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Lijst van afkortingen en termen
Adat: Inheemse gewoonterecht.
CAT: Committee for Prevention of Torture (tot juli 2015 had het de naam Committee Against Torture)
/ Comité ter Voorkoming van Foltering. Russische mensenrechten ngo uit Nizhniy-Novgorod die
actief is in verschillende Russische regio’s.
FSB: Federale Veiligheidsdienst / Федеральная служба безопасности Российской Федерации /
Federal'naya sluzhba bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii. De Russische geheime dienst.
IDP: Internally Displaced Persons. Ontheemden die zich in een andere regio van hetzelfde land
vestigen.
ICG: International Crisis Group, een gerenommeerde internationale mensenrechtenorganisatie.
IS:

Islamitische Staat. Militante, fundamentalistisch islamitische groepering die voornamelijk actief
is in het Midden-Oosten en de oprichting van een islamitisch kalifaat nastreeft.

KTO: Antiterroristisch Operatieregime / Режим Контр-террористической Операции / Rezhim Kontrterroristicheskoy Operacii. Volgens een wet van maart 2006 is een KTO het geheel van speciale
militair-operatieve maatregelen die genomen kunnen worden om terroristische acties te
voorkomen. Het vindt plaats in een afgebakende territoriale ruimte. De directeur van de FSB of
lokale diensthoofden kunnen beslissen over het instellen van een KTO. Zij beslissen ook over de
omvang en de duur van de operatie.
MVD: Russisch ministerie van Binnenlandse Zaken / Министерство внутренних дел / Ministerstvo
Vnutrennikh Del. De term MVD wordt in de Russische Federatie algemeen gebruikt om
politiediensten mee aan te duiden die onder de bevoegdheid van dit ministerie vallen.
NAC: Nationaal Antiterroristisch Comité / Национальный антитеррористический комитет /
Nacional’nyy antiterroristicheskiy komitet. Dit comité werd in 2006 opgericht met een
presidentieel besluit. Het comité heeft als taak om antiterrorisme-activiteiten door federale en
regionale autoriteiten te coördineren en voorstellen te doen aan de Russische president.
Oblast’: Russische administratieve regio
OSW:

Pools expertisecentrum. Center for Eastern Studies / Ośrodek Studiów Wschodnich.

Prokuratura: Term waarmee in Rusland de instantie aangeduid wordt waarmee de bevoegdheden in
grote lijnen overeenkomen met die van de openbare aanklager in België.
Rayon: Russische naam voor een lokale administratieve regio.
Silovik: Russisch woord dat een medewerker van de machtsstructuren aanduidt. Doorgaans wordt met
deze term verwezen naar medewerkers van orde- en veiligheidsdiensten. Het wordt vaak in
het meervoud gebruikt: siloviki.
Qadi:

Islamrechter.
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Inleiding
Deze COI Focus schetst een beeld van de actuele veiligheidssituatie in Ingoesjetië, een deelrepubliek
van de Russische Federatie. Het gaat om een actualisering van de gelijknamige COI Focus die dateert
van 18 oktober 2018. Deze COI Focus bespreekt de periode tussen oktober 2018 en september 2019.
De inhoud is gebaseerd op publiek beschikbare rapporten, artikels en analyses over Ingoesjetië,
aangevuld met een eigen analyse van incidenten die zich tussen oktober 2018 en september 2019
hebben voorgedaan in de republiek en die terug te vinden zijn in onder andere een chronologisch
overzicht van het nieuwsagentschap Kavkazskiy Uzel, op de websites van Memorial Human Rights
Center en andere lokale nieuwssites. Hoewel het verzamelde overzicht van incidenten niet volledig
beweert te zijn, geeft het wel een beeld van de dynamiek van de incidenten in Ingoesjetië.
Het eerste deel schetst de evolutie van de situatie in Ingoesjetië sinds het uitbreken van het tweede
conflict in buurrepubliek Tsjetsjenië in 1999, maar vooral sinds het jaar 2002. Verder geeft het een
beknopt overzicht van de ontwikkelingen van de voorbije maanden. De nadruk ligt hierbij vooral op
de veiligheidssituatie maar, waar relevant, besteedt Cedoca ook aandacht aan de algemene en
politieke situatie.
De daaropvolgende delen van dit document bespreken de activiteiten van de strijders en van de
veiligheids- en ordediensten tijdens de hierboven afgebakende periode.
Het laatste deel bespreekt de frequentie van het geweld in Ingoesjetië.
Voor namen van dorpen en eigennamen baseert Cedoca zich op het transliteratiesysteem van de
Library of Congress.
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1. Algemene en veiligheidssituatie
1.1. Korte historiek en recente ontwikkelingen
1.1.1. Beleid
Bij het uitbreken van het tweede Tsjetsjeense conflict in 1999 werd Ingoesjetië 1 als een safe haven
beschouwd voor de vele ontheemden uit Tsjetsjenië die er werden opgevangen. Algemeen is men het
erover eens dat de situatie in Ingoesjetië onder president Ruslan Aushev, tot 2002 relatief veilig en
stabiel was.2
Human Rights Watch (HRW) heeft aangegeven dat enkele gebeurtenissen in 2002 echter voor een
ommekeer hebben gezorgd. Onder meer de aanstelling van Murat Zyazikov als president van
Ingoesjetië, een confrontatie tussen federale troepen en gewapende Tsjetsjeense eenheden die
Ingoesjetië waren binnengevallen en het gijzelingsdrama in het Dubrovka-theater in Moskou droegen
hier toe bij.3 Geleidelijk verspreidde het geweld zich over heel de republiek en trof een algemene
toename van geweld in de rest van de Noordelijke Kaukasus ook steeds meer het leven in Ingoesjetië
in het algemeen.4 Het kende een piek in de periode 2007 - 2008. Zyazikov werd door velen
verantwoordelijk gehouden voor deze situatie en op 30 oktober 2008 werd hij als hoofd van Ingoesjetië
vervangen door Yunus-Bek Evkurov.5
Evkurov kreeg de veiligheidssituatie niet direct onder controle. In de loop van 2009 was er nog een
toename in de rebellenactiviteit en wanpraktijken door de ordediensten, maar in 2010 nam dit af en
vanaf 2012 was er een duidelijke daling van het geweld in Ingoesjetië.6
Bij zijn aanstelling als hoofd7 van Ingoesjetië startte Yunus-Bek Evkurov initiatieven op om een
constructieve maatschappelijke dialoog te voeren. 8 In de jaren die erop volgden, bleef hij
ontmoetingen organiseren met vertegenwoordigers van lokale organisaties, met de oppositie en met
familieleden van ontvoerde, vermoorde en veroordeelde inwoners van de republiek of met familieleden
van personen die verdacht werden van lidmaatschap van illegale gewapende formaties.9
In 2011 richtte Evkurov ook een Commissie voor Adaptatie op die voormalige rebellen terug naar een
normaal burgerleven begeleidt. Sinds haar oprichting tot eind 2016 bracht de commissie 70 rebellen
terug naar de maatschappij. Geen van hen keerde later terug naar de rebellen. 10 De commissie
behandelde ook aanvragen van personen die uit Syrië teruggekeerd zijn. In het begin zat de commissie
maandelijks samen met ouders van personen die naar Syrië trokken om te bekijken of terugkeer

Ingoesjetië is in zijn huidige vorm opgericht op 4 juni 1992. (bron: MemoId, 13/12/2011, url)
CES, 14/04/2010, url. Op 11 mei 2000 voerden Tsjetsjeense strijders een eerste operatie op Ingoesjetisch
grondgebied uit toen ze een konvooi van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aanvielen waarbij 18
doden vielen. (bronnen: Kommersant (Dyupin S.), 12/05/2000, url; MemoId, 10/06/2012, url)
3
HRW, 06/2008, url
4
CES, 14/04/2010, url; Jamestown Foundation (Gurin Ch.), 24/06/2004, url
5
IWPR (Dudaev U.), 27/09/2007, url; HRW, 06/2008, url; O'Loughlin J., Holland E.C., Witmer F.D.W., 2011, url;
Memorial Human Rights Center via Internal Displacement Monitoring Centre (iDMC), 14/10/2008, url; The
Economist, 27/11/2008, url; Memorial Human Rights Center, 26/12/2008, url
6
Memorial Human Rights Center, 29/09/2009, url; AI, 21/06/2012, url; University of Ottowa, (Ratelle J-F.), 2013,
url; HRW, 06/05/2010, url; Caucasian Knot, 17/01/2013, url
7
Sinds december 2010 mogen leiders van de Russische deelregio’s de titel “president” niet meer dragen. Meestal
dragen ze sindsdien de titel “hoofd”.
8
PACE, 31/05/2010, url; Schweizerische Flüchtlingshilfe, 12/09/2011, url
9
Memorial Human Rights Center, 11/07/2011, url
10
U.S. Army War College, Strategic Studies Institute (Blank, S. J.), 10/2012, url; Memorial Human Rights Center,
10/01/2013, url; OC-Media, 28/02/2017, url; Kavpolit, 04/09/2016, url
1
2
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mogelijk is. In 2017 is de werking van de commissie sterk verminderd en zat ze volgens Memorial
maar één keer samen, op 22 december 2017. In 2018 vond een samenkomst van de commissie plaats
op 31 januari en 30 mei 2018. Evkurov merkte tijdens deze vergadering op dat de commissie steeds
minder gevallen van ex-rebellen behandelde en het aantal aanvragen van daders van andere misdaden
toeneemt. Evkurov stelde daarom voor om de commissie te hervormen. Sindsdien vermelden de voor
deze COI Focus geraadpleegde bronnen geen verdere samenkomsten van deze commissie of een
eventuele opvolger ervan.11
Vanaf 2015 ondernam Evkurov nog verdere initiatieven om de dialoog aan te gaan met zowel
mensenrechtenorganisaties als burgers. Zo houdt hij bijvoorbeeld bijeenkomsten met
vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties en met dorpsbewoners.12 In februari 2017 richtte
Evkurov een Maatschappelijke Raad voor ouders van deelnemers en slachtoffers van gewapende
conflicten op. Een primeur in de Russische Federatie. Het moet de families van slachtoffers van de
twee kampen in het conflict samenbrengen en stigmatisering van familie van rebellen tegengaan. Het
onderzoekscentrum Conflict Analysis and Prevention Center schrijft in een rapport van januari 2019
dat de autoriteiten van Ingoesjetië sterk inzetten op preventieprogramma’s om jongeren weg te
houden van de rebellenbeweging en Islamitische Staat (IS). 13
In september 2016 vonden er verkiezingen plaats voor het Ingoesjetische parlement. De
Ingoesjetische nieuwssite Galgaiche schrijft dat de Kremlingetrouwe partij Verenigd Rusland 75,94%
van de stemmen haalde, wat hen 26 van de 32 parlementszetels opleverde.14
In 2013 wordt Evkurov benoemd voor een tweede ambtstermijn en op 9 september 2018 verkiest het
Ingoesjetische parlement Evkurov opnieuw voor een termijn van vijf jaar als hoofd van de republiek
Ingoesjetië.15
Op 26 september 2018 tekenen Ramzan Kadyrov en Evkurov een overeenkomst die de grens tussen
Ingoesjetië en Tsjetsjenië opnieuw vastlegt. Hierbij gaat er meer Ingoesjetisch gebied over naar
Tsjetsjenië dan omgekeerd wat leidt tot grootschalige protestacties in Ingoesjetië. Op 4 oktober 2018
ratificeert het Ingoesjetische parlement het akkoord waarop de betogers eisen dat er een referendum
over de grensovereenkomst gehouden wordt. Dit referendum komt er niet, maar op 30 oktober 2018
oordeelt het Grondwettelijk Hof van Ingoesjetië dat de wet van 4 oktober 2018 niet geldig is. De
Ingoesjetische regering gaat hiertegen in beroep en uiteindelijk oordeelt het Grondwettelijk Hof van
de Russische Federatie op 6 december 2018 dat de grensovereenkomst legitiem is. Ondanks deze
uitspraak dooft het verzet in de loop van het najaar langzaam uit. Memorial vermeldt dat de oppositie
acties aankondigde, maar dat ze er niet in slaagt deze uit te werken en ze gedesoriënteerd te werk
gaat.16 Op 14 maart 2019 verneemt de oppositie dat het Ingoesjetisch parlement op 28 februari 2019
een wet in eerste lezing besprak die de bestaande mogelijkheid van het houden van een referendum
over wijzigingen aan het Ingoesjetische grondgebied afschaft. Dit leidt tot een vernieuwde activering
van de oppositie die op 26-27 maart 2019 een grootschalige betoging houdt. Ordediensten worden uit
andere regio’s gestuurd om deze betoging uiteen te drijven, wat leidt tot een gewelddadig treffen.
Vanaf 3 april 2019 arresteren deze opgeroepen ordediensten in Ingoesjetië een groot aantal

Caucasian Knot, 25/01/2015, url; Memorial Human Rights Center, 12/02/2015, url; Memorial Human Rights
Center, 06/08/2015, url; Galgaiche, 06/08/2015, url; Novaya Gazeta (Sokirianskaya E.), 07/08/2015, url; Kavpolit,
04/09/2016, url; Memorial Human Rights Center, 12/04/2018, pp. 12-13, url; Memorial Human Rights Center,
15/12/2017, url; Memorial Human Rights Center, 02/02/2018, url; Memorial Human Rights Center, 07/04/2017,
p. 9, url; OC-Media, 28/02/2017, url; Kavkazskiy Uzel, 01/06/2018, url
12
Memorial Human Rights Center, 23/01/2015, url; Galgaiche, 15/02/2015, url; Galgaiche, 16/03/2015, url
13
Conflict Analysis and Prevention Center, 31/01/2019, pp. 41-44, url
14
Galgaiche, 21/09/2016, url
15
Jamestown Foundation (Dutsev V.), 04/08/2014, url; Ingushetia.ru, 09/09/2018, url
16
Meduza, 26/09/2018, url; The Insider, 10/10/2018, url; Kavkazkskiy Uzel, 10/10/2018, url; Memorial Human
Rights Center, 15/04/2019, pp. 10-11, url; Memorial Human Rights Center, 06/02/2019, pp. 14-20, url
11
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organisatoren en betrokkenen van de betoging van 26-27 maart 2019. In totaal worden 218 personen
ter verantwoording geroepen. Het merendeel van hen voor administratieve straffen, maar tegen 28
loopt er een strafrechtelijk onderzoek wegens het plegen en/of organiseren van gewelddadig verzet
tegen leden van de ordediensten op de betoging van 26-27 maart 2019. Deze onderzoeken zijn nog
lopende op het moment van schrijven van deze COI Focus.17
Op 24 juni 2019 kondigt Evkurov aan dat hij ontslag neemt als hoofd van Ingoesjetië. Twee dagen
erna aanvaart president Poetin het ontslag en in juli 2019 benoemt hij Evkurov tot federaal
viceminister van Defensie. Na het ontslag van Evkurov stelt Poetin Makhmud-Ali Maksharipovich
Kalimatov aan als waarnemend hoofd van Ingoesjetië. Op 8 september 2019 kiest het Ingoesjetische
parlement Kalimatov als nieuw hoofd van de republiek nadat Poetin hem hiertoe voordraagt. Kalimatov
is afkomstig uit Ingoesjetië en bouwde een carrière op in de prokuratura18. Hij werkte zowat veertig
jaar bij de prokuratura van de oblast’ Samara. In de periode 2004-2007 was hij actief als procureurgeneraal van Ingoesjetië.19
Na zijn tijdelijke aanstelling ontslaat Kalimatov al snel achttien hooggeplaatste Ingoesjetische
functionarissen, waaronder de eerste-minister en zijn adjunct, de minister van Financiën, de minister
van Onderwijs, de secretaris van de Veiligheidsraad en het hoofd van de stad Nazran. Kalimatov
verklaart dat bij inspecties ter plaatste blijkt dat deze personen hun werk niet naar behoren uitvoeren
en dat hij hun eventuele strafrechtelijke vervolging niet in de weg zal staan. 20

1.1.2. Veiligheid
De internationale mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International (AI)
wijden in hun jaarrapporten over Rusland voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 een rubriek aan
de Noord-Kaukasus en/of Tsjetsjenië. Daarbij vermelden de rapporten Ingoesjetië niet expliciet en
geven ze geen voorbeelden van concrete veiligheidsincidenten die zich in Ingoesjetië hebben
voorgedaan, behalve het rapport van AI dat voor 2015 en 2016 melding maakt van druk op
mensenrechtenactivisten en het HRW-rapport voor 2018 dat vermeldt dat er protesten tegen de
grensovereenkomst met Tsjetsjenië plaatsvonden.21
Sinds 2015 verklaart de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial op verschillende momenten
dat Ingoesjetië een van de rustigste en meest stabiele regio’s van de Noordelijke Kaukasus geworden
is.22 Berichten uit Ingoesjetië over onrechtmatige acties van siloviki23, over ontvoeringen,
buitengerechtelijke executies of foltering zijn scherp afgenomen. Ook verliezen onder siloviki door
toedoen van de strijders zijn drastisch gedaald (zie: 4. Frequentie van het geweld).24 In de lente en
herfst van 2017 rapporteert Memorial een zekere heractivering van de rebellenbeweging in
Ingoesjetië, maar in de rapporten die Memorial uitbracht over de situatie in 2018 maakt het geen
melding van een verderzetting van deze activering van de rebellen in Ingoesjetië.25 In juli 2019 schrijft
Memorial in zijn periodiek rapport dat de situatie in de Noordelijke Kaukasus rustig is, wat een

Memorial Human Rights Center, 12/07/2019, pp. 4-12, url
Term waarmee in Rusland de instantie aangeduid wordt waarmee de bevoegdheden in grote lijnen overeenkomen
met die van de openbare aanklager in België.
19
Novaya Gazeta, 08/07/2019, url; Novaya Gazeta, 08/09/2019, url; Ingnews.ru, 02/09/2019, url
20
Kavkaz Post, 03/09/2019, url
21
HRW, 01/01/2016, url; HRW, 29/01/2017, url; HRW, 18/01/2018, url; AI, 23/02/2016, url; AI, 22/02/2017, url;
AI, 22/02/2018, url; HRW, 17/02/2019, url
22
Caucasian Knot, 07/01/2015, url; Memorial Human Rights Center, 07/06/2016, p. 75, url
23
Silovik (mv siloviki) staat voor medewerker van de machtsstructuren. Doorgaans wordt met deze term verwezen
naar medewerkers van orde- en veiligheidsdiensten
24
Memorial Human Rights Center, 26/06/2015, url
25
Memorial Human Rights Center, 27/06/2017, p. 7, url; Memorial Human Rights Center, 23/02/2018, p. 15, url;
Memorial Human Rights Center, 12/04/2018, url; Memorial Human Rights Center, 04/07/2018, url
17
18
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verderzetting is van de tendens van de laatste jaren. Memorial geeft voor het eerst geen tabel over
het aantal slachtoffers bij de ordediensten omdat er geen vielen in de lente van 2019.26
In februari 2019 schrijft Kavkazskiy Uzel dat de statistische gegevens aangeven dat situatie in
Ingoesjetië stabiel blijft. Met uitzondering van 2017 dat een lichte toename van geweld zag, is er vanaf
2013 tot begin 2019 een voortdurende daling waar te nemen van het aantal slachtoffers van geweld
in Ingoesjetië.27
Op 19 maart 2016 verklaart de Ingoesjetische FSB volgens Jamestown Foundation dat het
Antiterroristische operatie-bestuur, de zogenaamde KTO, dat sinds 2014 van kracht is voor heel
Ingoesjetië opgeheven wordt omdat er geen terroristische dreiging is in de steden en dorpen. De
autoriteiten verklaarden kort daarop wel dat het KTO nog van kracht was voor de bergzones van
Nazran, Sunzha en Malgobek, wat het opheffen van de KTO volgens Jamestown Foundation eerder
beperkt van omvang maakt.28 In maart 2017 schaften de Ingoesjetische ordediensten het KTO-regime
in heel de rayon Sunzha af. In delen van de rayons Nazran en Malgobek bleef het nog van kracht.29

2. Rebellenbeweging
2.1. Structuur en organisatie
In Ingoesjetië was de zogenaamde Vilayat Galgaiche actief, de Ingoesjetische vleugel van de
rebellenbeweging Emiraat van de Kaukasus (Imarat Kavkaz).30 Memorial schrijft in 2017 dat het
Emiraat van de Kaukasus in de loop van 2016 volledig in elkaar gestort is en in de praktijk niet meer
actief is. Zowat alle aanvallen van islamisten in de regio vinden heden hun inspiratie in de organisatie
Islamitische Staat (IS).31
In dit hoofdstuk gaat Cedoca eerst in op de werking van het Emiraat van de Kaukasus in Ingoesjetië
en daarna op die van IS in de regio. De informatie over het Emiraat van de Kaukasus is hier nog
opgenomen als algemene duiding en omdat de bronnen een rebellengroep die in 2017 nog enkele
acties uitvoerde niet expliciet aan IS linken (zie: 2.4. Activiteit). Voor 2018 en 2019 vindt Cedoca in
de voor deze COI Focus geraadpleegde bronnen geen vermeldingen van acties uitgevoerd door het
Emiraat van de Kaukasus.

2.1.1. Algemene leiding Emiraat van de Kaukasus
Doku Umarov, president van de niet-erkende Tsjetsjeense republiek Ichkeria, kondigde de oprichting
van het Emiraat van de Kaukasus aan op 7 oktober 2007.32
Het U.S. Department of State heeft het Emiraat van de Kaukasus op 26 mei 2011 aan de lijst van
terroristische organisaties toegevoegd.33 In 2011 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
het Emiraat van de Kaukasus op de lijst geplaatst van organisaties en personen die banden hebben
met Al-Qaeda (besluit van 29 juli 2011).34 Op 18 maart 2014 publiceerden de strijders een verklaring
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op hun website over de dood van de amir35 van het Emiraat van de Kaukasus, Doku Umarov36 en over
de aanstelling van (Sheikh Ali) Abu Mukhammad (echte naam: Aliaskhab Alisultanovich Kebekov) als
zijn opvolger. Op 20 maart 2014 publiceerden de Ingoesjetische strijders een verklaring op hun
website waarin ze Sheikh Ali Abu Mukhammad als nieuwe leider van het Emiraat van de Kaukasus
erkenden en trouw aan hem zwoeren.37 Diverse bronnen hebben gemeld dat amir Aliaskhab Kebekov
gedood werd tijdens een speciale operatie nabij de Dagestaanse stad Buynaksk op 19 en 20 april
201538 en dat de Dagestaanse strijders zijn dood bevestigd hebben op hun websites.39 Begin juli 2015
meldt Ekho Kavkaza dat de strijders de aanstelling van amir Abu Usman Gimrinskiy (Magomed
Suleimanov) bevestigd hebben als opvolger van Kebekov.40
Diverse nieuwsbronnen melden dat amir Abu Usman Gimrinsky (Magomed Suleimanov) op 11
augustus 2015 gedood is tijdens een speciale operatie in Dagestan. De strijders hebben zijn dood
bevestigd.41 Een mogelijke opvolger hiervan, Magomed Abdullaev, werd dan weer gedood op 17
augustus 2015. In december 2015 werd de “Gimri-groepering”, de laatste kerngroep van het Emiraat
van de Kaukasus, grotendeels uitgeschakeld in Dagestan. Volgens Memorial leidde dit tot de de facto
vernietiging van het Emiraat van de Kaukasus.42

2.1.2. Ingoesjetische vleugel Emiraat van de Kaukasus
De Ingoesjetische vleugel van het Emiraat van de Kaukasus had in 2010 al rake klappen gekregen
met het verlies van een aantal sleutelfiguren, namelijk met de dood van Said (Abu Saad) Buryatskiy 43
en de arrestatie van toenmalig amir Magas44, als gevolg van een aantal succesvolle operaties van de
veiligheids- en ordediensten.45
Na grote onduidelijkheid over wie de functie van amir van de Vilayat Galgaiche uitoefende in de jaren
na de arrestatie van amir Magas, werd Artur Gatagazhev (amir Abdullah) in de zomer van 2013
aangesteld als amir van de Vilayat Galgaiche.46 Dit toonde volgens een analist van Jamestown
Foundation aan dat de Ingoesjetische vleugel van het Emiraat van de Kaukasus zich nog altijd
hergroepeerde.47 Op 24 mei 2014 brachten diverse bronnen het nieuws over een speciale operatie in
het dorp Sagopshi, waarbij zeven personen gedood werden. Bronnen bij de ordediensten vermeldden

Emir of Amir: commandant, leider
Iets later volgde informatie afkomstig van de strijders over de omstandigheden waarin Umarov overleden was,
namelijk door vergiftiging. (bronnen: Jamestown Foundation (Vatchagaev M.), 24/07/2014, url; Moskovskii
Komsomolets via WPS: Defense & Security via Factiva, 26/03/2014, url)
37
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RFE/RL, 11/08/2015, url; Caucasian Knot, 11/08/2015, url; Kavkaz Center, 11/08/2015, url
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Said Buryatskiy nam een belangrijke positie in binnen de Ingoesjetische rebellenbeweging en werd algemeen
erkend als ideologisch leider ervan. (bronnen: Memorial Human Rights Center, 23/07/2010, url; Monterey Institute
for International Studies (Hahn G.), 09/03/2010, url; RFE/RL, 05/03/2010, url)
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heeft het Hooggerechtshof van de Russische Federatie het vonnis bevestigd. (Bronnen: Kavkazskiy Uzel,
18/02/2014, url; Caucasus Times, 29/07/2014, url; Jamestown Foundation (Vatchagaev M.), 27/06/2013, url;
NTV, 13/05/2013, url; RFE/RL, 28/06/2013, url. In een nieuwe zaak tegen hem werd Ali Taziev, alias amir “Magas”
op 9 juli 2015 een tweede keer tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld (bron: Galgaiche, 09/07/2015,
url)
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Artur Gatagazhev daarbij als één van de doden.48 Op 18 juni 2014 publiceerden de strijders van de
Vilayat Galgaiche een verklaring op hun website waarin ze de dood van Artur Gatagazhev
bevestigden.49 De man die zich in een video van 8 februari 2015 voorstelde als de amir van Ingoesjetië
en zijn solidariteit uitte met de strijders van IS zonder evenwel trouw te zweren aan IS-leider alBaghdadi (zie verder), werd door de met IS geassocieerde website fisyria.info geïdentificeerd als amir
Muhammad.50 Jamestown Foundation schrijft in november 2015 dat hij in zeker drie latere video’s
trouw zwoer aan IS. In hetzelfde artikel bericht Jamestown Foundation dat de ordediensten op 31
oktober 2015 deze amir Muhammad (Beslan Makhauri) op de centrale markt van Nazran doodden
samen met een andere rebel, Ilyas Vedzizhev. 51 Cedoca vond in de geraadpleegde bronnen geen
informatie over de aanstelling van een nieuwe leider van de rebellenbeweging in Ingoesjetië. Volgens
Memorial vond er in de Noordelijke Kaukasus in de praktijk een rebranding plaats waarbij IS de plaats
van het Emiraat van de Kaukasus ingenomen heeft.52 Jamestown merkt in april 2016 wel op dat een
deel van de strijders van het Emiraat van de Kaukasus in Ingoesjetië het niet eens waren met deze
overstap naar IS.53
Diverse bronnen geven aan dat het moeilijk is om duidelijke informatie te vinden over het aantal
strijders dat in Ingoesjetië actief zou zijn. 54 Er worden slechts zelden cijfers genoemd en de
schattingen zijn erg verschillend naargelang de bron.55
In een interview van mei 2015 verklaart het hoofd van de republiek, Yunus-Bek Evkurov, dat er nog
veertien strijders gezocht werden in Ingoesjetië.56 Hij noemt de strijders in Ingoesjetië verslagen maar
nog niet volledig uitgeschakeld. In 2015 konden die veertien strijders volgens Evkurov een beroep
doen op een netwerk van helpers en familieleden en hadden ze een eigen uitstekend
contraspionagenetwerk.57 In augustus 2017 verklaart Evkurov dat alle georganiseerde
rebellengroepen in Ingoesjetië uitgeschakeld zijn58 en in januari en april 2018 verklaart Evkurov
opnieuw dat alle haarden van extremisme in Ingoesjetië uitgeroeid zijn. Evkurov voegt eraan toe dat
men in Ingoesjetië wel waakzaam moet blijven voor zogenaamde slapende cellen waarbij een enkele
persoon of een klein aantal personen een aanslag kunnen plegen. 59 In juni 2019 stelt Evkurov opnieuw
dat de ordediensten het terrorisme in Ingoesjetië overwonnen hebben.60

2.2. Doelwitten
In zijn analyse van juli 2013 over het religieuze aspect binnen het gewapende verzet in de NoordKaukasus, schrijft een Amerikaans academicus dat voor de leiders van het Emiraat van de Kaukasus
de Russische staat en zijn lokale gevolmachtigden altijd de belangrijkste doelwitten zijn geweest. 61
Hun acties waren gericht tegen lokale regeringsfunctionarissen of overheidspersoneel (of personen die
ze met hen associëren), medewerkers van de veiligheidsdienst (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti,
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55
Memorial Human Rights Center, 01/04/2010, url
56
Caucasian Knot, 17/05/2015, url
57
RFE/RL (Fuller L.), 19/05/2015, url; Central-Asia-Caucasus Analyst (Aliyev H.), 17/05/2015, url
58
Kavkaz-realii, 25/08/2017, url
59
Kavkazskiy Uzel, 09/04/2018, url
60
Region Online, 24/06/2019, url
61
Ratelle J-F, 08/07/2013, url
48

Pagina 10 van 44

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
24 september 2019 (update)

FSB) of ordediensten (of personen die ze met hen associëren), militairen, religieuze figuren die door
het Kremlin gesteund worden, militaire gebouwen, overheidsgebouwen, controleposten.62
In 2008 merkt Human Rights Watch nog op dat de strijders in Ingoesjetië sinds 2004 over het
algemeen hebben vermeden om burgerdoden te maken onder de Ingoesjen of andere moslims.
Evenwel wijst de mensenrechtenorganisatie erop dat de strijders overheidspersoneel niet als burgers
beschouwen, wat in strijd is met het internationaal humanitair recht. 63 In latere rapporten over de
situatie in de Noord-Kaukasus wordt erop gewezen dat hier verandering in gekomen was, 64 volgens
enkele bronnen was dat opvallender na de oprichting van het Emiraat van de Kaukasus.65 Analisten
en journalisten schreven dat gedurende enige tijd de houding van de leiding van het Emiraat van de
Kaukasus ten aanzien van burgerslachtoffers en zelfmoordaanslagen onduidelijk was. 66 Diverse
bronnen verwijzen naar een video die op 28 of 29 juni 2014 op Youtube was geplaatst waarin de
toenmalige amir van het Emiraat van de Kaukasus, Aliaskhab Kebekov, zegt dat de dood van vrouwen
en kinderen voorkomen moet worden en waarin hij verklaart dat de islam het opzettelijk doden van
burgers verbiedt. Hij erkent dat er toevallige burgerslachtoffers kunnen vallen en verklaart dit te
betreuren.67 Analisten zagen hierin een poging om het imago van het Emiraat van de Kaukasus wat
op te poetsen.68 Volgens cijfers van Kavkazskiy Uzel (zie: 4. Frequentie van het geweld) vielen er in
de periode 2015-2017 geen burgerslachtoffers meer bij de strijd met de rebellen. In 2018 vielen er
twee dodelijke burgerslachtoffers en in de periode januari-juli 2019 raakte één burger gewond, maar
waren er geen dodelijke burgerslachtoffers.
Aangezien de beschikbare informatie aangeeft dat de strijders in Ingoesjetië tussen september 2014
en september 2019 nauwelijks actief zijn geweest (zie verder) is het moeilijk om eventuele wijzigingen
in trends of patronen vast te stellen in de keuze van doelwitten van de strijders.

2.3. Modus operandi
De raid op Ingoesjetië van juni 2004, waarbij een kleine honderd personen om het leven kwamen, is
nog steeds de belangrijkste en meest grootschalige operatie die de strijders in Ingoesjetië ooit hebben
uitgevoerd en verschilt grondig van hun latere werkwijze, die vooral bestond uit (gerichte)
verrassingsaanvallen en moordaanslagen.69 Hierbij maakten ze vaak gebruik van zogenaamde
bermbommen en landmijnen. Ze vielen voertuigen (of konvooien) aan met leden van de veiligheidsof ordediensten aan boord, maar viseerden ook bemande controleposten 70 en beschoten woningen
van personen die ze wilden treffen.71 In de periode 2009-2013 werden ook meerdere
zelfmoordaanslagen gepleegd.72 Op 16 september 2013 vond er voor deze periode een laatste
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zelfmoordaanslag plaats in Ingoesjetië, in de rayon Sunzha.73 Hierna vond er geen zelfmoordaanslag
meer plaats in Ingoesjetië tot 5 november 2017 toen een rebel zich opblies aan een politiecontrolepost
bij het dorp Yandar.74 Cedoca heeft in de geraadpleegde bronnen en bij de eigen analyse van
incidenten geen informatie gevonden over zelfmoordaanslagen in Ingoesjetië tussen 5 november 2017
en september 2019.75
Aangezien de beschikbare informatie aangeeft dat de strijders in Ingoesjetië tussen september 2014
en september 2019 nauwelijks actief zijn geweest (zie verder) is het moeilijk om eventuele wijzigingen
in trends of patronen vast te stellen in de werkwijze van de strijders.

2.4. Activiteit
Diverse bronnen wijzen op een daling in activiteit van de strijders in de Noord-Kaukasus in zijn geheel
en het meest opvallend in Ingoesjetië in 2014, 2015 en 2016. 76 In 2017 is er volgens Memorial een
daling van het aantal gesneuvelde rebellen en leden van de ordediensten waar te nemen. Wel is er
een lichte toename van het aantal arrestaties van personen die men verdenkt van betrokkenheid bij
rebellenactiviteiten. In Ingoesjetië zelf is er sprake van een status quo.77 In 2018 en begin 2019 is er
een verdere daling waar te nemen.78
Cedoca heeft al eerder aangehaald dat de strijders in 2010 onder meer met de dood van Said
Buryatskiy en de gevangenneming van amir Magas, aanzienlijke verliezen hebben geleden bij enkele
succesvolle speciale operaties.79 Daarop volgde een daling in activiteit van de strijders in Ingoesjetië.80
In 2015 verklaarde de analist Mairbek Vatchagaev dat de Ingoesjetische autoriteiten erin geslaagd
zijn om de situatie in Ingoesjetië in hun voordeel om te buigen door het gewapende ondergrondse
verzet te neutraliseren.81
In een rapport van juni 2016 schrijft Memorial dat het Emiraat van de Kaukasus de facto uitgeschakeld
is in heel de Noordelijke Kaukasus. De overstap van vroegere strijders van deze beweging naar IS
heeft ondertussen plaatsgevonden. Tot op het moment van schrijven van deze COI Focus in 2019
heeft IS nog geen grote impact op de veiligheidssituatie in de regio. IS ronselde een deel van de
Kaukasische strijders voor deelname aan de strijd in Syrië en Irak wat heeft bijgedragen tot de daling
van rebellenactiviteiten in de Noordelijke Kaukasus. Het aantal terugkeerders van deze IS-strijders is
beperkt en de Russische autoriteiten hebben een zicht op deze groep. Memorial schrijft in 2016 dat
een massale terugkeer van IS-strijders naar de Russische Federatie ook in de nabije toekomst weinig
waarschijnlijk is.82 In 2018 verklaart Evkurov dat volgens de ordediensten 90 % van de Ingoesjetische
Syriëstrijders omgekomen is, wat het aantal potentiële terugkeerders sterk beperkt. 83
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Een analyse van incidenten in Ingoesjetië84 tussen september 2015 en september 2019 toont aan dat
de strijders in Ingoesjetië in die periode beperkt actief zijn geweest. Een handvol incidenten van die
periode kunnen aan de strijders toegeschreven worden.85
Op 7 juni 2016 werd een militair kamp nabij het dorp Alkhasty beschoten met één schot van een
granaatwerper. Er raakte niemand gewond en de dader kon ontkomen.86
In 2017 voerde een rebellengroep uit Malgobek die door de geraadpleegde bronnen niet direct gelinkt
wordt aan IS nog enkele acties uit in Ingoesjetië. Ze beschoten in maart 2017 het gebouw van de FSB
in Malgobek waarbij geen slachtoffers vielen. Op 8 april 2017 beschoten ze twee agenten van de
verkeerspolitie in Malgobek, waarbij één om het leven kwam. Op 12 mei 2017 vielen ze de politiepost
van Malgobek aan waarbij één agent gewond raakte en er twee aanvallers gedood werden. Op 23
augustus 2017 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in het dorp Psedakh waarbij drie
veronderstelde leden van de rebellengroep van Malgobek gedood werden. Een van de slachtoffers was
een zekere Bekkhan Soltukiev, die volgens de ordediensten de leider van deze rebellengroepering
was. Twee andere gedode rebellen werden geïdentificeerd als Mikail Cherbizhev Khasan Khaciev. 87 Na
de uitschakeling van deze rebellengroep verklaarde Evkurov, het hoofd van Ingoesjetië, dat de laatste
georganiseerde rebellengroep in Ingoesjetië vernietigd werd en er verder geen meer actief zijn in de
republiek.88
Op 29 augustus 2019 verklaren de ordediensten dat ze een man opsporen die verdacht wordt van
betrokkenheid bij de rebellen. In 2012 zou hij begonnen zijn financiële steun aan hen te geven en een
stuk land ter beschikking te stellen voor een kampement.89

2.5. Positie Islamitische Staat (IS)
Een eerste indicatie van de invloed van IS in Ingoesjetië is een video van 8 februari 2015 waarin een
zekere Beslan Makhauri spreekt die zichzelf voorstelt als amir Muhhamad, de amir van Ingoesjetië en
zijn solidariteit uit met de strijders van IS zonder evenwel trouw te zweren aan IS-leider al-Baghdadi.90
Op 18 februari 2015 wordt er op YouTube een video gepost waarin Beslan Makhauri, die sinds 2012
de leider is van een rebellengroep in Ingoesjetië, trouw zweert aan IS en al-Baghdadi.91 Op 21 juni
2015 werd op het videokanaal Youtube een audio-opname gepubliceerd waarin te horen is dat de
strijders in Dagestan, Tsjetsjenië, Kabardino-Balkarië en ook Ingoesjetië trouw gezworen hebben aan
IS-leider al-Baghdadi.92 Enkele dagen later deelt de woordvoerder van IS mee dat al-Baghdadi hun
trouw heeft aanvaard en dat IS de Vilayat Qawqaz (Kavkaz) heeft opgericht met Abu Mokhammad alKadari (Rustam Asildarov)93 als leider.94
Op 31 oktober 2015 werd Beslan Makhauri op de centrale markt van Nazran gedood bij een speciale
operatie door de ordediensten.95 Cedoca vond geen informatie over zijn mogelijke opvolger.
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Volgens Jamestown verklaarde het hoofd van Ingoesjetië, Evkurov, in april 2016 dat er geen
noemenswaardige aanwezigheid van IS in Ingoesjetië is.96 In januari 2018 verklaart Evkurov opnieuw
dat er geen georganiseerde rebellenbeweging meer actief is in Ingoesjetië. Wel waarschuwt hij dat er
nog slapende cellen kunnen zijn van individuen die aanvallen uitvoeren.97
Denis Sokolov, een Kaukasus-analist, schrijft in oktober 2016 dat in Ingoesjetië bij de bevolking de
basis voor radicalisering en toetreding tot IS heel klein is. Enerzijds is de invloed van de oudere
generatie heel sterk en anderzijds slagen de vreedzame salafieten die in Ingoesjetië openlijk aanwezig
zijn er goed in om jongeren te behoeden voor gewelddadige radicalisering.98
In mei 2018 richtte Evkurov een internet-eenheid op die online actief preventief zal optreden tegen
propaganda voor terroristische activiteiten en rebellenronselaars.99
Een deel van de Ingoesjetische IS-aanhangers verlaat de republiek om naar het Midden-Oosten te
trekken en daar aan de zijde van IS te strijden. Deze uittocht past in een meer algemeen patroon van
IS-aanhangers die vanuit de Noordelijke Kaukasus naar het Midden-Oosten trekken.100 In een gesprek
met Ekho Kavkaza van 18 juni 2015 verklaart Yunus-Bek Evkurov dat er volgens zijn gegevens
veertien Ingoesjetische strijders in Syrië vechten. Zes zijn volgens hem teruggekeerd en
gerehabiliteerd.101 Een artikel van RFE/RL van eind juli 2015 maakt melding van drie Ingoesjetische
strijders die volgens berichten op sociale media sinds mei 2015 gedood zijn in Syrië of Irak. Het aantal
Ingoesjen, gerekruteerd voor IS, is volgens RFE/RL onbekend.102
In de volgende jaren is er evenwel een toename merkbaar. Zo verklaarde Evkurov in oktober 2015
volgens de Russische nieuwswebsite On Kavkaz dat er 17 Ingoesjetische IS-strijders gedood werden
in Syrië en dat er nog ongeveer 30 Ingoesjen bij IS in Syrië strijden.103 Volgens Jamestown Foundation
verklaarde Evkurov in maart 2016 dat er 200 Ingoesjen in Syrië strijden en dat de autoriteiten de
locatie van 99 van hen kende.104 Nog volgens Jamestown verklaarde Evkurov in april 2016 dat de
ordediensten weet hebben van 97 mogelijke IS-strijders, waarvan er 54 in IS-gebied in het MiddenOosten verblijven of gedood zijn. De overige verdachten worden opgevolgd door de ordediensten. 105
Memorial schrijft in april 2017 dat er volgens de Ingoesjetische autoriteiten 118 Ingoesjen geseind
staan als Syriëstrijders. In totaal zijn er zo’n 200 Ingoesjen die deelnemen of namen aan de strijd in
het Midden-Oosten. Dit cijfer omvat volgens de autoriteiten ook terugkeerders, gearresteerden en
gesneuvelden.106 In juli 2017 verklaart de Ingoesjetische prokuratura volgens de onafhankelijke
nieuwswebsite Kavkaz Realii dat er 91 Ingoesjen geseind staan als Syriëstrijders en dat er al 7
Ingoesjen veroordeeld zijn voor hun deelname aan het conflict in Syrië.107
In mei 2018 verklaren de Ingoesjetische ordediensten dat er 123 Ingoesjen sinds 2014 naar Syrië
trokken. Evkurov voegt daaraan toe dat er 5 teruggekeerde IS-strijders re-integreerden en opnieuw
een civiel leven leiden. Daarnaast keerden er 8 vrouwelijke familieleden van IS-strijders terug naar
Ingoesjetië. Evkurov stelt verder dat Ingoesjetische IS-strijders vanuit het Midden-Oosten kunnen
terugkeren naar Ingoesjetië. Ze zullen vervolgd worden als er bewijzen zijn dat ze criminele daden
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gesteld hebben, maar kunnen anders ongehinderd in de republiek verblijven. Aliev H. van de Central
Asia-Caucasus Analyst merkt op dat terugkerende IS-vrouwen wellicht door de autoriteiten opgevolgd
zullen worden aangezien Evkurov verklaarde dat men er op zal toe zien dat ze zich niet als ISrekruteersters zullen ontpoppen.108 Zo opende het Ingoesjetische Onderzoekscomité in mei 2019 een
onderzoek naar betrokkenheid bij terrorisme van drie jonge Ingoesjetische vrouwen die in 2014 en
2015 naar Syrië trokken.109 In augustus 2019 opende een rechtbank in Ingoesjetië dan weer een
strafzaak tegen een 24-jarige Ingoesjetische die sinds 2016 in Syrië verblijft. Ze wordt beschuldigd
van betrokkenheid bij een terroristische organisatie.110
In de geraadpleegde bronnen vond Cedoca voor de periode juni 2015-september 2019 enkele
incidenten die verbonden zijn met al dan niet vermoedelijke IS-activiteit. Ze staan hieronder
opgesomd. Dit beknopte overzicht heeft niet de bedoeling exhaustief te zijn, maar geeft een beeld van
de aard van IS-activiteiten waarover bericht wordt. Het merendeel van deze incidenten vindt plaats in
2016 en 2017 terwijl ze in 2018 en de eerste helft van 2019 bijna volledig stilvallen.
RFE/RL verwijst naar een speciale operatie in juni 2015 in het district Nasyr-Kort van de stad Nazran
waarbij een gehuwd koppel, Ali en Leila Aliev, gedood is (zie verder).111 Volgens officiële informatie
rekruteerden zij strijders voor IS.112
Bronnen bij de politie hebben verklaard dat op 2 augustus 2015 acht strijders gedood zijn tijdens een
speciale operatie nabij het dorp Dattykh in Ingoesjetië. Volgens informatie van het Russische Nationaal
Antiterroristisch Comité (NAC) waren de acht strijders Tsjetsjenen die lid waren van IS. 113 Volgens
analist Mairbek Vatchagaev zijn de acht later geïdentificeerd als leden van de Tsjetsjeense djzamaat
die in het district Achkhoi-Martan van de republiek Tsjetsjenië gebaseerd is.114
Op 31 maart 2016 begon er in Karabulak een strafzaak tegen een inwoner van Ingoesjetië die verdacht
werd van deelname aan de gevechten in Syrië aan de zijde van IS. 115
Jamestown Foundation schrijft in april 2016 dat er op dat moment in Ingoesjetië zeker twee personen
opgespoord worden die lid zouden zijn van IS. Het betreft een zekere Tamerlan Mankiev en Osman
Dobriev.116
Op 15 mei 2016 werd er een inwoner van Karabulak gearresteerd op verdenking van het ronselen van
strijders voor IS.117
Kavkazskiy Uzel schrijft dat de Ingoesjetische FSB verklaarde dat er op 10 juni 2016 in de rayon
Sunzha zes vermoedelijke rebellen gearresteerd werden die verdacht werden van betrokkenheid bij
IS. Er werd ook een automatisch wapen en springstof gevonden.118
Op 26 juli 2016 werden twee inwoners van het dorp Ekazhevo gearresteerd die zich zouden opmaken
om naar Syrië te trekken en er aan de zijde van IS te strijden.119
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Op 6 september 2016 raakte volgens Kavkazskiy Uzel bekend dat er tegen een 23-jarige Ingoesjetiër
een strafzaak geopend werd omdat hij actief zou zijn als ronselaar voor IS. In Stavropol en de regio
Kuban zou hij minstens twee personen aangezet hebben om IS te vervoegen. 120
Op 7 oktober 2016 voerden de Ingoesjetische ordediensten een speciale operatie uit in Nazran en
Gazi-Yurt waarbij zes veronderstelde rebellen gedood werden. Zeker één van de slachtoffers, Zubayri
Sautiev, verbleef enige tijd in Syrië en werd volgens Evkurov door IS naar Ingoesjetië gestuurd. De
namen van de andere zijn: Magomed Parov, Aslan Cechoev, Mareta Kostoeva, Rustam Aushev en
Zul’fiya Tangiev.121
Op 15-16 november 2016 werden er volgens Kavkazskiy Uzel vijf personen gearresteerd op
verdenking van betrokkenheid bij IS in de rayons Malgobek, Sunzha en Nazran. Twee dagen erna
bevestigde de rechtbank van Magas hun aanhouding.122
In februari 2017 arresteerde de Ingoesjetische FSB in Magas een zekere Abdulmalik Albagachiev. De
man zou sinds 2015 deelgenomen hebben aan de gevechten in Syrië en daarna teruggekeerd zijn naar
Ingoesjetië. Bij de arrestatie trof de FSB explosieven bij hem aan. Albagachiev ontkende de
beschuldigingen en verklaart in detentie gefolterd te zijn. Op 14 augustus 2018 veroordeelde de
rechtbank hem tot negen jaar gevangenisstraf.123
Op 21 maart 2017 arresteerden de Ingoesjetische ordediensten een man die terugkeerde uit Syrië en
daar deelgenomen zou hebben aan de gewapende strijd.124
In augustus 2017 veroordeelde de militaire rechtbank van de Noord-Kaukasus een inwoner van
Ingoesjetië, Kyamran Aushev, tot vijf jaar gevangenisstraf. Hij werd veroordeeld voor het in
Ingoesjetië ronselen van strijders voor IS in het Midden-Oosten.125
Op 8 september 2017 openden de Ingoesjetische ordediensten een strafonderzoek naar een 27-jarige
inwoner van Ingoesjetië die mogelijk in 2015 deelnam aan de gewapende strijd in Syrië aan de zijde
van IS.126
Op 5 november 2017 veroordeelde een Ingoesjetische rechtbank Magomed Yandiev tot zes jaar
gevangenisstraf voor het verbergen van munitie voor rebellen gelinkt aan IS.127
Op 19 oktober 2017 voerde een zekere Magomed Miziev met een mes een aanval uit op
politiecontrolepost Volga17 nabij Yandar. Drie agenten raakten daarbij gewond en Miziev werd hierbij
gedood. Op 5 november 2017 voerden enkele rebellen een aanval uit op dezelfde politiecontrolepost
nabij het dorp Yandar. Een rebel blies zichzelf hierbij op, een tweede werd gedood in het
daaropvolgend vuurgevecht. Een mogelijke derde aanvaller kon ontkomen. Twee agenten werden
hierbij gedood en vijf raakten gewond. Volgens Yunus-Bek Evkurov hadden de aanslagplegers banden
met IS en kenden de aanvallers van 5 november 2017 en Miziev elkaar. 128
Op 28 februari 2018 veroordeelde de militaire rechtbank van de okrug Moskou een Ingoesjetiër tot
vijftien jaar cel voor betrokkenheid bij IS in Syrië.129
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Op 7 augustus 2019 doodden de Ingoesjetische ordediensten in de rayon Malgobek een verondersteld
aanhanger van IS. Het gaat om Pavel Zagilov, afkomstig uit Adygey en mogelijk actief als ronselaar
voor het sturen van IS-strijders naar het Midden-Oosten.130

3. Bestrijding van het gewapend verzet door de autoriteiten
In zijn verslag voor 2017 schrijft het hoofd van de Ingoesjetische Mensenrechtencommissie,
Dzhambulat Ozdoev, dat er zich in dat jaar gevallen voordeden waarbij de ordediensten arrestanten
mishandelden die verdacht worden van betrokkenheid bij de rebellen.131
In 2018 schrijft de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial dat zoals in andere NoordKaukasische republieken de Ingoesjetische ordediensten zich in hun strijd tegen de rebellenbeweging
schuldig maken aan verschillende mensenrechtenschendingen zoals foltering en vervalste strafzaken.
Memorial merkt verder op dat er tussen de Noord-Kaukasische republieken een verschil is in welke
mate de lokale autoriteiten actief aanzetten tot het respecteren van wetten en mensenrechten en er
instrumenten effectief actief zijn om systematische mensenrechtenschendingen tegen te gaan.
Volgens Memorial kent Ingoesjetië hierin een positieve dynamiek.132

3.1. Speciale operaties, gerichte invallen en arrestaties
In oudere rapporten tot 2010 heeft Memorial Human Rights Center erop gewezen dat speciale
operaties vaak uitgevoerd werden zonder respect voor de veiligheid van de burgerbevolking. In
situaties waarbij de ordediensten verwachten op gewapende tegenstand te botsen, zouden de
operaties zo gepland worden dat de verdachten ter plekke gedood kunnen worden. In dergelijke
situaties laten de ordediensten soms na om de plaats waar zich een vermeend strijder bevindt te
evacueren.133
In een van zijn oudere rapporten heeft Memorial Human Rights Center echter ook opgemerkt dat veel
zoekoperaties worden uitgevoerd, waarbij volgens de mensenrechtenorganisatie geen grof geweld
gebruikt wordt tegen de bevolking, waarbij er niet geroofd wordt en niemand ontvoerd wordt. 134
In de voor deze COI Focus gerapporteerde bronnen vond Cedoca voor de periode 2016-september
2019 geen vermeldingen over in Ingoesjetië uitgevoerde speciale operaties waarbij de ordediensten
ernstige inbreuken pleegden tegen de veiligheid van de bevolking.
Net zoals voorheen werd ook in 2017, 2018 en 2019 nog gebruikt gemaakt van het invoeren van een
“regime van antiterroristische operaties” (KTO135) in delen van Ingoesjetië. In 2017 voerde men
bijvoorbeeld een KTO–regime in in het dorp Psedakh op 23 augustus 2017 voor het uitvoeren van een
speciale operatie tegen veronderstelde rebellen.136 In 2018 voerde men op 10 februari in de rayon
Nazran en op 8 juni in de stad Nazran een KTO-regime in voor een speciale operatie tegen rebellen
en op 16 september in de rayon Sunzha voor een operatie waarbij de ordediensten verklaarden drie
rebellen gedood te hebben.137 Op 7 augustus 2019 voerde men een KTO-regime in voor het dorp
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Voznesenskoe in de rayon Malgobek. Dit was de eerste keer in 2019 dat er in Ingoesjetië een KTOregime ingesteld is en het tweede gewapende incident van dat jaar. 138
In zijn bulletin over de herfst van 2012 in de Noord-Kaukasus schrijft Memorial Human Rights Center
dat de procedures bij het verrichten van arrestaties in Ingoesjetië af en toe ernstig geschonden
werden. Dit geeft volgens de organisatie aanleiding om te denken dat bezwarend materiaal dat bij de
betrokken persoon volgens officiële berichten werd aangetroffen, er door de siloviki achtergelaten
werd.139 Ook meer recent zijn er nog meldingen over dergelijke praktijken. 140 Zo ontving Memorial
een klacht over een huiszoeking op 20 augustus 2017 in de woning van de familie Kartoev in Nazran.
Volgens de familie verborgen de ordediensten eerst twee granaatwerpers en een geweer in hun
woning, die later tijdens de huiszoeking door hun collega’s gevonden werden. De familie diende
hierover klacht in. Memorial maakt geen melding van latere moeilijkheden die leden van de familie
hierdoor gekend zouden hebben.141 In mei 2018 verklaarde een ex-medewerker van de Ingoesjetische
politieafdeling Centr E, Timur Albakov, dat zijn diensthoofd hem in minstens één geval opdroeg om bij
een verdachte een pistool te plaatsen zodat hij daarvoor gearresteerd kon worden.142
Onafhankelijke bronnen hebben in de voorbije jaren gesteld dat het verre van uitzonderlijk is dat men
gearresteerde verdachten probeert te intimideren met folteringen, tot bekentenissen te dwingen of
aan te zetten om anderen te beschuldigen.143 Hieronder staan enkele voorbeelden van recente
gevallen van folteringen door de ordediensten.
In juni 2016 berichtten familieleden van de op 8 juni 2016 in Sunzha gearresteerde Lechi Gadamauri,
dat hij na zijn arrestatie door de ordediensten gefolterd werd. Toen ze hem in hechtenis bezochten
kon hij moeilijk stappen en vertoonde hij tal van verwondingen. 144 Tijdens zijn proces voor
betrokkenheid bij de rebellen in augustus 2017 verklaarde Gadamauri dat hij tijdens zijn detentie
gefolterd werd door de ordediensten.145
Op 9 augustus 2016 arresteerden de ordediensten in Sunzha Marem en Magomed Daliev en
ondervraagden ze voor betrokkenheid bij een bankoverval op het bankkantoor waar ze werkzaam zijn.
Tijdens de ondervraging op het Centrum voor Extremismebestrijding overleed Magomed. Volgens
Marem overleed hij ten gevolge van foltering door de ordediensten, wat bevestigd werd door het
forensisch verslag.146
Op 11 april 2017 diende de familie van Bagaudin Salmanovich Opiev bij Memorial een verklaring in
over folteringen die hij onderging bij de ordediensten na zijn arrestatie in Sunzha op 9 juni 2016.
Opiev zit in voorhechtenis voor zijn proces en durfde voordien geen melding te maken van de
folteringen uit angst voor herhaling ervan.147
Op 8 juni 2018 arresteerde de FSB in Nazran een zekere Ibragim Aliev. Op 9 juni 2018 verklaarde de
FSB aan de familieleden dat Ibragim Aliev niet bij hen in detentie was. Op 12 juni 2018 verklaarden
ze aan de familie dat Ibragim tijdens zijn ondervraging bij de FSB zijn ondervragers aanviel en
vervolgens gedood werd. De FSB weigerde daarna zijn lichaam vrij te geven zolang de familie niet op
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voorhand verklaart dat ze de FSB niet aansprakelijk zullen stellen voor de dood van Ibragim Aliev en
ze geen hulp van mensenrechtenorganisaties zullen inroepen.148
Eind november 2017 arresteerden de ordediensten vijf mannen voor een aanslag op een
politiecontrolepost in Yandar. Drie van hen, Al’bert Khamkhoev, Dzhamaleyl Chapanov en Zubar
Dakiev verklaarden dat er valselijk wapens bij hen neergelegd zijn en dat hun strafzaak vervalst is.
Khamkhoev en Dakiev verklaarden verder dat de ordediensten hen folterden om een bekentenis te
verkrijgen. De families van de jongeren klaagden dit aan bij Yunus-Bek Evkurov. Deze verklaarde
hierop dat als de beweringen klopten de schuldigen gestraft zouden worden, maar zo niet, dat dan de
familieleden aansprakelijk zouden zijn voor het afleggen van valse getuigenissen. Op 22 januari 2018
opende het Onderzoekscomité een strafzaak omwille van het toebrengen van geweld tegen
Khamkhoev. Volgens het Onderzoekscomité zijn er genoeg aanwijzingen om een strafonderzoek te
openen. Op 10 september 2018 veroordeelde de rechtbank van Nazran Khamkhoev tot anderhalf jaar
voorwaardelijke gevangenisstraf. In het vonnis ging de rechtbank niet in op de klacht over foltering,
maar noemde ze het onderzoek van de ordediensten ontoereikend.149
Vermeldenswaard is dat er in 2016 gerechtelijke stappen ondernomen werden tegen de leiding van
het Ingoesjetische Centrum voor Extremismebestrijding, een politieafdeling die volgens Memorial en
de onafhankelijke nieuwswebsite Mediazona al meermaals in verband gebracht werd met gevallen van
foltering. Memorial verklaart dat het al verschillende gevallen van foltering door leden van het Centrum
aanklaagde.150 Naar aanleiding van het bovenvermelde overlijden van Magomed Daliev tijdens zijn
detentie bij het Centrum voor Extremismebestrijding opende het Onderzoekscomité een eerste
onderzoek naar het Centrum voor Extremismebestrijding. Yunus-Bek Evkurov verklaarde hierbij dat
hij dit onderzoek persoonlijk opvolgt.151 Op 6 december 2016 werden het hoofd van het Centrum voor
Extremismebestrijding van de MVD, Timur Khamkhoev en zijn adjunct, Aslan Khamkhoev,
gearresteerd. Officieel werden ze gearresteerd voor de arrestatie, foltering en afpersing van een
Azerisch staatsburger.152 Ook vijf andere leden van deze dienst zijn daarna nog in staat van
beschuldiging gesteld. Op 27 juli 2018 veroordeelde de rechtbank van Nal’chik zes van de zeven
beschuldigden voor het toebrengen van folteringen. Ze kregen gevangenisstraffen gaande van
anderhalf tot tien jaar.153 Op 20 augustus 2019 vroeg een van de veroordeelden, Timur Khamkhoev,
bij de rechtbank vervroegde vrijlating aan omdat hij al een derde van zijn straf uitzat. De slachtoffers
dienden hiertegen protest in bij de rechtbank, die de zitting hierover op 6 september 2019 uitstelde.154
In mei 2019 liet de rechtbank van Nal’chik al een andere veroordeelde, Magomed Bekov, vrij omwille
van gezondheidsredenen. Op 15 augustus 2019 is hij opnieuw in hechtenis genomen omdat het
Hooggerechtshof van Kabardino-Balkarië opnieuw een zaak tegen hem opende.155
International Crisis Group (ICG) vermeldt in 2016 dat de ordediensten in Ingoesjetië salafieten niet
lastig vallen enkel omwille van hun religieuze overtuiging. De ordediensten zouden volgens ICG van
de salafietengemeenschap enkel personen registreren en opvolgen die naar Syrië trekken. 156 Ook het
Conflict Analysis and Prevention Center schrijft in 2019 dat gematigde salafieten in Ingoesjetië openlijk
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werkzaam kunnen zijn en dat ze een belangrijk tegen-narratief geven dat voorkomt dat jongeren IS
vervoegen.157
In de voorbije periode voerden de ordediensten enkele grootschaligere acties uit:
Memorial, Kavkazskiy Uzel en On Kavkaz berichten dat men op 21 mei 2016 in het dorp Ekazhevo op
verschillende adressen een groep van vijf veronderstelde rebellen arresteerde en meerdere
wapenschuilplaatsen vond. Eén van de verdachten was een actief lid van de politie. De arrestanten
waren volgens Evkurov geen actieve leden van de rebellen, maar enkel handlangers en ideologen.
Volgens de ordediensten waren ze lid van IS, maar Evkurov verklaarde dat hij niet kon zeggen voor
welke organisatie ze actief waren. Op 26 mei 2016 kwamen er bij treffens met de ordediensten vijf
vermoedelijke rebellen om het leven. Twee kwamen om op het kerkhof van het dorp Barsuki, twee op
de weg nabij Nazran en één in Nazran zelf. Hun familie zei dat ze onschuldig waren, maar volgens de
autoriteiten waren ze allen lid van een slapende rebellencel.158 Vermeldenswaard is nog dat een groep
verwanten het lichaam van één van de slachtoffers, Khizir Galaev, met geweld uit het moratorium in
Nazran gehaald hebben om hem volgens het lokale gebruik de dag na zijn dood te kunnen begraven.159
Op 7 oktober 2016 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in Nazran waarbij vier
veronderstelde rebellen gedood werden. Tegelijkertijd werden twee veronderstelde rebellen gedood in
het dorp Gazi-Yurt. Volgens de ordediensten was de leider van de rebellengroep, Aubayri Sautov, een
lid van IS die recent terugkeerde uit Syrië.160
Op 14 november 2016 werden in de rayons Malgobek en Sunzha vijf veronderstelde rebellen
gearresteerd, die allen lid zouden zijn van de groepering van Sautov. Nabij Malgobek werd een
wapenvoorraad gevonden.161
Op 24 november 2016 doodden de ordediensten in een huis in Nazran twee veronderstelde rebellen.
Bij deze operatie kwamen eveneens twee FSB-leden om het leven.162
Op 23 augustus 2017 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in het dorp Psedakh waarbij
drie veronderstelde rebellen gedood werden.163
In februari 2018 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in de bossen nabij het dorp AliYurt waarbij men twee veronderstelde aanhangers van IS doodde. De slachtoffers waren afkomstig
uit Dagestan en stonden volgens de ordediensten geseind.164
Op 8 juni 2018 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in Nazran, waarbij een moeder en
haar twee zonen (familie Ayupov/Ozdoev) om het leven kwamen. De vader had eerst de woning
verlaten en pogingen ondernomen om zijn zonen aan te manen om zich over te geven. De
communicatie over het verloop van de operatie en de aard van de slachtoffers was tegenstrijdig.
Volgens omwonenden hebben de slachtoffers geen gewapend verzet geleverd en waren ze op geen
enkele manier betrokken bij de rebellenbeweging. Volgens de ordediensten leverden ze wel gewapend
verzet en bereidden ze een aanslag voor. Bij de lokale bevolking leeft de overtuiging dat men de
moeder onterecht om het leven bracht en mogelijk ook haar zonen. 165
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Op 7 augustus 2019 doodden de Ingoesjetische ordediensten tijdens een speciale operatie in de rayon
Malgobek een verondersteld aanhanger van IS.166

3.2. Ontvoeringen en verdwijningen
Tot in 2013 hebben mensenrechtenorganisaties erop gewezen dat in Ingoesjetië nog steeds
ontvoeringen plaatsvonden.167 In de berichtgeving of getuigenissen wordt vrijwel altijd gesproken over
“onbekende gewapende gemaskerde mannen” die personen oppakken en “in een onbekende richting”
wegvoeren, zonder zich te identificeren, zonder een aanhoudingsbevel voor te leggen en zonder de
familie in te lichten over de redenen en de bestemming, vandaar de term “ontvoering”. 168 Het is vaak
moeilijk om vast te stellen wie de daders zijn in een situatie waarbij verschillende mobiele groepen
van verschillende instellingen of diensten in de republiek actief zijn en waarbij de betrokken partijen
er belang bij hebben om verwarring te zaaien, zo merkt een analist van Jamestown Foundation op. 169
In een rapport over Ingoesjetië van juni 2012 schreef Amnesty International dat in Ingoesjetië nog
nooit iemand gerechtelijk vervolgd of veroordeeld werd voor een gedwongen verdwijning. Geen van
de gevallen van ontvoering in Ingoesjetië waarbij er sterke aanwijzingen zijn van de betrokkenheid
van medewerkers van de ordediensten, zijn volgens de mensenrechtenorganisatie opgelost.170
Sinds begin 2013 staan in de lijst van ontvoerde personen die de mensenrechtenorganisatie Mashr
bijhoudt, geen nieuwe namen.171 Ook in zijn jaaroverzicht over Ingoesjetië merkt Ekho Kavkaza op
dat er in 2013 en 2014 geen ontvoeringen geregistreerd zijn in de republiek. 172 In juni 2016 verklaren
Memorial en de Ingoesjetische mensenrechtenactivist Mutsolgov dat er zich in Ingoesjetië de laatste
drie jaren geen ontvoeringen of verdwijningen meer voordeden waarbij er een vermoeden is van
betrokkenheid van de ordediensten.173 In januari 2019 schrijft het Conflict Analysis and Prevention
Center dat er sinds 2012 geen ontvoeringen of verdwijningen meer plaatsvonden in Ingoesjetië.174
Cedoca heeft bij het opvolgen van incidenten in Ingoesjetië evenmin informatie gevonden over
gevallen van ontvoering sinds het begin van 2013.175

3.3. Buitengerechtelijke executies
Vanaf begin jaren 2000 melden verschillende organisaties dat er zich buitengerechtelijke executies
voordoen in Ingoesjetië, welke omschreven worden als het onwettig en opzettelijk doden op
overheidsbevel of met medeplichtigheid of instemming van die overheid. 176 Volgens Amnesty
International (AI) zijn deze gevallen gewoonlijk moeilijk te documenteren, te bewijzen en te
onderzoeken. AI acht het waarschijnlijk dat er meerdere gevallen zijn die niet geregistreerd worden.177
Diverse mensenrechtenorganisaties geven aan dat verklaringen over buitengerechtelijke executies
vaak een patroon volgen. De ordediensten melden een incident waarbij ze verklaren dat ze een
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verdacht individu wilden controleren. Deze persoon bood volgens hen gewapend verzet waarop een
vuurgevecht ontstond waarbij de persoon gedood werd. Op de plaats van het incident worden wapens
of explosieven aangetroffen en in de officiële berichtgeving nadien wordt verklaard dat het om een
actief lid van een illegale gewapende groepering ging.178 Het is een standaardboodschap waarmee
men, volgens verschillende mensenrechtenorganisaties, de uitgevoerde acties wil rechtvaardigen.179
Daarop wordt een strafzaak geopend. AI stelt dat in alle gevallen waarvan de organisatie op de hoogte
is, de focus gericht is op de aanval op de medewerkers van de ordediensten en verwante misdaden.
De zaak wordt daarom afgesloten op basis van art. 24(4) van het Russische Wetboek van
Strafvordering (overlijden van de verdachte).180
Voor de laatste jaren vond Cedoca in de geraadpleegde bronnen onderstaande incidenten waarbij
mensenrechtenorganisaties gewag maken van mogelijke buitengerechtelijke executies.
De Ingoesjetische mensenrechtenactivist Mutsolgov verklaart eind mei 2016 op de analytische website
Kavpolit dat er volgens getuigenissen die hij ontving op 26 mei 2016 niet geschoten werd door de vijf
veronderstelde rebellen die toen gedood werden door de ordediensten (zie: 3.1. Speciale operaties,
gerichte invallen en arrestaties). Mutsolgov verklaart dat hij de actie van de ordediensten van 26 mei
2016 niet als een speciale operatie beschouwt aangezien de slachtoffers geen weerstand boden.
Mutsolgov voegt er aan toe dat de ordediensten de mannen wilden doden en geen moeite deden om
hen te arresteren.181
Vermeldenswaard hierbij is berichtgeving van Memorial over twee incidenten in 2017 waarbij
familieleden van veronderstelde rebellen fysiek aangevallen werden. Op 29 april 2017 werd een zekere
Dzhabrail Cherbizhev door onbekenden beschoten, zijn broer Mikail staat geseind als rebel. Op 21 mei
2017 werd in Malgobek een zekere Abdurakhman Bekbuzarov verwond bij een beschieting door
onbekenden. Op 12 mei 2017 was zijn broer Magomed gedood toen hij als rebel een aanval uitvoerde
op een politiepost. Op 5 juli 2017 werd er ook een granaat door onbekenden tot ontploffing gebracht
op het woonerf van de familie Bekbuzarov. Het hoofd van Ingoesjetië, Evkurov, werd over de
incidenten ingelicht en hij ging ervan uit dat er hier sprake is van bloedwraak van de families van
slachtoffers van de rebellenstrijders. Evkurov droeg de ordediensten op om een dialoog op te starten
met de families van de slachtoffers en hem op de hoogte te houden van het verdere verloop van het
strafonderzoek.182 Op 9 september 2017 beschoten onbekenden in Malgobek de woning van de vader
van Bekkhan Soltukiev, een gedode rebellenleider. Niemand raakte hierbij gewond en de ordediensten
gaan ervan uit dat het een geval van bloedwraak is.183
Op 12 december 2018 vond er in Nazran een explosie plaats nabij medewerkers van de Rosgvardiya184
waarbij twee van hen gewond raakten. Later die dag berichten de Ingoesjetische ordediensten dat
twee veronderstelde organisatoren van deze aanslag gedood zijn: Muslim Khashagul’gov en Ilez
Khaniev. De nieuwssite Caucasus Times vermeldt dat Ingoesjetische mensenrechtenactivisten evenwel
twijfelen aan de betrokkenheid van deze twee bij de aanslag. Bij hen bestaat het vermoeden dat de
aanslag opgezet is om de dood van de twee mannen te verantwoorden. Dit omdat Khashagul’gov een
activist is van de jongerenbeweging die deelnam aan de protesten over de nieuwe grens met
Tsjetsjenië. Tevens is hij een familielid van Bagaudin Khautiev, een oppositielid dat zich sterk afzette
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tegen de nieuwe grensbepaling en nabij wiens kantoor de explosie van 12 december 2018 plaatsvond.
Op 22 december 2018 gaf het hoofd van Ingoesjetië, Evkurov, toe dat de ordediensten geen
aanwijzingen hebben van betrokkenheid van Khashagul’gov bij een rebellenbeweging. Volgens
Evkurov was hij al dan niet toevallig ter plaatse toen Khaniev een granaat gooide.185

4. Frequentie van het geweld
De cijfers van de verschillende bronnen over het aantal incidenten en slachtoffers die vallen bij
confrontaties tussen ordediensten en strijders zijn niet helemaal gelijk, wat deels verklaard kan
worden door een (licht) verschil in de bestudeerde periodes, maar uiteraard ook te maken heeft met
de strekking en/of methodologie van de geconsulteerde bronnen.186
Het nieuwsagentschap Kavkazkskiy Uzel berekent zijn cijfers op basis van informatie van eigen
correspondenten en van open bronnen. Het agentschap merkt op dat de statistieken het aantal
slachtoffers niet met absolute accuraatheid kunnen reflecteren, aangezien niet alle data de
nieuwsbulletins halen en het niet altijd mogelijk is om de betrouwbaarheid van verklaringen te
controleren.187 Amnesty International wijst op de onderlinge inconsistenties in de cijfers van
verscheidene officiële functionarissen en zegt dat onafhankelijke schattingen van een bron als
Memorial Human Rights Center die op publieke bronnen gebaseerd zijn, niet volledig zijn.188 Tegelijk
noemt Amnesty International Ingoesjetië een regio waar de mensenrechtenschendingen goed
gedocumenteerd worden.189
In 2018 vonden er volgens Kavkazksiy Uzel in Ingoesjetië twee ontploffingen plaats die het als een
terreurdaad beschouwt. Het betrof telkens een aanslag met een granaat. 190 In 2017 vonden er in
Ingoesjetië volgens Kavkazskiy Uzel twee ontploffingen plaats waarvan één zelfmoordaanslag aan een
politiecontrolepost.191 In 2016 vonden er volgens Kavkazskiy Uzel in Ingoesjetië vijf explosies plaats
waarbij er vier burgers gewond raakten en twee rebellen gedood werden. Kavkazskiy Uzel beschouwt
vier van deze explosies als terreurdaden.192 Memorial schrijft dat er volgens de autoriteiten in 2016
geen enkele terroristische aanslag plaatsgevonden heeft in Ingoesjetië. Memorial merkt wel op dat er
op 1 maart 2016 een bomaanslag plaatsvond aan de moskee van Nasyr-Kortskoy waarbij vier
personen gewond raakten. De Ingoesjetische autoriteiten willen dit echter niet als een terreuraanslag
kwalificeren. Memorial stelt dat het niet duidelijk is wie achter de bomaanslag zit en dat er zeker geen
duidelijke aanwijzingen zijn dat IS het organiseerde.193
Volgens A. Bortnikov, de voorzitter van het Nationaal Antiterroristisch Comité (NAC), nam het aantal
terroristische misdaden in 2018 af in de Russische Federatie. Bortnikov geeft evenwel geen concrete
cijfers voor 2018.194 Volgens cijfers die het Nationaal Antiterroristisch Comité (NAC) gaf op een
persconferentie in februari 2018 was het aantal incidenten van terroristische aard die zich in 2017
voordeden in de hele Noordelijke Kaukasus (en dus niet in afzonderlijke republieken) tweemaal zo
laag als in het voorgaande jaar.195 In 2016 was dit al gedaald met 11% ten opzichte van 2015. Het

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Caucasian Times, 13/12/2018, url; Kavkaz-realii, 22/12/2018, url
Jamestown Foundation (Vatchagaev M.), 18/04/2014, url
Kavkazskiy Uzel, 16/01/2018, url
AI, 21/06/2012, url
AI, 21/06/2012, url
Kavkazskiy Uzel, 06/02/2019, url
Kavkazskiy Uzel, 16/01/2018, url
Kavkazskiy Uzel, 29/01/2017, url
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 3, url
Nationaal Antiterroristisch Comité, 11/012/2018, url
TASS, 28/02/2018, url

Pagina 23 van 44

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
24 september 2019 (update)

NAC gaf hierbij geen concrete cijfers over de incidenten.196 Op 15 december 2015 vermeldden het
NAC en de Federale Operatieve Staf (FOS) tijdens een gemeenschappelijke zitting dat de terroristische
activiteit in de Noordelijke Kaukasus in 2015 2,5 keer lager lag dan in 2014. In 2015 hebben de
ordediensten 30 misdrijven van terroristische aard voorkomen en hebben ze 156 strijders gedood
onder wie 36 rebellenleiders.197
Volgens cijfers van het Federaal Russisch portaal voor gerechtelijke statistieken registreerde men 21
misdrijven van terroristische aard in Ingoesjetië in de periode januari – juli 2019. In 2018 registreerde
men er 54. In 2017 waren dat er 67 ten opzichte van 105 in het jaar 2016. In 2015 waren het er
54.198
Vermeldenswaard bij de bovenstaande cijfers van Justitie is een onderzoek van de onafhankelijke
krant Novaya Gazeta van april 2018. Het behandelt de verklaringen die de ordediensten in de
Russische Federatie afleggen over terreuraanslagen die ze voorkomen. Novaya Gazeta onderzocht
deze verklaringen voor de periode 2015-2017 en stelt vast dat het in de meerderheid van de gevallen
niet mogelijk is om deze verklaringen te verifiëren. Vaak geeft men geen identiteitsgegevens vrij en
vermeldt men de precieze aard van de aanklacht niet. Volgens Novaya Gazeta is er ook een
discrepantie tussen het aantal verklaringen over voorkomen aanslagen en het aantal veroordelingen
daarvoor. Novaya Gazeta vermeldt in zijn verslag expliciet voorbeelden uit Ingoesjetië.199
Volgens cijfers van de Ingoesjetische MVD vonden er in 2018 54 misdaden van terroristische aard
plaats, een daling van 19,4% ten opzichte van 2017. Daarnaast stelt de MVD in 2018 twaalf misdaden
van extremistische aard vast, eenzelfde aantal als in 2017.200 Memorial beschikte op het moment van
publicatie van zijn rapport over 2018 niet over volledige cijfers van de Ingoesjetische MVD voor 2018,
maar volgens hun eigen waarnemingen nam het aantal misdaden met terroristisch karakter in 2018
met een vijfde af ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal gevallen van illegaal bezit van
wapens en munitie nam in deze periode af met een derde.201 Memorial citeert voor 2017 cijfers van
de MVD volgens welke er in dat jaar 67 misdaden met terroristisch karakter plaats vonden en twaalf
misdaden van extremistische aard.202 Voor 2016 gebruikt Memorial cijfers van de Prokuratura van de
Russische Federatie volgens welke er in dat jaar 105 incidenten van terroristische aard plaatsvonden.
Memorial voegt eraan toe dat deze cijfers eerder wijzen op een verstrenging van de Russische
wetgeving rond terrorisme, dan rond een daadwerkelijke toename van geweld op het terrein. Zo merkt
Memorial op dat bijvoorbeeld een publicatie op het internet over terrorisme ook onder de Russische
wetgeving rond terrorisme valt en dus mogelijk ook in de cijfers opgenomen wordt. De Prokuratura
geeft zelf geen duiding bij de cijfers.203 In april 2019 schrijft Memorial dat er aanwijzingen zijn dat een
deel van de strafzaken rond terrorisme vervalst zijn door de autoriteiten, die onder druk staan om
“slapende terroristische cellen” te ontmantelen. Het aantal van dergelijke strafzaken staat niet in
verhouding tot het aantal terroristische acties op het terrein.204
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Onderstaande tabel geeft de cijfers van Kavkazskiy Uzel over het aantal slachtoffers bij de
ordediensten en de rebellen die vielen in het conflict in Ingoesjetië de laatste jaren205:
Gedode
ordediensten

Gewonde
ordediensten

Gedode
Rebellen

Gewonde
rebellen

2013206

6

44

23

1

2014207

4

16

15

0

2015208

1

0

15

2

2016209

2

(geen info)

13

(geen info)

2017210

3

9

8

0

2018211

0

2

6

0

Januari-juli

1

2

0

0

2019212

Memorial geeft een overzicht van het aantal gesneuvelde leden van de ordediensten in onder andere
Ingoesjetië in de voorbije jaren. In januari-juni 2019 viel er volgens Memorial in Ingoesjetië bij de
ordediensten één dodelijk slachtoffer en raakten er twee gewond.213 In 2018 vielen er bij de
Ingoesjetische ordediensten twee gewonden en geen dodelijke slachtoffers.214 In 2017 zijn er volgens
Memorial vier doden en vijf gewonden gevallen bij de ordediensten in Ingoesjetië. 215 De cijfers van
Memorial voor de voorgaande jaren zijn de volgende: in 2016 twee gedode en geen gewonde leden
van de ordediensten; in 2015 één gedode en twee gewonde leden van de ordediensten; in 2014 vier
gedode en veertien gewonde leden van de ordediensten; in 2013 zeven gedode en 32 gewonde leden
van de ordediensten.216
De Ingoesjetische MVD bericht dat er in de republiek in 2018 acht veronderstelde rebellen en
handlangers gedood zijn en zestien gearresteerd. Er vielen volgens de MVD in dat jaar geen
slachtoffers bij de ordediensten.217 In 2017 zijn er volgens de Ingoesjetische MVD in de republiek acht
rebellen en handlangers gedood en 36 gearresteerd.218
Wat betreft het aantal burgerslachtoffers viel er volgens Kavkazskiy Uzel in de periode januari-juli
2019 in Ingoesjetië één gewonde en waren er geen dodelijke slachtoffers. 219 In 2018 vielen er twee
dodelijke burgerslachtoffers en geen gewonden.220 In 2017 raakten er vier burgers gewond en werden
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er geen gedood.221 In 2016 raakten er eveneens vier burgers gewond en werden er geen burgers
gedood.222 In 2015 raakte er volgens Kavkazskiy Uzel één burger gewond en waren er geen dodelijke
burgerslachtoffers.223 In 2014 vielen er twee dodelijke burgerslachtoffers en raakten er geen burgers
gewond.224
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Samenvatting
In september 2018 vat Yunus-Bek Evkurov zijn derde ambtstermijn aan als hoofd van de republiek
Ingoesjetië. Kort na zijn nieuwe aanstelling tekent hij een grensovereenkomst met het hoofd van
Tsjetsjenië waarbij Ingoesjetië een groter stuk land afstaat aan Tsjetsjenië dan het in de plaats krijgt.
Dit akkoord leidt tot hevige protesten in Ingoesjetië in oktober 2018. Deze zwakken af, maar na een
wetswijziging over referenda in maart 2019 barsten ze opnieuw los en moeten de Ingoesjetische
autoriteiten ordediensten van andere regio’s oproepen om de protestactie te bedwingen. De
autoriteiten arresteren hierna verschillende organisatoren van deze protestacties tegen wie tot heden
rechtszaken lopen. In juli 2019 kondigt Evkurov zijn vervroegd ontslag aan en in september 2019
benoemt het Ingoesjetisch parlement, op voorspraak van Putin, zijn opvolger: Makhmud-Ali
Kalimatov.
Alle bronnen geven aan dat er banden zijn tussen rebellenstrijders uit de Noord-Kaukasus en de
Islamitische Staat (IS), ofwel door strijders die vanuit de Noord-Kaukasus naar Syrië zijn getrokken
om daar aan de zijde van IS te vechten of door strijders die zich nog in de Noord-Kaukasus ophouden
maar trouw hebben gezworen aan IS. Volgens de bronnen is er in Ingoesjetië geen sprake meer van
gecoördineerde activiteiten bij de strijders, maar is er enkel nog een veiligheidsrisico vanwege
zogenaamde slapende cellen.
Diverse bronnen geven aan dat de activiteit van de strijders in Ingoesjetië in 2017, 2018 en 2019 nog
gedaald is ten opzichte van voorgaande jaren. Al was er in 2017 een kortstondige en beperkte toename
van de activiteiten van de strijders waar te nemen. Deze toename zet zich echter niet door in 2018,
dat opnieuw een daling vertoont die zich doorzet in 2019.
Het aantal operaties van de Ingoesjetische ordediensten in 2017, 2018 en 2019 lag, volgens alle
bronnen, eveneens lager dan in voorgaande jaren.
Informatie uit diverse bronnen geeft echter aan dat beide partijen hun activiteiten en operaties niet
volledig hebben stopgezet. Zowel de operaties van de ordediensten als de acties van de strijders die
tussen september 2014 en september 2019 plaatsvonden, vertonen gelijkaardige kenmerken als
voorheen.
Het aantal slachtoffers onder beide partijen en onder de burgerbevolking kende in 2017 een korte
stijging, maar blijft zeer laag in vergelijking met het niveau van voor 2016. Zo vielen er sinds 2015
geen dodelijke burgerslachtoffers met uitzondering van 2018 toen er twee burgers om het leven
kwamen. Zowel in 2018 als 2019 tekent zich opnieuw een verdere daling van het globaal aantal
slachtoffers af.
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