bewegingsvrijheid dan

mannen. Dit heeft te maken met culturele normen en waarden. Het

toestemmingsvereiste van de vader, echtgenoot of ander mannelijk familielid bij de

aanvraag van een paspoort beperkt de bewegingsvrijheid van vrouwen ook.346

Grensovergangen

Irak deelt landsgrenzen met Iran, Jordanië, Koeweit, Saoedi-Arabië, Syrië en

Turkije. De grenzen zijn op sommige plaatsen, zoals de Iraanse grens met de

Koerdische regio, poreus en worden illegaal overschreden. Begin december 2015

zouden sjiitische pelgrims in groten getale een grensovergang bestormd hebben en

op die manier Irak zonder visum zijn binnengekomen.347

341 United States Department of State, Iraq 2015 Human Rights Report.
342 United States Department of State, Iraq 2015 Human Rights Report; vertrouwelijke bronnen. Zie ook paragraaf

2.12.2 van dit ambtsbericht.
343 Al-Arabiya, Fallujah men fleeing ISIS detained by Iraqi govt, Shiite militias, 14 juni 2016; vertrouwelijke bron.
344 Vertrouwelijke bronnen.
345 Vertrouwelijke bron. Zie paragraaf 2.4 en 4.2 van dit ambtsbericht.
346 IOM, A gendered perspective. Safety, dignity and privacy of camp and camp like settings in Iraq, 10 mei 2016.

Zie paragraaf 1.4 van dit ambtsbericht.
347 Al-Arabiya, Iraq blames Iran after thousands of pilgrims storm border crossing, 1 december 2015.
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De grensovergang bij Waleed op de grens met Syrië is op 3 augustus 2016 op ISIS

heroverd. In maart 2016 is de grensovergang voor een dag heroverd door Syrische

rebellen geweest.348 De grensovergang Albu Kamal nabij al-Qaim is ook tijdelijk in

handen van Syrische rebellen geweest, maar ISIS heeft weer de controle over deze

grensovergang.349

De grensovergang bij Rabi’a wordt beheerd door Koerdische veiligheidstroepen. Zij

hanteren hier hun eigen regels en laten naar verluidt geen Arabieren door die niet in

Rabi’a woonachtig zijn. De grens is niet altijd open. Verdere details zijn onbekend.

De grensovergang Faysh Khabur (Duhok), ten noorden van Rabi’a, is van maart tot

begin juni 2016 gesloten geweest.350

De grensovergang met Jordanië bij de plaats Trebil zou begin juni 2016, na bijna

een jaar gesloten geweest te zijn, weer open zijn. Kort daarna, op 22 juni 2016,

kondigden de Jordaanse autoriteiten aan de grens weer te sluiten, nadat een

aanslag in Jordanië had plaatsgevonden.351

3.3.4 Mishandeling, foltering en buitengerechtelijke executies

Er waren in de verslagperiode meerdere berichten van mishandeling of marteling

door de aan de overheid gelieerde PMF. Hierbij worden met name de milities Kata’ib

Hezbollah en Asa’ib Ahl al-Haq genoemd. Dit sluit niet uit dat ook leden van andere

milities – al dan niet aangesloten bij het collectief van de PMF – zich schuldig

gemaakt kunnen hebben aan mishandeling, foltering of buitengerechtelijke

executies. In mindere mate kwamen berichten naar buiten dat door het Iraakse

leger mensenrechten zouden zijn geschonden. Daarnaast waren er berichten dat er

buitengerechtelijke executies hebben plaatsgevonden. Dergelijke berichten worden

vaak veroordeeld door de beschuldigde partijen en de misstanden worden door hen

op conto van het individu toegeschreven. De federale autoriteiten hebben bij

meerdere spraakmakende zaken een comité in het leven geroepen dat de mistanden

moet onderzoeken. Het is onduidelijk in hoeverre de schuldigen opgespoord,

veroordeeld en gestraft worden. De berichten dat er mishandeling en

buitengerechtelijke executies hebben plaatsgevonden, komen uit betrouwbare

bronnen. Desondanks zijn de bronnen niet altijd in staat gebleken de details van

verschillende incidenten te verifieren.352

3.3.5 Bloed- en eerkwesties353

In het kader van het gewapende conflict wordt gebruik gemaakt van de

oplossingsmogelijkheid om bloedgeld te betalen ter compensatie voor geleden

verliezen. In de provincie Salaheddin (in Tikrit en Yathrib) zou in de verslagperiode

onenigheid ontstaan zijn over het te betalen bloedgeld, waardoor ontheemden niet

terug konden keren. De sjiitische stammen eisten bloedgeld ter compensatie voor

hun omgekomen familieleden van de terugkeren soennitische stammen die zij voor

het geleden verlies (mede) verantwoordelijk houden.

348 Ekurd, Syrian rebels seize Iraq border crossing from Islamic State: monitor, 5 maart 2016; vertrouwelijke

bronnen.
349 Al-Jazeera, ISIL retakes Syria border town from US-backed rebels, 29 juni 2016.
350 Al-Arabiya, Iraq town freed from ISIS militants, but now isolated by war, 13 april 2016; Al-Arabiya, Border

between Iraqi Kurdistan and Syrian Kurdish region closed, 17 maart 2016; Rudaw, KRG Rojava border re-

opened, 7 juni 2016; Kurdistan24, Kurdistan Region-Rojava border opened after three-month closure, 7 juni

2016.
351 Al-Arabiya, Iraqi border crossing with Jordan to reopen, 22 mei 2016; Rudaw, Jordan closes borders with Iraq,

Syria after suicide attack, 22 juni 2016.
352 Zie paragraaf 2.11 en 2.12 van dit ambtsbericht. Vertrouwelijke bronnen.
353 Zie ook het algemeen ambtsbericht Irak van december 2013.
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Hoewel de autoriteiten toegezegd hebben in bloedgeld te voorzien, eisen sommige

stammen dat de soennitische families zelf het bloedgeld betalen alvorens te mogen

terugkeren. De bronnen hebben de namen van de betrokken stammen niet

vermeld.354

Het leven van vrouwen in Irak is ingeperkt doordat mannelijke familieleden bepaald

gedrag van de vrouw als een aantasting van de familie-eer zien. Dit kan zeer

ernstige vormen aannemen. Volgens bronnen zijn vrouwen vermoord vanwege

bepaalde foto’s op hun Facebook-account, het bezitten van een mobiele telefoon die

zij niet van hun echtgenoot gekregen hadden, het verkeerd verbonden zijn van een

mannelijke beller waarbij aangenomen wordt dat het een buitenechtelijke relatie

betreft en soortgelijke kwesties. Een homoseksuele geaardheid, al dan niet in

combinatie met het praktiseren van homoseksuele handelingen, wordt ook als een

schending van de eer van de familie gezien en kan voor een man leiden tot

uitstoting of moord en zal voor een vrouw bijna altijd leiden tot eermoord. Met name

op het platteland zou seks tussen mannen volgens een bron uit het maatschappelijk

middenveld in Irak veel voorkomen. Hierbij zouden heteroseksuele mannen veelal

homoseksuele mannen gebruiken dan wel misbruiken. De bron heeft niet verklaard

dat heteroseksuele mannen die seks met mannen hebben ook het risico lopen het

slachtoffer te worden van eergerelateerd geweld.355

Eerwraak is in de Iraakse samenleving een geëigend middel om eerkwesties op te

lossen. Dit kan verschillende vormen aannemen. In geval van buitenechtelijke

seksuele activiteiten kan de oplossing eruit bestaan dat de personen in kwestie met

elkaar trouwen. Als sprake is van verkrachting en de dader en het slachtoffer

stemmen beide toe in een huwelijk, dan moet dit huwelijk ten minste drie jaar duren

om als dader aan strafvervolging te ontkomen. Doordat ook de familie van het

slachtoffer dit als een oplossing voor eerherstel ziet, ziet het slachtoffer vaak geen

andere mogelijkheid dan in dit huwelijk te blijven. Zij kan wel om een echtscheiding

vragen, maar zal dan van de zijde van haar eigen familie het risico lopen het

slachtoffer te worden van een eermoord. Hoewel een eermoord strafbaar is, wordt

eer als motief nog altijd als verzachtende omstandigheid aangenomen. Ook zouden

zaken afgedaan worden door te stellen dat de moordenaar onbekend is.

Hoewel er opvanghuizen voor vrouwen zijn, bieden deze slechts gedeeltelijk

bescherming. De politie en de rechtbank zullen het woord van de man/mannelijke

familieleden als leidend zien. Op deze manier kan een vrouw op last van een

rechtelijke uitspraak uit een opvanghuis worden meegenomen door de man of het

mannelijke familielid. Hierna komt de vrouw of weer in dezelfde situatie terecht als

die haar in het opvanghuis bracht of wordt zij alsnog om het leven gebracht.356

In de verslagperiode is in Basra het onthoofde lichaam van een vrouw gevonden. De

lokale autoriteiten gaan er van uit dat er sprake is van een eermoord. Het is

onbekend of de dader opgespoord is en vervolgd wordt. In Bagdad worden wekelijks

lijken in de stad aangetroffen. In enkele gevallen heeft de deskundige bron te

kennen gegeven dat het mogelijk eermoord betreft, zowel bij vrouwen als bij

mannen.357

354 Ceasefire en Minority Rights Group International, Iraq’s displacement crisis: Security and protection, maart 2016;

vertrouwelijke bron.
355 Zie paragraaf 3.4.2 van dit ambtsbericht. Vertrouwelijke bron.
356 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; vertrouwelijke bronnen.
357 Vertrouwelijke bronnen.
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3.4 Positie van specifieke groepen

3.4.1 Religieuze minderheden

Irak kent verschillende religieuze groepen. De sjiitische moslims zijn in Irak in de

meerderheid. Er zijn Arabische, Turkmeense en Fayli sjiieten. Soennitische moslims

zijn de tweede grote religieuze stroming in Irak. Dit betreffen vooral Arabieren,

Koerden en Turkmenen. Daarnaast zijn er religieuze minderheden als Yezidi’s,

christenen, shabak, kakai, mandeeërs, joden en bahai. De omvang van de groepen

religieuze minderheden neemt af door het aanhoudende gewapende conflict en

sektarische geweld. Leden van alle religies en stromingen in Irak kunnen vanwege

hun geloof of levensovertuiging het slachtoffer worden van (dodelijk) geweld van de

zijde van ISIS. De situatie voor religieuze minderheden is in de verslagperiode niet

veranderd ten opzichte van de vorige verslagperiode.358

De Yezidi’s zijn zwaar getroffen door het geweld van ISIS. Veel mannen en ouderen

zijn door hen gedood en vrouwen en meisjes zijn ontvoerd, verkracht en verkocht

als (seks)slavinnen. Van bijna 3.300 personen is bekend dat zij nog vermist zijn. Dit

betreft zowel mannen als vrouwen en kinderen. Het merendeel van de ontheemde

Yezidi’s verblijft in de provincie Duhok. Er zijn geen berichten van discriminatie van

overheidswege, maar Yezidi’s zouden wel discriminatie op de arbeidsmarkt kunnen

ondervinden. Yezidi’s die in de KAR wonen kunnen, net als minderheden, hun geloof

vrij belijden. Ook op het gebied van veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg

zouden zij niet wezenlijk achtergesteld worden ten opzichte van de islamtisch-

Koerdische meerderheid in de KAR. Met betrekking tot Yezidi’s wordt in Irak met

name hun religie als identificerende factor gebruikt. Onderling zijn de Yezidi’s

verdeeld of zij etnisch gezien Koerden of Yezidi’s zijn.359

Het aantal christenen in Irak zou in de afgelopen tien jaar gedaald zijn van anderhalf

miljoen tot tussen de driehonderd- en vierhonderdduizend personen. Zij verblijven

met name in de Koerdische regio, Ninewa, Bagdad en Basra. De situatie voor

christenen in de Koerdische regio zou aanzienlijk beter zijn dan in Centraal en Zuid-

Irak. Van de provincie Basra is bekend dat christenen en andere religieuze

minderheden zich meer belemmerd zouden voelen om zich te uiten, worden zij

verplicht islamtische kledingvoorschriften te volgen en lopen zij een groter risico

vanwege hun religie in de maatschappij achtergesteld of benadeeld te worden. Van

andere zuidelijke provincies is geen informatie bekend over de positie van

christenen, dit is mede gelegen in het feit dat zij daar zeer gering in aantal zijn.360

Turkmenen zijn door het geweld van ISIS veelal uit hun dorpen en steden

verdreven. Veel sjiitische Turkemen verblijven als ontheemden elders in Irak, zoals

in Najaf. In het district Tuz (Salaheddin) waren sjiitisch-Turkmeense PMF betrokken

bij de sektarische confrontaties.361

358 Minority Rights Group, No way home: Iraq’s minorities on the verge of disappearance, juli 2016. Verwezen wordt

naar het ambtsbericht veiligheidssituatie Irak van oktober 2015.
359 Vertrouwelijke bronnen.
360 Al-Jazeera, Mosul’s christians fleeing ISIL seek refuge in Basra, 27 maart 2016; vertrouwelijke bronnen.
361 Zie paragraaf 2.5 van dit ambtsbericht.
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Er bevindt zich een kleine groep joden in de Koerdische regio. De groep die uitkomt

voor hun joodse afkomst betreft honderden personen. Zij wonen vooral in Erbil en

Suleimaniyah, maar er zouden ook enkele joden in Bagdad wonen. Hun religie is in

de Koerdische regio officieel erkend, wat betekent dat zij daar religieuze en culture

evenementen kunnen organiseren en ze hebben ook een vertegenwoordiging bij het

Koerdische ministerie van Religieuze Zaken.362

De islam is de officiële religie in Irak. Religieuze minderheden worden in de

grondwet eveneens erkend, waarbij christenen, yezidi’s en mandeeërs expliciet

benoemd worden. Een uitzondering hierop is het baha’i geloof, dat niet bij wet

erkend is in federaal Irak. Daarnaast is de islamtische stroming van het

Wahhabisme in Irak verboden.363 In de Koerdische regio is een groter aantal religies

expliciet erkend. In aanvulling op de christenen, yezidi’s en mandeeërs hebben ook

de baha’i, joden en zoroastriërs een vertegenwoordiging in het ministerie van

Religieuze Zaken in de KAR.364

Afgezien van het geweld door ISIS begaan, waren er in de verslagperiode geen

gevallen bekend waarbij christenen, yezidi’s, mandeeërs, baha’i, shabak of kaka’i

enkel en alleen vanwege hun religie of stroming het slachtoffer zijn geworden van

geweld. Doorgaans liggen er andere redenen ten grondslag aan geweldsincidenten,

zoals christenen die gedood zijn wegens het verkopen van alcohol.

Gemengde huwelijken

Huwelijken tussen leden van verschillende religies zouden niet of nauwelijks

plaatsvinden. Gemengde soennitisch-sjiitische huwelijken vinden wel plaats. De ene

bron, een onderzoek van minderheidskwesties, zegt dat er al jarenlang een afname

is in het aantal intersektarische islamitische huwelijken. Een dergelijk huwelijk kan

eventueel tot problemen binnen de gemeenschap leiden. Een andere bron, een

gerenomeerde lokale vrouwenorganisatie, stelt dat intrasektarische islamitische

huwelijken zo gangbaar waren dat er eigenlijk nog maar weinig families zijn die

zuiver sjiitisch of soennitisch zijn. De bron stelt dat een gemengd huwelijk dan ook

doorgaans geen problemen oplevert.365

3.4.2 Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) en niet-

conformistische levensstijl

De situatie van LHBT in Irak is vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. Op

een niet-heteroseksuele geaardheid heerst nog altijd een groot taboe, men kan zich

niet vrij uiten en loopt het risico het slachtoffer te worden van (dodelijk) geweld of

uitstoting. Het onderwerp niet-heteroseksualiteit (LHBT) is in Irak zeer beperkt

bespreekbaar. Ook kan niet uitgesloten worden dat bronnen een andere zienswijze

hebben en andere definities gebruiken dan in Nederland gangbaar zijn. Het is

onbekend hoe breed gedragen de opvattingen van de in deze paragraaf gebruikte

vertrouwelijke bronnen zijn. Waar in deze paragraaf over homoseksualiteit wordt

geschreven, betreft dit zowel mannen als vrouwen. Over biseksualiteit is geen

specifieke informatie bekend.

362 Al-Monitor, After KRG formally welcomes Jews back in Iraq, will their numbers increase?, 20 november 2015;

Rudaw, Kurdistan celebrates Kurdish Jews, 1 december 2015; Deutsche Welle, Jews of Kurdistan want more

recognition, 15 juni 2016; vertrouwelijke bron.
363 UK Home Office, Country information and guidance. Iraq: Religious minorities, augustus 2016.
364 Rudaw, Hopes for Zoroastrianism revival in Kurdistan as first temple opens its doors, 21 september 2016; Rudaw,

Kurdistan’s new Jew affairs rep seeks positive outreach, 25 oktober 2015.
365 Vertrouwelijke bronnen.
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Homoseksualiteit en transgenderidentiteit en seksuele handelingen die daar uit

voortvloeien zijn niet expliciet strafbaar gesteld in het Iraakse strafrecht. Personen

die homoseksuele handelingen verrichten, kunnen echter wel op grond van de

uitzonderingsclausule van het recht op privacy worden veroordeeld. In artikel 17 van

de Iraakse grondwet wordt het recht op privacy beschermd mits het niet tegen de

rechten van anderen en de publieke moraal indruist. Om op basis hiervan een zaak

aan te spannen, dient wel aan de voorwaarden te worden voldaan dat er

ooggetuigen van de seksuele handelingen zijn.366 Het is onbekend of er in de

verslagperiode veroordelingen hebben plaatsgevonden op deze gronden en wat in

dat geval de strafmaat was. Iraakse bronnen geven aan dat voor zover hen bekend

de seksuele geaardheid van een aangeklaagde in een aanklacht op andere gronden

geen rol kan spelen. Als de aanklager een zaak wil aanspannen vanwege iemands

geaardheid kan dit enkel op grond van homoseksuele handelingen en dient er aan

de voorwaarde van ooggetuigen te zijn voldaan. Overigens sluiten de bronnen niet

uit dat een rechter uit persoonlijke overwegingen in een reguliere strafzaak de

aangeklaagde de maximale straf oplegt als de rechter meent dat aangeklaagde

LHBT is. Er vindt geen actieve opsporing en/of vervolging plaats van

overheidswege.367 Eén bron stelt dat er politieagenten zouden zijn die vermeende

homoseksuelen arresteren en naar het politiebureau brengen. Daar kopen zij de

arrestant om om seks met hen te hebben of ze verkrachten de arrestant en laten

hem tegen betaling weer gaan.368 Twee andere bronnen geven aan dat een LHBT

geen vertrouwen heeft in de politie en de overheid als geheel. Het is dan ook

ondenkbaar voor deze personen om bij een aangifte zijn/haar geaardheid kenbaar te

maken.369

In de Iraakse samenleving heerst een groot taboe op niet-heteroseksuele

geaardheid. Doorgaans wordt het beschouwd als een psychoseksuele aandoening

waar de persoon in kwestie niet voor gekozen heeft. Door deze heersende opvatting

zouden homoseksuelen volgens twee bronnen op hun werk geen problemen zoals

discriminatie ondervinden vanwege hun geaardheid, als hun omgeving een niet-

heteroseksuele geaardheid vermoedt. Bronnen geven aan dat een LHBT die openlijk

voor zijn of haar geaardheid uitkomt of van wie een niet-heteroseksuele geaardheid

verondersteld wordt, vooral te vrezen hebben van de zijde van de eigen familie en

van religieuze groepen als de sjiitische milities en ISIS. Hierdoor zijn mensen met

een niet-heteroseksuele geaardheid uiterst terughoudend in het bekendmaken van

hun geaardheid. De LHBT-gemeenschap kiest daarom vaak voor onderling contact

via sociale media.370

In meer conservatieve islamitische families is over het algemeen de minste

acceptatie voor familieleden met een niet-heteroseksuele geaardheid. Hierbij zou

het geen verschil maken of het soennieten of sjiieten betreft. Volgens één bron is er

wel een verschil tussen stad en platteland. Op het platteland zou het voorkomen dat

homoseksuelen door heteroseksuele mannen tot seksuele handelingen gedwongen

worden.371

366 The Washington Post, Full text of Iraqi constitution, 12 oktober 2005; vertrouwelijke bron.
367 Vertrouwelijke bronnen.
368 Vertrouwelijke bron.
369 Vertrouwelijke bronnen.
370 De organisatie IraQueer heeft een website en Facebook-pagina. De Facebook-pagina kan bezocht worden zonder

een (direct) zichbaar spoor achter te laten. De pagina wordt beheerd vanuit een Europees land. Er zouden ook

kleinere Facebook-groepen bestaan. Een aspirant lid wordt enkel toegelaten als hij goede referenties vanuit de

groep heeft. Vertrouwelijke bronnen.
371 Deze bron beschrijft het als een verschil. Het is dezerzijds onbekend of dergelijke praktijken ook in de stad

voorkomen. Uitzondering hierop is het eerder beschreven machtsmisbruik van politieagenten.
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Van de zijde van familie of de stam loopt een LHBT het risico verstoten of gedood te

worden als de geaardheid bekend is. Een vrouw die betrapt wordt op homoseksuele

handelingen zou om de eer van de familie te herstellen zeker gedood worden, terwijl

een man ofwel gedood of uitgestoten zou kunnen worden.372

Geweld, bedreiging en intimidatie door sjiitische militieleden zou met name op

persoonlijke titel gebeuren. Het is niet bekend in of sjiitsiche milities op bevel van

bovenaf – al dan niet in groepsverband – geweld gebruiken tegen LHBT’s. Een LHBT

die door kleding, gedrag of andere kenmerken opvalt, kan door een sjiitisch militielid

opgemerkt worden. De LHBT in kwestie kan volgens een bron onder bedreiging

verzocht worden te verhuizen of het slachtoffer worden van fysiek geweld.373

In Bagdad worden LHBT’s met medische klachten doorverwezen naar het Ibn Rushd

psychiatrisch ziekenhuis. Ook dit komt voort uit de gedachte dat LHBT-geaardheid

een psychoseksuele aandoening is. Transgenders die de stap willen zetten om hun

geslacht te veranderen, dienen dit via een gerechtelijke procedure aan te vragen.

Een gezondheidsverklaring maakt hier deel van uit. Als de rechtbank het verzoek tot

geslachtsverandering goedkeurt, krijgt de persoon in kwestie van het ministerie van

Binnenlandse Zaken nieuwe identiteitsdocumenten met daarop het nieuwe geslacht.

Het recht hierop is vervat in de Personal Status Law. Voor zover bij de bron bekend

wordt er in de praktijk niet heel veel gebruik van gemaakt. De gevallen die bekend

zijn betreffen uitsluitend personen die het mannelijke geslacht willen aannemen. De

bron stelde tevens dat in de Koerdische regio sociaal gezien meer mogelijkheden

bestaan voor transgenders om zich te uiten, maar dat de mogelijkheden juridisch

gezien beperkter zijn dan in federaal Irak.374

Bronnen zijn het met elkaar eens dat de stad Suleimaniyah voor LHBT de plaats is

waar relatief de meeste vrijheid, kan worden gevonden in het uiten van niet-

heteroseksuele geaardheid, hoewel nog altijd sterk beperkt. In de provincie Erbil is

dit in mindere mate het geval en in de provincie Suleimaniyah – dus uitgezonderd

de provinciehoofdstad – is dat nog minder. In Bagdad zouden de wijken Karada en

Mansour bekend staat als ‘betere’ wijken, waar LHBT’s in beperkte mate de

mogelijkheid zouden hebben zich te uiten. Zij zouden er daar evenwel voor kiezen

om in gesloten gemeenschappen te wonen. Deze personen hebben doorgaans geen

contact meer met hun familie en geen officiële banen. Voor zover bekend zou het

overgrote deel van de LHBT’s in Irak er echter voor kiezen om niet uit de kast te

komen.375

Eén bron, een lokale organisatie die zich onofficieel ook inzet voor LHBT, vermeldde

dat in het zuidelijke deel van de provincie Basra waar de soennieten de meerderheid

vormen het gebruik om travestieten (gizzu) in te huren voor feesten gangbaar is.

Sommigen van hen zouden dit als werk uit eigen beweging doen, anderen zouden

als kind (ongeacht hun seksuele geaardheid) zijn ontvoerd, bij herhaling verkracht

en vervolgens ‘opgeleid’ zijn dit werk te doen.376 Het was niet mogelijk berichten

over deze praktijk te verifiëren.

372 Vertrouwelijke bron. Zie ook paragraaf 3.3.6 van dit ambtsbericht.
373 Vertrouwelijke bron.
374 Vertrouwelijke bron.
375 Vertrouwelijke bronnen.
376 Vertrouwelijke bron.
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Uit steden en gebieden onder controle van ISIS komen berichten dat zij –

vermeende – homoseksuelen doden door hen van hoge gebouwen te gooien. De

berichten spreken enkel van mannelijke slachtoffers. Dergelijke berichten konden

niet objectief door de bron geverifieerd worden, waardoor er geen accurate cijfers

van door ISIS gedode homoseksuelen gegeven kunnen worden.377

Er zijn niet veel organisaties die zich inzetten voor de rechten van LHBT’s.

Organisaties die zich hier wel voor inzetten, kunnen dit vanwege de gevoeligheid

vaak niet expliciet kenbaar maken. Zij profileren zich daarom als organisaties die

zich inzet voor mensenrechten en/of vrouwenrechten. Daar komt bij dat mensen die

zich inzetten voor de rechten van LHBT’s vanuit de gemeenschap een groter risico

lopen dan de LHBT zelf. Dit komt volgens een bron voort uit de gedachte dat de

LHBT een ziekte of aandoening heeft waar hij niets aan kan doen, maar de

mensenrechtenverdediger maakt een bewuste keuze om voor deze groep op te

komen.378

Niet-conformisten

Jongeren in Irak die zich niet conformeren aan de gangbare kleding en haartrends,

maar zich opvallend uitdossen in vaak donkere kleding en haar dat gedeeltelijk

(veelal in een punt) over het gezicht valt, worden meestal aangeduid als emo’s. In

de Iraakse samenleving heerst de opvatting dat alle emo’s niet mannelijk genoeg en

dus homoseksueel zijn. Door conservatieven worden zij als een bedreiging van de

samenleving gezien. In 2009 vonden gerichte moorden op emo’s en homoseksuelen

plaats door milities. Ook begin 2012 zouden emo’s vanwege hun uiterlijk het

slachtoffer zijn geworden van geweld.379 Tegenwoordig zouden emo’s enigszins

vrijer zijn om zich te uiten.380

In de verslagperiode heeft een incident plaatsgevonden in Basra waarbij twee

mannen doodgeschoten zijn. Ze zouden mogelijk zijn gedood vanwege gedrag dat

door religieuze extremisten als onacceptabel wordt beschouwd, namelijk het

uitnodigen van danseressen en zangeressen om op te treden. Eén van de

slachtoffers zou gedood zijn vanwege zijn seksuele geaardheid. Er hebben zich, voor

zover bekend, geen geweldsincidenten om vergelijkbare redenen voorgedaan in de

verslagperiode.381

3.4.3 Vrouwen

De situatie van vrouwen in Irak is niet veranderd ten opzichte van de vorige

verslagperiode. Zij hebben nog altijd te maken met maatschappelijke, jurdische en

sociale beperking en kunnen het slachtoffer worden van eergerelateerd, seksueel en

huiselijke geweld.382

Het is dezerzijds onbekend in hoeverre vrouwen in Irak aangifte doen van huiselijk

geweld. Het is eveneens onbekend of er in geval van aangifte overgegaan wordt tot

strafrechtelijke vervolging. Een bron in de Koerdische regio stelde dat de politie in

het geval van aangifte ook de aangeklaagde man zal oproepen. Hierdoor zal het bij

de man in kwestie bekend worden dat er aangifte tegen hem is gedaan, hetgeen het

risico voor de vrouw om slachtoffer te worden van (meer) huiselijk geweld vergroot.

377 BBC News, Why my own father would have let IS kill me, 23 juli 2015; vertrouwelijke bron.
378 Vertrouwelijke bron.
379 Human Rights Watch, Iraq: Investigate ‘Emo’ attacks, 16 maart 2012; Niqash, Emo revival: In Iraq, teenagers

who dress differently have much to fear, 13 juli 2016.
380 Vertrouwelijke bron.
381 Vertrouwelijke bron.
382 Zie paragraaf 3.3.5 van dit ambtsbericht.
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Daarnaast zou het nog altijd gangbaar zijn dat als de vrouw bij haar eigen familie

bescherming zoekt tegen het huiselijk geweld door haar echtgenoot, haar vader of

een ander familielid haar terug zal sturen naar haar echtgenoot.383

Er zijn Koerdische vrouwen die zich hebben aangesloten bij de Peshmerga. Voorheen

streden vrouwelijke Peshmerga niet aan het front, inmiddels zou dat wel het geval

zijn.384 Van ISIS is bekend dat zij de al-Khansa brigade hebben die uitsluitend uit

vrouwen bestaat. Deze vrouwen zien er op toe dat andere vrouwen zich aan alle

door ISIS opgelegde voorschriften houden. Er zijn geen berichten dat vrouwen aan

de kant van ISIS aan het front strijden. Ook het gebruik van vrouwelijke

zelfmoordterroristen in Irak lijkt niet gangbaar.385

Vrouwenbesnijdenis

De praktijk van vrouwenbesnijdenis (Female Genital Mutulation, FGM) komt in Irak

met name in de provincies Erbil, Suleimaniyah en Kirkuk voor, in mindere mate in

Duhok en mogelijk ook in Bagdad en andere provincies in federaal Irak. Volgens een

lokale NGO vindt vrouwenbesnijdenis vooral plaats bij de Sorani-sprekende Koerden

en in mindere mate bij de Badini-sprekende Koerden. In Kirkuk zouden ook

Arabieren en Turkmenen vrouwenbesnijdenis praktiseren. De leeftijd waarop

besnijdenis plaatsvindt, is rond de pubertijd van het meisje. In Irak worden alle drie

de typen vrouwenbesnijdenis toegepast waarbij externe delen van het vrouwelijke

geslachtsorgaan worden verwijderd.386 Vrouwenbesnijdenis is in de KAR sinds 2011

bij wet verboden. In federaal Irak is er geen wet die vrouwenbesnijdenis strafbaar

stelt.387 De strafmaat is zes maanden tot maximaal drie jaar gevangenisstraf en een

boete. Er zou een aantal vrouwen veroordeeld zijn tot gevangenisstraf vanwege het

uitvoeren van vrouwenbesnijdenis. Actieve handhaving hierop van overheidszijde

vindt echter niet plaats. Aangezien het de vrouwelijke familieleden zijn die besluiten

tot vrouwenbesnijdenis is het voor het meisje in kwestie sociaal-maatschappelijk

gezien erg moeilijk aangifte te doen. Hoewel recente betrouwbare cijfers

ontbreken,388 zou de praktijk in de KAR de afgelopen jaren significant zijn

afgenomen. Hierdoor zou een meisje dat onbesneden is hier nauwelijks tot geen

negatieve gevolgen meer van ondervinden.389

ISIS zou eind 2015 een fatwa uitgevaardigd hebben waarin geadviseerd wordt dat

vrouwen tussen de 11 en 46 jaar besneden zouden moeten zijn. Vanwege de

beperkte verificatiemogelijkheden voor bronnen in door ISIS gecontroleerd gebied,

kon deze informatie niet bevestigd worden.390

383 Al-Jazeera, Combating domestic violence in Iraq’s Kurdish region, 16 oktober 2016; vertrouwelijke bron.
384 Reuters, Iraq’s all-female combat unit seeks revenge on Islamic State, 4 mei 2016.
385 Zie ambtsbericht veiligheidssituatie Irak van oktober 2015.
386 Deze informatie komt van één bron en kon niet onafhankelijk geverifieerd worden. World Health Organization,

Classification of female genital mutilation, http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/

geraadpleegd op 8 november 2016.
387 Zie algemeen ambtsbericht Irak van december 2013. Minority Rights Group, The lost women of Iraq. Family based

violence during armed conflict, november 2015.
388 UNICEF, Abandoining female genital mutulation, one village at a time, 5 februari 2016. In dit artikel wordt gebruik

gemaakt van data uit 2011. Minority Rights Group, The lost women of Iraq. Family based violence during armed

conflict, november 2015. Dit rapport verwijst naar een onderzoek uit 2012.
389 Human Rights Watch, Iraqi Kurdistan: Law banning FGM a positive step, 25 juli 2011; vertrouwelijke bronnen.
390 The Independent, ISIS may have issued a fatwa introducing FGM in Mosul – but cutting is not new in the Middle

East, 11 oktober 2015; vertrouwelijke bron.
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Alleenstaande vrouwen

Op basis van de Personal Status Law is het voor een man eenvoudiger om een

echtscheiding aan te vragen dan voor een vrouw. Daarnaast is de positie voor

gescheiden vrouwen in de hele Iraakse samenleving moeilijk wegens het sociale

stigma dat er op rust. Vrouwen zouden er soms voor kiezen en soms door hun

familie toe gedwongen worden getrouwd te blijven, ondanks huiselijk geweld.

Andere bronnen vermelden dat Iraakse families meer bereid zijn geworden om een

gescheiden vrouw weer op te nemen in het oorspronkelijke gezin. Het leven van

deze vrouwen zou dan wel bepaald en beperkt worden door mannelijke

familieleden.391

De situatie voor alleenstaande vrouwen in heel Irak is vanwege sociaal-culturele

normen en waarden moeilijk. Dit is mindere mate het geval voor alleenstaande

vrouwen van middelbare leeftijd en ouder. Mannelijke familieleden nemen

beslissingen over het leven van vrouwen. Als de echtgenoot wegvalt (bij scheiding of

overlijden) zal een vrouw doorgaans opgenomen worden in de familie392 en nemen

andere mannelijke familieleden de verantwoordelijkheid voor de vrouw over. Een

alleenstaande vrouw die zelfvoorzienend is omdat zij werk heeft, ondervindt niet

dezelfde problemen als een vrouw die niet geschoold is en/of geen betaald werk

heeft. Wettelijk gezien bestaan er geen beperkingen voor een vrouw om zelfstandig

woonruimte te huren. In de praktijk wordt zij hierin belemmerd door culturele

opvattingen. De vrouw kan door haar buurtgenoten als schande voor de wijk

beschouwd worden. Zij kan worden verdacht van oneervol seksueel gedrag.

Overigens geldt dit ook voor jonge mannen die ongehuwd op zichzelf willen wonen.

Dit kan ertoe leiden dat de persoon in kwestie door de huurbaas uit huis wordt gezet

of door de buurtgenoten weg wordt gepest. Er was in de verslagperiode een bericht

van een ontploffing van een geïmproviseerd explosief dat afging bij het huis van een

gezin met een vrouw als gezinshoofd. Dit gebeurde in de stad Kirkuk. Het kan niet

vastgesteld worden dat dit verband hield met het feit dat het een alleenstaande

vrouw betrof. Dit was voor zover bekend het enige geweldsincident waarbij expliciet

vermeld werd dat het een alleenstaande vrouw (female headed household) betrof.393

Eén bron verklaarde dat een meisje of vrouw verstoten of gedood kan worden als

het niet luistert naar de familie en gedrag vertoont dat volgens de familie een

ernstige straf verdient. De situatie voor een verstoten vrouw kan vergelijkbaar zijn

met de situatie zoals hierboven beschreven. Het feit dat zij niet terug kan vallen op

haar sociale netwerk zal haar situatie verslechteren.394

De situatie voor (alleenstaande) vrouwen die ontheemd zijn is zorgelijk. Vooral

vrouwen zonder mannelijk familielid lopen het risico het slachtoffer te worden van

fysiek of seksueel geweld. Ook kunnen vooral jonge vrouwen en meisjes door hun

families gedwongen worden te trouwen. Hoewel dit niet uitsluitend geldt voor

ontheemde vrouwen kunnen omstandigheden van ontheemding wel een rol in de

besluitvorming spelen. Dit betreft onder meer de veiligheidssituatie, het risico het

slachtoffer te worden van seksueel geweld of de financiële situatie van het gezin.395

391 Minority Rights Group, The lost women of Iraq. Family based violence during armed conflict, november 2015;

vertrouwelijke bron.
392 In geval van echtscheiding zal de eigen familie van de vrouw de verantwoordelijkheid voor haar op zich nemen. In

geval van overleden, kan dit zowel de eigen familie als de schoonfamilie zijn.
393 Minority Rights Group, The lost women of Iraq. Family based violence during armed conflict, november 2015;

vertrouwelijke bronnen.
394 Vertrouwelijke bron.
395 Minority Rights Group, The lost women of Iraq. Family based violence during armed conflict, november 2015;

IOM, A gendered perspective. Safety, dignity and privacy of camp and camp like settings in Iraq, 10 mei 2016;

Thomson Reuters, Iraqi widows, mothers and girls face heigtened risks in displaced camps, 7 april 2016.
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3.4.4 Minderjarigen

De leeftijd waarop een kind strafrechtelijk vervolgbaar is, is in Centraal- en Zuid-

Irak negen jaar en in de Koerdische Regio elf jaar. De minimumleeftijd voor arbeid

is formeel vijftien jaar, waarbij enkele beperkende voorwaarden gelden zoals de

aard en de duur van de werkzaamheden. Kinderarbeid komt in Irak voor en er is

sprake van een toename vanwege de economische crisis en de situatie voor

ontheemden waarbij soms van kinderen verwacht wordt dat zij een bijdrage leveren

aan het inkomen van het gezin. Het is bekend dat kinderen in de leeftijd vanaf

negen jaar fysiek zeer zware arbeid verrichten. De leeftijd waarop meerderjarigheid

wordt bereikt in Irak is achttien jaar. Dit betekent dat men op die leeftijd wettelijk

gezien zonder de toestemming van de ouders een huwelijk aan kan gaan. Kinderen

tussen de zestien en achttien jaar hebben toestemming van de ouders of voogd

nodig.396

De nationale identiteitskaart is vanaf de leeftijd van zes jaar verplicht. De ouders,

doorgaans de vader, dient de aanvraag in. Om dit document aan te kunnen vragen

is onder meer een origineel geboortebewijs van het kind nodig. Hoewel een

nationaliteitsverklaring voor een kind niet verplicht is, zou het gangbaar zijn dat

scholen hier in de loop van de schooljaren naar vragen.397

Wezen worden in principe binnen de familie opgenomen. Het is cultureel zeer

ongebruikelijk om kinderen niet op te nemen in de familie. UNICEF zet zich samen

met lokale partners in om familieleden van alleenstaande minderjarigen op te

sporen. In 2015 hebben zij aan ruim vijfhonderd kinderen hulp geboden bij het

opsporen van familieleden, het herenigen met familieleden en andere vormen van

zorg geboden. Deze hulp is ook beschikbaar voor kinderen die vanuit het buitenland

terugkeren.398 Kinderen die, om wat voor reden dan ook, niet door familieleden

opgenomen worden, kunnen in theorie tot hun 18e levensjaar terecht in één van de

staatsweeshuizen. Deze weeshuizen staan onder toezicht van het ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat dit toezicht in de praktijk inhoudt, is

onbekend. Er zijn dezerzijds geen bronnen bekend die rapporteren over

wantoestanden in staatsweeshuizen. Eén bron gaf aan dat de geleverde zorg matig

is, zo zouden bijvoorbeeld getraumatiseerde kinderen onvoldoende psychische hulp

krijgen, waarbij de bron niet nader duidde in welk opzicht het onvoldoende is.399

Een gebrek aan voldoende weeshuizen en het grote aantal kinderen dat zonder (een

van) beide ouders ontheemd is geraakt, draagt er toe bij dat kinderen niet naar

school gaan, maar werken of zich zelfs aansluiten bij een gewapende groepering. Er

zijn verschillende berichten dat ISIS kinderen ontvoert en rekruteert. Zij worden

getraind voor de strijd en strijden mee aan het front of worden ingezet om

zelfmoordaanslagen te plegen.400 Daarnaast is bekend dat ISIS meisjes, met name

Yezidi’s, gebruikt als seksslavinnen.401

396 Vertrouwelijke bron. Zie algemeen ambtsbericht Irak van december 2013.
397 Vertrouwelijke bron. Zie paragraaf 1.4 van dit ambtsbericht.
398 UNICEF, A heavy price for children. Violence destroys childhoods in Iraq, juni 2016.
399 Vertrouwelijke bronnen.
400 Zie paragraaf 2.13 van dit ambtsbericht.
401 IOM, A gendered perspective. Safety, dignity and privacy of camp and camp like settings in Iraq, 10 mei 2016;

Spiegel Online, Sex slave legacy. The children of Islamic State, 14 april 2016; UNICEF, A heavy price for children.

Violence destroys childhoods in Iraq, juni 2016; vertrouwelijke bron.
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3.4.5 Beroepsgroepen

Leden van bepaalde beroepsgroepen in Irak lopen het risico slachtoffer te worden

van geweld vanwege hun werkzaamheden.

In de verslagperiode zijn verschillende gevallen bekend geworden van medewerkers

van olie- en gasbedrijven die in Salaheddin, Kirkuk en Basra het slachtoffer zijn

geworden van geweld, zowel van crimineel geweld als van aanvallen van ISIS op

oliebedrijven.

Politiepersoneel en ander veiligheidspersoneel werd het slachtoffer van gerichte

geweldsacties zowel gepleegd door ISIS als door onbekende gewapende mannen.

Laatstgenoemde geweldsacties leken voornamelijk in de provincie Kirkuk voor te

komen.402

Er waren verschillende berichten dat medisch personeel door geweld om het leven

gekomen is bij sektarische spanningen in Tuz Khurmatu, Bagdad en Diyala.

Daarnaast is bekend dat ISIS medisch personeel dwingt naar het front te gaan om

gewonden te behandelen. Zij die dit weigeren lopen een groot risico gedood te

worden.403

Er waren enkele berichten dat er aanslagen plaatsvonden op rechters, in de

provincie Diyala en Basra. Advocaten die personen vertegenwoordigen waartegen in

de samenleving een negatief sentiment heerst, zoals vermeende terroristen, liepen

eveneens het risico slachtoffer te worden van geweld.404

Imams leken met name onder ISIS risico te lopen het slachtoffer te worden geweld

vanwege het niet naleven van door ISIS opgelegde voorschriften. Er was echter ook

een bericht dat een soennitische geestelijke in Zuid-Irak om het leven is gebracht.405

Journalisten liepen onverminderd het risico slachtoffer te worden van geweld. De

berichtgeving in de verslagperiode zag met name op gebied dat niet in handen is

van ISIS. Uit een bericht dat ISIS in Mosul een voormalige medewerker van het

Iraqi Media Network heeft onthoofd, blijkt dat mediapersoneel nog altijd het risico

loopt door ISIS gedood te worden. In Basra en Diyala zijn journalisten of

mediapersoneel om het leven gekomen door geweld. In Bagdad, Basra, Muthanna

en mogelijk ook in andere provincies, hebben journalisten te maken gehad met

andere vormen van geweld, zoals bomaanslagen, intimidatie en verbale agressie.406

Baathfunctionarissen

Bij bronnen waren geen gevallen bekend van teruggekeerde Baathfunctionarissen.

Een bron gaf aan dat personen die vanwege hun affiliatie met de Baathpartij

problemen verwachten er niet voor zouden kiezen om naar Irak terug te keren.

Iedereen die naar Irak terugkeert wordt op antecedenten gecontroleerd. Enkel

vanwege lidmaatschap van de partij zal iemand niet op de lijst met gezochte

personen terecht komen.407

402 Al-Arabiya, Senior Arab policemen gunned down in Iraq’s Kirkuk, 1 december 2015; vertrouwelijke bronnen.
403 Al-Monitor, Iraqi doctors plagued by threats, extortion, 20 oktober 2015; vertrouwelijke bronnen.
404 Vertrouwelijke bronnen.
405 Zie paragraaf 2.9 en 3.3.2 van dit ambtsbericht. Vertrouwelijke bronnen.
406 ISW, Iraq Situation Report, 27 oktober - 2 november 2015; vertrouwelijke bronnen. Zie ook paragraaf 3.3.1 van

dit ambtsbericht.
407 Vertrouwelijke bron.
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Er waren in de verslagperiode twee berichten, in mei en in september 2016, van

moord op voormalige leden van de Baathpartij, beide in Basra. Het kan niet

onafhankelijk vastgesteld worden dat het lidmaatschap de aanleiding voor de moord

was. De man die in september 2016 werd doodgeschoten, zou die maand al twee

keer aan een aanslag op zijn leven ontkomen zijn. Van een derde voormalig lid

woonachtig in Basra zou zijn huis door gewapende mannen zijn bestromd die zijn

familieleden naar hem vroegen. Hij overleefde de inval. Bij deze incidenten werd

expliciet melding gemaakt van de connectie met de Baathpartij.408

3.4.6 Palestijnen

Palestijnen zijn in Irak niet officieel erkend als vluchtelingen, maar hebben wel een

beschermde status. Palestijnen kunnen niet tot Irakees naturaliseren. Krachtens de

Iraakse Nationaliteitswetgeving van 2006 (in aansluiting op het Protocol for the

Treatment of Palestinians in the Arab States uit 1965) dient de Iraakse nationaliteit

niet aan Palestijnen toegekend te worden zodat zij altijd aanspraak kunnen blijven

op hun recht op terugkeer naar hun vaderland (Palestina). Dit recht zou in het

geding kunnen komen als zij niet langer staatloos zijn. Uitzondering hierop zijn

Palestijnen van wie de vader of de moeder de Iraakse nationaliteit heeft, zij kunnen

wel de Iraakse nationaliteit verkrijgen.409 Het aantal Palestijnen in Irak is de

afgelopen jaren afgenomen. In 2013 zou het aantal in Irak wonende Palestijnen

ongeveer dertigduizend personen betreffen. In 2016 zou hun aantal gedaald zijn tot

tussen de zes- en negenduizend personen. Ook andere etnische en religieuze

minderheden in Irak zijn in aantal afgenomen. Van deze groep woont 85-90% in

Bagdad, voornamelijk in de wijk Al-Baladiyat. Deze wijk staat onder controle van

sjiitische militieleden en is dichtbij het door sjiitische milities gedomineerde Sadr

City.410

De veiligheidssituatie voor Palestijnen is slecht en vergelijkbaar met de vorige

verslagperiode.411 Het zijn overgrote deel van de Palestijnen zijn soennieten en zij

worden nog altijd geassocieerd met het regime van Saddam Hussein, daarnaast zijn

zij een niet-inheemse bevolkingsgroep en hebben zij afwijkende

identiteitsdocumenten. Deze omstandigheden dragen eraan bij dat zij, sinds de val

van het regime van Saddam, een relatief makkelijk doelwit zijn geworden van

geweld door milities. Zij lopen het risico verjaagd, ontvoerd, vernederd en

mishandeld te worden. Het is niet bekend in hoeverre het risico voor Palestijnen

groter is dan voor andere minderheden in Irak.412 Eén bron gaf aan dat Palestijnen

in hun dagelijks leven discriminatie kunnen ondervinden, zoals bij het aanvragen

van documenten, controles bij controleposten, buren die hen onder bedreiging

dwingen hun huizen te verlaten en problemen op het werk. Ook lopen zij het risico

op grond van artikel 4 van de antiterrorismewet opgepakt te worden. Er zijn ook

berichten van Palestijnen die door milities worden opgepakt en gedwongen worden

tot bekentenissen. De overheid is niet in staat hen hiertegen te beschermen.

Palestijnen proberen waar mogelijk het land te verlaten, sommigen van hen middels

een hervestigingsprogramma.413

408 Vertrouwelijke bronnen.
409 Vertrouwelijke bron.
410 Migrationsverket & Landinfo, Palestinians in Iraq, 7 maart 2014; Gatestone Institute, The secret etnic cleansing of

Palestinians, 10 augutus 2015; NRT English, Palestinians in Iraq complain of unfair treatment, ongedateerd

februari 2016; vertrouwelijke bron.
411 De situatie is vergelijkbaar met de situatie in de verslagperiode van het ambtsbericht veiligheidssituatie Irak van

oktober 2015.
412 Migrationsverket & Landinfo, Palestinians in Iraq, 7 maart 2014; Gatestone Institute, The secret etnic cleansing of

Palestinians, 10 augutus 2015; NRT English, Palestinians in Iraq complain of unfair treatment, ongedateerd

februari 2016; vertrouwelijke bron.
413 Vertrouwelijke bron.
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Palestijnen beschikken over een Iraakse identiteitskaart met een kleurcode. De

kleur, rood of geel, hangt af van de periode dat een familie in Irak geregistreerd is.

Zij die in 1948 gearriveerd waren en hun nageslacht hebben rode kaarten en zij die

in 1967 gearriveerd waren en hun nageslacht hebben gele kaarten. Door de

kleurcode zijn Palestijnen bij een controlepost direct als zodanig te herkennen.

Daarnaast beschikken Palestijnen over een door de UNHCR verstrekt

vluchtelingencertificaat.414

Palestijnen in Irak hebben recht op het voedselrantsoen dat door de autoriteiten

verstrekt wordt. Zij beschikken in dat geval over een voedselrantsoenkaart.415

Palestijnen kunnen beschikken over een Iraaks reisdocument of een Palestijns

paspoort afgegeven door de Palestijnse Autoriteit. Deze

grensoverschrijdingsdocumenten geven hen de mogelijkheid Irak uit te reizen, mits

zij over een uitreisvergunning beschikken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken

dient de uitreis goed te keuren, waarbij de reden en duur van het verblijf buiten Irak

vermeld dient te worden. Bronnen zijn niet eenduidig met betrekking tot de

maximale periode dat iemand het land mag verlaten, er wordt gesproken over één

maand en over drie maanden. Om terug te keren dienen zij bovendien over een

inreisvisum voor Irak te beschikken. Dit vloeit voort uit de bepaling in de Iraakse

wet voor politieke vluchtelingen dat vluchtelingen Irak niet zonder toestemming

vooraf van het ministerie van Binnenlandse Zaken mogen verlaten.416

Een Palestijn die naar Irak wil terugkeren maar de maximale uitreistermijn heeft

overschreden of het land op illegale wijze heeft verlaten, moet toestemming hebben

van het Directorate of Residence Affairs in Irak en over een geldig reisdocument

beschikken om het land weer in te mogen reizen. Een Palestijn die niet over geldige

reisdocumenten beschikt, kan enkel tot Irak wedertoegelaten worden met een

aanvullende brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van

Ontheemding en Migratie waarin verklaard wordt dat hij staat geregistreerd bij de

Iraakse autoriteiten.417

414 Migrationsverket & Landinfo, Palestinians in Iraq, 7 maart 2014; NRT English, Palestinians in Iraq complain of

unfair treatment, ongedateerd februari 2016; vertrouwelijke bronnen.
415 Migrationsverket & Landinfo, Palestinians in Iraq, 7 maart 2014.
416 Migrationsverket & Landinfo, Palestinians in Iraq, 7 maart 2014; vertrouwelijke bronnen.
417 Migrationsverket & Landinfo, Palestinians in Iraq, 7 maart 2014; vertrouwelijke bron.
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4 Vluchtelingen en ontheemden

4.1 Binnenlandse ontheemden

In maart 2016 bereikte het aantal ontheemden in heel Irak met 3,4 miljoen

personen een hoogtepunt. In de maanden erna zette een lichte daling in. Hoewel er

sinds maart 2016 nog tienduizenden personen ontheemd raakten, zorgde een

toename in het aantal terugkeerders voor een daling in het totaal aantal

ontheemden. In oktober 2016 was het aantal ontheemden in Irak ruim 3,2 miljoen.

Ruim driekwart van de ontheemden is afkomstig uit de provincies Anbar of Ninewa

en bijna de helft van het aantal ontheemden verblijft in één van de volgende

provincies: Anbar, Bagdad en Duhok. De ontheemden vluchtten vanwege de terreur

van ISIS, militaire operaties of andere vormen van conflict in hun omgeving. Met

name ontheemden uit Kirkuk (83%) en Diyala (66%) raakten ontheemd binnen hun

provincie van herkomst. In Anbar raakte bijna 50% van de ontheemdenpopulatie

ontheemd binnen de eigen provincie. Absoluut gezien betrof dit een aanzienlijk

grotere groep dan de ontheemden uit Kirkuk en Diyala die in hun eigen provincie

ontheemd raakten. Ook in Bagdad en Babil raakten relatief veel personen binnen de

provinciegrenzen ontheemd. In Bagdad verbleven in juli 2016 nog ruim

vijfhonderdduizend ontheemden, waarvan er meer dan 360.000 uit Anbar afkomstig

zijn.418 Hoewel exacte cijfers ontbreken, is bekend dat het merendeel van de

ontheemden soennitische Arabieren zijn. Maar ook leden van de andere in Irak

aanwezige etnische en religieuze groepen zijn ontheemd geraakt in Irak.419

Bewegingsvrijheid

Eenduidige en transparante toelatingsvoorwaarden voor ontheemden ontbreken.

Gebeurtenissen als de grote aanslag in Karada (Bagdad) kunnen tot aanscherping

van de voorwaarden leiden. Hierdoor is het vaak onduidelijk in hoeverre informatie

uit bronnen nog actueel is. Het is dezerzijds ook niet bekend of en hoe wijzigingen in

toelatingsvoorwaarden (richting de ontheemden) gecommuniceerd worden. In de

verslagperiode is de bewegingsvrijheid van ontheemden onder druk komen te staan.

Met name de bewegingsvrijheid van hen die recent (2016) ontheemd zijn geraakt, is

beperkt door aangescherpte controles en vrees voor infiltratie door ISIS-leden. Dit

heeft betrekking op zowel toegang tot een provincie als bewegingsvrijheid binnen

een provincie van ontheemding. Zo zouden ontheemden afkomstig uit Anbar niet

meer toegelaten worden tot de zuidelijke provincies. Mogelijke uitzondering hierop

zijn mensen met invloedrijke connecties in het zuiden. Vanuit Anbar is ook de

toegang tot Bagdad beperkt. Dit is zowel praktisch als procedureel van aard. De stad

is vanuit Anbar enkel bereikbaar via de Bzebiz-brug. Bronnen zijn niet eenduidig in

de mogelijkheden om als ontheemden naar Bagdad te gaan. De ene bron stelt dat

ontheemden uit Anbar niet meer worden toegelaten tot Bagdad. Zelfs voor ernstig

zieken uit Anbar die dat kunnen aantonen met medische stukken zou er geen

officiële toelatingsmogelijkheden tot Bagdad meer zijn. De enige uitzondering hierop

zou het betalen van grote sommen smeergeld zijn. Na de grote aanslag in Karada

(juli 2016) zou ook voor ontheemden uit andere provincies de toegang beperkt

worden. Een andere bron stelt dat het nog mogelijk is om op basis van

sponsorschap vanuit Anbar toegang krijgt tot Bagdad.420

418 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, DTM Round 50 – July 2016, 22 juli 2016 en DTM Round 56 – October

2016, 13 oktober 2016.
419 IRIN, The tragedy of Iraq’s Sunnis, 16 september 2015.
420 Daarmee is voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor toelating. Men dient zich nog wel bij het ministerie van

Ontheemding en Migratie als ontheemde te registreren.
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De sponsor moet dan in persoon naar de controlepost bij de brug komen en een

kopie van zijn identiteitskaart achterlaten. Waar een persoon voorheen voor meer

dan tien personen als sponsor op kon treden, zou dat inmiddels beperkt zijn tot één

of twee personen. Bovendien moet je als ontheemde kunnen aantonen dat je familie

bent van de sponsor. Evenwel blijkt uit cijfers van IOM van juli 2016 dat er sinds

maart 2016 slechts bijna 10.000 nieuwe ontheemden in Bagdad zijn geïdentificeerd.

Hiervan is niet bekend uit welke provincies zij afkomstig zijn.421

In de Koerdische regio bevindt zich een groot aantal ontheemden. Velen van hen

zijn in 2014 en 2015 ontheemd geraakt en naar de Koerdische provincies gevlucht.

Yezidi’s en christenen uit de provincie Ninewa maken een groot deel uit van de

eerste ontheemdenstromen. Zij werden opgevangen in de KAR en het merendeel

van hen verblijft daar nog. Uit cijfers van IOM blijkt dat zich in Duhok bijna

uitsluitend ontheemden bevinden die in 2014 gevlucht zijn. In Suleimaniyah hebben

zich sinds april 2015 minder dan 30.000 nieuwe ontheemden geregistreerd. In Erbil

zijn sinds april 2015 ruim 100.000 nieuwe ontheemden aangekomen. Dit betreft

onder meer de grote groep ontheemden die in de vier kampen bij Debaga (Erbil,

district Makhmour, betwist gebied), dat wat betreft de veiligheidssituatie onder

controle staat van de Peshmerga, opgevangen worden. De kampen worden bestuurd

door de Barzani Charity Foundation. Zij die over een sponsor beschikken kunnen

doorreizen naar de KAR. Per 1 augustus 2016 zouden de Koerdische autoriteiten het

proces van aanvragen om sponsorschap tijdelijk stilgelegd hebben, wegens klachten

van corruptie en een gebrek aan sponsors. Het is onbekend welke gevolgen dit heeft

voor de bewoners van het kamp.422

De Koerdische autoriteiten zijn terughoudender geworden in het opnemen van

ontheemden ten opzichte van de vorige verslagperiode (2015). Zij willen niet langer

nieuwe ontheemden opnemen in de KAR, maar vangen ontheemden op in kampen

waar de Koerdische veiligheidstroepen de controle hebben, in betwiste gebieden.

Om toegelaten te worden tot een kamp dient de ontheemde een

veiligheidsonderzoek te ondergaan. Irakezen die langer dan twee weken in de KAR

willen blijven, dienen zich bij de veiligheidsdienst Asayish te melden. Ontheemden

moeten voldoen aan de sponsorvereiste en moeten zich daartoe melden bij het

kantoor van de Immigratiedienst en de locale mukhtar. Het ministerie van

Binnenlandse Zaken verstrekt de verblijfsdocumenten, welke halfjaarlijks of jaarlijks

verlengd moeten worden. Het meer restrictieve beleid van de KAR ten aanzien van

nieuwe ontheemden weerspiegelt zich in de cijfers van IOM. In Duhok zijn sinds

september 2014 geen (noemenswaardige aantallen) nieuwe ontheemden

geregistreerd. In Suleymaniyah zijn van maart tot oktober 2016 slechts vijfduizend

nieuwe ontheemden geregistreerd. In Erbil zijn sinds maart 2016 nog wel ruim

veertigduizend nieuwe ontheemden geregistreerd, maar hier zijn de ontheemden in

Debaga en andere opvangenkampen in het betwiste district Makhmour (provincie

Erbil) bij inbegrepen.423

421 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, DTM Round 50 – July 2016, 22 juli 2016; vertrouwelijke bronnen.
422 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, DTM Round 50 – July 2016, 22 juli 2016; Rudaw, Displaced Irais

returning tot heir liberated areas, 25 september 2016; IOM Press Note, IOM aids displaced Iraqis as Mosul

military operations enter 4th week, 8 november 2016; UN News Centre, Greater assistance needed to help tackle

Iraq’s humanitarian crisis – UN refugee agency, 3 mei 2016; UNHCR, Iraq: Flash update, 4 augustus 2016;

vertrouwelijke bronnen.
423 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, DTM Round 56 – October 2016, 13 oktober 2016; vertrouwelijke bron.
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In het begin van de verslagperiode was het voor ontheemden, zeker als zij van

buiten de provincie kwamen, moeilijk om toegang te krijgen tot Kirkuk-stad. De ene

bron stelt dat ontheemden sinds juli 2016 van buiten de provincie Kirkuk niet meer

toegelaten zouden worden. Voorheen konden zij middels een sponsor nog

toegelaten worden, inmiddels zou een in de provincie Kirkuk afgegeven

identiteitskaart een vereiste zijn. Een ander bron stelt echter dat ontheemden nog

wel met een sponsor Kirkuk in of door kunnen reizen. De situatie is fluïde en

uitzonderingen kunnen nooit uitgesloten worden. Hierbij kunnen invloedrijke

connecties of omkoping van invloed zijn.424

De frontlinie die bemand is door Peshmerga bevindt zich over de hele breedte in

betwist gebied. Ontheemden die zich daar melden worden gescreend in een tijdelijk

kamp en vervolgens naar een kamp elders gebracht. Vrouwen en kinderen krijgen

een minimale controle en kunnen sneller doorreizen dan mannen. Mannen en

jongens vanaf veertien jaar worden op basis van hun persoonsgegevens

gecontroleerd door middel van lijsten van gezochte personen. Dit duurt doorgaans

een paar dagen. De documenten worden vanwege het veiligheidsonderzoek

ingenomen. Gelet op de overweldigende aantallen ontheemden die zich aan de

frontlinie melden, komt het voor dat documenten zoek raken en men zijn

documenten dus niet terugkrijgt. Personen die zonder documenten op de frontlinie

verschijnen, kunnen extra controles verwachten. In het bijzonder mannen die

zonder documenten aan de frontlinie verschijnen zullen met grote argwaan

ontvangen worden op verdenking van banden met ISIS en lopen het risico

gedetineerd te worden. Het is onbekend welke mogelijkheden er voor hen zijn om

desondanks een veiligheidscontrole te kunnen doorstaan en door te reizen naar een

opvangkamp.425

Ontheemden in de KAR kunnen niet of zeer beperkt naar een andere provincie

reizen dan de provincie waar zij als ontheemden geregistreerd staan. Overigens zou

hier volgens bronnen nauwelijks behoefte aan zijn. Doorgaans zijn mensen naar de

provincie gevlucht waar zij een sociaal of familienetwerk hebben of die zij om andere

redenen het geschiktst achten. Na toegang gekregen te hebben tot de Koerdische

regio moet men zich melden bij de Asayish en bij een immigratiekantoor.

Beperkingen van bewegingsvrijheid zijn nadrukkelijker aanwezig voor soennitische

Arabieren. Dit zou ingegeven zijn door een angst voor grote demografische

verandering in de Koerdische regio. Yezidi’s en andere minderheden worden in die

zin minder als bedreiging van een verschuivende etnische samenstelling gezien.426

Zowel in federaal Irak als in de Koerdische en betwiste gebieden kunnen mannen die

binnen hun eigen provincie ontheemd raken ook een veiligheidscontrole verwachten

als zij uit door ISIS-bezet gebied gevlucht zijn. Uit angst voor infiltratie door ISIS-

leden en omdat veel ontheemden lange tijd onder ISIS hebben gewoond, zijn de

veiligheidscontroles op ontheemden aangescherpt. In de omgeving van Fallujah

(Anbar) zouden de omstandigheden voor hen die in afwachting waren van de uitslag

van de controle slecht zijn. In het algemeen geldt dat iemand die de controle niet

doorstaat doorgaans op grond van terrorisme wordt vastgehouden.427

424 UN OCHA, Iraq: Humanitarian snapshot (as of 9 August 2016); vertrouwelijke bronnen.
425 Vertrouwelijke bronnen.
426 Vertrouwelijke bron.
427 Vertrouwelijke bronnen. Zie ook paragraaf 2.3 van dit ambtsbericht.
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Hoewel de veiligheidscontroles gedaan zouden moeten worden door Iraakse

veiligheidsorganisaties, kwam het in de verslagperiode onder andere in Fallujah,

Shirqat en Qayyara voor dat PMF veiligheidsonderzoeken bij ontheemden uitvoert,

terwijl zij hiertoe niet bevoegd zijn. Hierbij zijn schrijnende omstandigheden, zoals

gebrek aan water en voedsel, sanitair en beschutting tegen de zon, en

mensenrechtenschendingen geconstateerd, zoals marteling (met de dood tot gevolg)

en verdwijningen.428

Slechts 13% van het totale aantal ontheemden verblijft in opvangkampen. In de

provincie Duhok verblijft relatief het grootste aantal ontheemden in een

opvangkamp. Absoluut gezien verblijft een ongeveer even groot aantal ontheemden

in Anbar in kampen.429 Om tot een kamp toegelaten te worden dient men een

veiligheidsonderzoek te ondergaan. De bewegingsvrijheid van ontheemden die in

kampen verblijven is beperkter dan voor hen die een eigen onderkomen hebben

kunnen vinden. Over het algemeen zouden met name mensen die niet in hun eigen

onderhoud kunnen voorzien in kampen verblijven. Hoewel de restricties per kamp

verschillen, is het niet zonder meer mogelijk om, zonder sponsor, het kamp tijdelijk

uit te gaan, bijvoorbeeld voor familiebezoek of om werk zoeken.430

Leefomstandigheden

Ontheemden kunnen vanwege taal of het behoren tot een andere bevolkingsgroep

dan de gastgemeenschap aanlopen tegen problemen. Er kan sprake zijn van

discriminatie bij huisvesting, gezondheidszorg of op de banenmarkt. In de

Koerdische regio wordt dit probleem versterkt door de aanhoudende economische

crisis. Overigens laten de ontheemden hun keuze voor een provincie van

ontheemding vaak afhangen van hun affiliatie met het gebied, de taal en de

bevolkingsgroepen die er wonen. Ook kampen zijn vaak in grote mate homogeen

voor wat betreft etnische of religieuze afkomst. Mensen die in hun eigen

levensonderhoud kunnen voorzien en woonruimte kunnen huren of bij mensen in

kunnen wonen, hebben het beter dan zij die in kampen of in onafgemaakte

gebouwen wonen. Het verkrijgen en verlengen van verblijfs- en

identiteitsdocumenten is een grote uitdaging voor ontheemden, omdat procedures of

voorwaarden voor verblijf kunnen wijzigen en de complexe procedures veel tijd in

beslag kunnen nemen.431

Vanwege de aanhoudende stroom nieuwe ontheemden zijn de beschikbare

voorzieningen in de opvangkampen minimaal. Dit geldt met name voor de kampen

die in 2016 zijn gebouwd of nog in aanbouw zijn. Kampen zijn overbevolkt, het

ontbreekt er aan voldoende onderdak, er is slechts beperkt (drink)water en

medische hulp beschikbaar en ook de sanitaire voorzieningen zijn niet toereikend.432

Vrouwen en kinderen die ontheemd zijn, zeker als een mannelijk gezinshoofd

ontbreekt, lopen een risico het slachtoffer te worden van fysiek en seksueel geweld.

Het risico is het grootst in kampen, in onafgemaakte gebouwen (die niet geschikt

zijn voor bewoning) en plekken waar om andere redenen weinig privacy is.433

428 Vertrouwelijke bron. Zie ook paragraaf 3.3.4 van dit ambtsbericht.
429 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, DTM Round 50 – July 2016, 22 juli 2016;
430 UNCHR, UNHCR concerned at restrictions on displaced Iraqi’s in camps, 11 maart 2016; vertrouwelijke bronnen.
431 Ceasefire en Minority Rights Group International, Iraq’s displacement crisis: Security and protection, maart 2016;

The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security

and humanitarian situation, april 2016; vertrouwelijke bron.
432 UNHCR, Iraq: Flash update, 4 augustus 2016; vertrouwelijke bron.
433 The Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, possiblity of protection, security and

humanitarian situation, april 2016; IOM, A gendered perspective. Safety, dignity and privacy of camp and camp

like settings in Iraq, 10 mei 2016; Thomson Reuters, Iraqi widows, mothers and girls face heigtened risks in

displaced camps, 7 april 2016.
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Er waren in de verslagperiode berichten dat ontheemden vanwege hun etnische of

sektarische achtergrond het slachtoffer werden van geweld. Zo raakten in Babil door

toedoen van geïmproviseerde bommen vier ontheemde burgers uit Fallujah gewond

en raakten hun huizen beschadigd. Deze gebeurtenis volgde op andere wraakacties

tegen soennieten vanwege de zelfmoordaanslag bij een voetbalveld in Iskandriya

(Babil). In het noorden van Bagdad werden de lichamen van vier ontheemden uit

Fallujah gevonden met schotwonden. De reden voor de moorden kon niet

onafhankelijk bevestigd worden.434 Het opvangkamp al-Salam (ook wel al-Takia

genoemd) in het zuiden van Bagdad is in juli 2016 tweemaal het doelwit geweest

van gerichte beschietingen. Hierbij zijn onder de bewoners doden en gewonden

gevallen. De incidenten hebben ertoe geleid dat bewoners het kamp verlaten

hebben en terugkeerden naar hun oorspronkelijk woongebied, ook al was dat nog

niet veilig verklaard. Ook een opvangkamp voor ontheemden in het westen van

Bagdad is beschoten. Hierbij zouden twee bewoners omgekomen zijn.435

Terugkeer

In de periode januari 2014 tot oktober 2016 zijn ongeveer een miljoen ontheemden

weer teruggekeerd naar hun oorspronkelijke woongebied. Sinds Ramadi bevrijd is

van ISIS zouden volgens de federale autoriteiten al meer dan driehonderdduizend

bewoners zijn teruggekeerd naar het district Ramadi. Uit cijfers van IOM blijkt dat

het om iets minder dan tweehonderdduizend teruggekeerde ontheemden gaat. Zij

die kort na de herovering terugkeerden, liepen een groot risico gedood te worden of

gewond te raken door boobytraps, mijnen of andere onontplofte explosieven. Door

deze moeilijke omstandigheden komt het voor dat terugkeerders opnieuw ontheemd

raken.436

Ontheemden zagen verschillende belemmeringen om terug te keren. Zoals een

gebrek aan veiligheid en voorzieningen, maar ook angst voor aanwezige

ordetroepen, zoals militairen en sjiitische milities, en hun veiligheidscontroles.

Daarnaast kan het ontbreken van identiteitsdocumenten een belemmering vormen

om de controleposten onderweg naar het oorspronkelijke woongebied te kunnen

passeren.

In Yathrib, ten zuiden van Tikrit, zouden personen van wie een familielid in de

eerste of tweede graad gezocht wordt door de veiligheidstroepen niet toegestaan

worden om terug te keren naar hun woonplaats.437

434 Vertrouwelijke bronnen.
435 Vertrouwelijke bronnen.
436 UNHCR, Iraq: Flash update, 4 augustus 2016; IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, DTM Round 56 – October

2016, 13 oktober 2016; vertrouwelijke bron. Zie ook paragraaf 2.3 van dit ambtsbericht.
437 Bas News, Shi’ite militias prevent IDP’s from returning home, 9 maart 2016; Rudaw, Rival armed groups in

Shingal make it hard for Yezidis to return home, 5 juli 2016; vertrouwelijke bronnen.
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4.2 Vluchtelingen

Irak is geen partij bij het Vluchtelingenverdrag van Genève, noch bij het

bijbehorende Protocol.438

Opvang in de regio

Er verblijven ongeveer 230.000 geregistreerde vluchtelingen in landen in de regio,

zoals Jordanië en Turkije. Na het uitbreken van het gewapende conflict in Syrië in

2011 zagen veel van de Iraakse vluchtelingen aldaar zich genoodzaakt om terug te

keren naar Irak. Ongeveer de helft van deze vluchtelingen keerden niet terug naar

hun oorspronkelijke woongebied in Irak, maar raakten bij terugkeer binnenlands

ontheemd.439

In mei 2016 zijn in totaal ruim vijfduizend Irakezen afkomstig uit Mosul en

omgeving naar Syrië gevlucht, waar zij vlak over de grens rond al-Hol, Hasaka-

district, verblijven. In totaal zouden daar ongeveer 16.000 Iraakse vluchtelingen

verblijven, samen met een groter aantal Syrische ontheemden.440 Sinds het offensief

voor de bevrijding van Mosul en omstreken is begonnen, hebben grote aantallen

burgers opnieuw gebruik gemaakt van deze route. Een deel van deze groep zou via

Syrië proberen om via de grensovergang bij Rabi’a naar bevrijd gebied in Ninewa te

reizen. Tientallen zouden door de Asayish de toegang tot het land ontzegd zijn

wegens het ontbreken van de benodigde sponsor en veiligheidscheck voor de

KAR.441

De mogelijkheid voor Irakezen om legaal naar Turkije is beperkt doordat er sinds

februari 2016 voorafgaand aan de reis een visum aangevraagd moet worden.442

Uit een onderzoek van IOM blijkt dat 94% van de ondervraagden die naar Europa

wilden reizen via formele uitreispunten Irak verlaten heeft.443

Syrische vluchtelingen

Er hebben zich in de verslagperiode geen substantiële wijzigingen voorgedaan met

betrekking tot de situatie van de Syrische vluchtelingen in Irak. Het betreft een

groep van bijna 250.000444 geregistreerde Syrische vluchtelingen, waarvan het

merendeel inmiddels bijna vijf jaar in Irak verblijft. 97% van deze vluchtelingen

verblijft in de provincies Duhok, Erbil, en Suleimaniyah en het overgrote merendeel

betreft Koerden. Er lijkt voor deze groep op korte termijn geen zicht op terugkeer

naar Syrië te bestaan, vanwege de aanhoudende slechte veiligheidssituatie

aldaar.445

438 UNHCR, States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of refugees and the 1967 Protocol

http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html geraadpleegd op 25 april 2016.
439 IOM, Iraqi returnees from Syria following the 2011 Syria crisis, december 2014; UNHCR, Iraq: Flash update, 24

juli 2016.
440 UNHCR, Iraqis flee Mosul clashes for relative safety of Syria, 27 mei 2016.
441 Relief Web, Thousands more Iraqis displaced due to upsurge in fighting around Mosul, 14 juni 2016; UNHCR, Iraq:

Flash update, 28 juni 2016; Niqash, No man’s land: The displaced people’s shelter in Syria that becomes a prison

for thousands of Iraqi’s, 30 juni 2016; PAX, Sinjar after ISIS, 15 juni 2016; vertrouwelijke bronnen.
442 Al-Arabiya, Turkey tightens visa rules for Iraqi citizens ‘to fight illegal immigration’, 6 februari 2016; Rudaw,

Turkish visa rules stem flow of migrants and genuine travelers alike, 27 juni 2016; vertrouwelijke bron.
443 IOM Iraq, Migration flows from Iraq to Europe, februari 2016. Het onderzoek stelt niet statistisch representatief te

zijn voor de hele Iraakse migratiepopulatie. Het onderzoek is uitgevoerd onder Irakezen die in Europa verblijven

en die Irak in 2015 verlaten hebben.
444 Een bron meldde dat uit recente tellingen zou zijn gebleken dat het aantal gedaald is tot 220.000 personen.

vertrouwelijke bron.
445 UNHCR, Displacement as challange and oppurtunity. Urban profile:’ Refugees, internally displaced persons and

host community. Erbil governorate, Kurdistan Region of Iraq, april 2016; UNHCR, Iraq: Syrian refugee stats and

location, 30 juni 2016.
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4.3 Terugkeer

Irak accepteert enkel gedwongen terugkeer van Irakezen uit het buitenland indien

zij over een geldig paspoort beschikken. Vrijwillige terugkeer heeft in de

verslagperiode ook plaatsgevonden. Er waren berichten dat er sinds medio 2015 een

toename merkbaar was van het aantal Irakezen dat vrijwillig vanuit Europa

terugkeerde naar Irak. Terugkeerders komen (doorgaans via IOM) in aanmerking

voor assistentie in de vorm van transport, financiële hulp, trainingen en

dergelijke.446 In november 2015 zou het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken

de autorisatie gegeven hebben dat aan migranten die vrijwillig terug willen keren

maar niet langer beschikken over een (geldig) paspoort gratis laissez-passers

verstrekt kunnen worden. Het is onbekend of deze regeling nog van kracht is.447

Meerdere bronnen gaven aan dat verondersteld wordt dat de Iraakse en Koerdische

autoriteiten voorafgaand aan inreis in Irak controleren of de betreffende persoon

gezocht wordt. Gelet hierop verwachten de bronnen niet dat personen die vanwege

hun criminele, terroristische of oppositionele daden gezocht zouden worden op

officiële wijze naar Irak zullen reizen. Bij de bronnen zijn geen gevallen bekend van

personen die bij vrijwillige terugkeer op de luchthaven van aankomst gedetineerd

zijn. Het is wel gebruik dat er bij aankomst een aantal vragen aan de reiziger

gesteld worden. Indien iemand niet over een geldig paspoort beschikt, zullen er

vragen gesteld worden over het ontbreken van een dergelijk document.448

Voor Irakezen die vanuit het buitenland terugkeren en op het vliegveld van Bagdad

aankomen is ten bate van de inreis in Irak geen sponsor vereist is. Evenmin is een

sponsor vereist als de teruggekeerde Irakees naar zijn provincie van oorsprong

(waar hij geregistreerd staat) terugkeert. Voor Irakezen die vanuit het buitenland

terugkeren en in een andere provincie willen verblijven dan hun provincie van

herkomst gelden in principe dezelfde registratievoorwaarden als voor binnenlandse

ontheemden, zoals een sponsor, een veiligheidsverklaring van de lokale politie, een

steunbrief van de mukhtar en de local council waarin bevestigd wordt dat hij een

ontheemde is. Dit geldt ook voor de provincie en de stad Bagdad.449

446 IOM Iraq, IOM helps Iraqi migrants voluntarily return home from Belgium, februari 2016; De Volkskrant, Steeds

meer Irakezen annuleren asielverzoek en reizen terug, 8 maart 2016; Niqash, Deporting themselves: Why Iraqi

Kurdish migrants are deciding to leave Europe, return home, 24 maart 2016. DT&V Landeninformatie Irak,

http://lavin.dtenv.nl/lavin/Irak/index.aspx laatst gewijzigd 23 februari 2016.
447 Vertrouwelijke bron.
448 Vertrouwelijke bronnen.
449 Vertrouwelijke bronnen.
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