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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 24 september 2019. Deze COI Focus bespreekt de periode tussen september 2019 en september
2020 en behandelt eveneens de voorgeschiedenis.
De inhoud is gebaseerd op publiek beschikbare rapporten, artikels en analyses over Ingoesjetië,
aangevuld met een eigen analyse van incidenten die zich tussen september 2019 en september 2020
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 2008 met de aanstelling van
het toenmalige hoofd van de republiek Evkurov. 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 situatie
1.1. Korte historiek en recente ontwikkelingen
1.1.1. Beleid
Op 30 oktober 2008 is Yunus-Bek Evkurov aangesteld als president van Ingoesjetië. Hij verving Murat
Zyazikov onder wiens bewind er in de republiek een sterke toename was van geweld gelieerd aan de
Kaukasische rebellenbeweging.1 Evkurov moest de orde herstellen maar hij 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.2
Bij zijn aanstelling als regionaal hoofd3 van Ingoesjetië startte Yunus-Bek Evkurov initiatieven op om
een constructieve maatschappelijke dialoog te voeren.4 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.5
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. 6 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
mogelijk was. In 2017 is de werking van de commissie sterk verminderd en zat ze volgens de Russische
mensenrechtenorganisatie Memorial maar één keer samen. In 2018 vonden er nog twee
samenkomsten van de commissie plaats waarbij Evkurov opmerkte dat de commissie steeds minder
gevallen van ex-rebellen behandelde en het aantal aanvragen van daders van andere misdaden
toenam. 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.7
Vanaf 2015 ondernam Evkurov nog verdere initiatieven om de dialoog aan te gaan met zowel
mensenrechtenorganisaties als burgers. Zo hield hij bijvoorbeeld bijeenkomsten met
vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties en met dorpsbewoners.8 In februari 2017 richtte

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
2
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
3
Sinds december 2010 mogen leiders van de Russische deelregio’s de titel “president” niet meer dragen. Meestal
dragen ze sindsdien de titel “hoofd”.
4
PACE, 31/05/2010, url; Schweizerische Flüchtlingshilfe, 12/09/2011, url
5
Memorial Human Rights Center, 11/07/2011, url
6
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
7
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
8
Memorial Human Rights Center, 23/01/2015, url; Galgaiche, 15/02/2015, url; Galgaiche, 16/03/2015, url
1
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Evkurov een Maatschappelijke Raad voor ouders van deelnemers en slachtoffers van gewapende
conflicten op. Dit was een primeur in de Russische Federatie. Deze raad 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).9
In 2013 werd Evkurov benoemd voor een tweede ambtstermijn en op 9 september 2018 verkoos het
Ingoesjetische parlement Evkurov opnieuw voor een termijn van vijf jaar als hoofd van de republiek
Ingoesjetië.10
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.11
Op 26 september 2018 tekende 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
ratificeerde het Ingoesjetische parlement het akkoord waarop de betogers eisen dat er een referendum
over de grensovereenkomst gehouden wordt. Dit referendum kwam er niet, maar op 30 oktober 2018
oordeelde het Grondwettelijk Hof van Ingoesjetië dat de wet van 4 oktober 2018 niet geldig is. De
Ingoesjetische regering ging hiertegen in beroep en uiteindelijk oordeelde het Grondwettelijk Hof van
de Russische Federatie op 6 december 2018 dat de grensovereenkomst legitiem is. Ondanks deze
uitspraak doofde het verzet in de loop van het najaar langzaam uit. Memorial vermeldt dat de oppositie
acties aankondigde, maar dat ze er niet in slaagde deze uit te werken en ze gedesoriënteerd te werk
ging.12 Op 14 maart 2019 vernam 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 afschafte. Dit leidde tot een vernieuwde
activering van de oppositie die op 26-27 maart 2019 een grootschalige betoging hield. Ordediensten
werden uit andere regio’s gestuurd om deze betoging uiteen te drijven, wat leidde tot een gewelddadig
treffen. Vanaf 3 april 2019 arresteerden deze opgeroepen ordediensten in Ingoesjetië een groot aantal
organisatoren en betrokkenen van de betoging van 26-27 maart 2019. In totaal worden 218 personen
ter verantwoording geroepen. Het merendeel van hen kreeg administratieve straffen opgelegd, maar
tegen 44 openden de autoriteiten 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. Eind
augustus 2020 zijn er hiervoor al 23 personen veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van vier
maanden tot bijna twee jaar. Zes strafzaken werden apart behandeld omdat de beklaagden schuldig
pleitten en tegen eind augustus 2020 zijn de vooronderzoeken van vijf personen doorgegeven aan de
rechtbank. Tegen dertien personen loopt nog een vooronderzoek.13
Op 24 juni 2019 kondigde Evkurov aan dat hij ontslag neemt als hoofd van Ingoesjetië. Twee dagen
erna aanvaardde 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 koos het Ingoesjetische
parlement Kalimatov als nieuw hoofd van de republiek op voordracht van Poetin. Kalimatov is

Conflict Analysis and Prevention Center, 31/01/2019, pp. 41-44, url
Jamestown Foundation (Dutsev V.), 04/08/2014, url; Ingushetia.ru, 09/09/2018, url
11
Galgaiche, 21/09/2016, url
12
Meduza, 26/09/2018, url; The Insider, 10/10/2018, url; Kavkazskiy 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
13
Memorial Human Rights Center, 12/07/2019, pp. 4-12, url; Memorial, 27/08/2020, url
9
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afkomstig uit Ingoesjetië en bouwde een carrière op in de prokuratura14. Hij werkte zowat veertig jaar
bij de prokuratura van de oblast’ 15 Samara. In de periode 2004-2007 was hij actief als procureurgeneraal van Ingoesjetië. Waarnemers beschouwen hem als een bureaucraat die trouw is aan het
Kremlin.16
Sinds zijn aanstelling heeft Kalimatov reeds tal van hooggeplaatste functionarissen ontslagen, verving
hij burgemeesters en wijzigde hij tweemaal zijn regering. Kalimatov verklaarde hierbij dat een groot
aantal van de ontslagen functionarissen zich voor het gerecht zullen moeten verantwoorden en tegen
verschillende loopt er een gerechtelijk onderzoek, maar dat blijft tot in september 2020 zonder
veroordelingen.17
Kalimatov is door maatschappelijke actoren reeds meermaals aangespoord om zich in te zetten voor
de personen die nog vastzitten voor de betogingen van maart 2019, maar volgens zijn woordvoerder
heeft hij hier geen invloed op omdat het federale Onderzoekscomité het onderzoek voert. 18 De
nieuwssite Shestoy Portal merkt verder op dat Kalimatov in zijn eerste jaar nauwelijks tot geen contact
gehad heeft met middenveldorganisaties en slechts één volwaardige persconferentie gegeven heeft.19
Ook de Ingoesjetische mensenrechtenactivist Ruslan Mutsol’gov verklaart in augustus 2020 dat de
huidige Ingoesjetische autoriteiten niet in dialoog gaan met de bevolking.20 Illustratief hierbij is dat
sinds het aantreden van Kalimatov het Ingoesjetische ministerie van Justitie reeds twee
maatschappelijke organisaties heeft laten sluiten via het Hooggerechtshof. Het betreft de Raad van
Teyps van het Ingoesjetische Volk die op 27 maart 2020 ontbonden is en het Ingoesjetisch Comité
van Nationale Eenheid dat hetzelfde lot onderging op 13 juli 2020.21
Daarnaast merken analisten op dat Kalimatov er voorlopig niet in slaagt om maatschappelijke
problemen zoals de hoge werkloosheid en gebrekkige drinkwatervoorziening aan te pakken.22

1.1.2. Veiligheid
De internationale mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International
(AI) wijden in hun jaarrapporten over Rusland voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 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 2016 melding maakt van druk op
mensenrechtenactivisten en de AI en HRW-rapporten voor 2018 en 2019 die vermelden dat er
protesten tegen de grensovereenkomst met Tsjetsjenië plaatsvonden.23
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.24 Berichten uit Ingoesjetië over onrechtmatige acties van siloviki25, over ontvoeringen,

Term waarmee in Rusland de instantie aangeduid wordt waarmee de bevoegdheden in grote lijnen overeenkomen
met die van het openbaar ministerie in België.
15
Russische administratieve regio
16
Novaya Gazeta, 08/07/2019, url; Novaya Gazeta, 08/09/2019, url; Ingnews.ru, 02/09/2019, url; Fortanga,
26/06/2020, url; Kavkaz-realii, 10/09/2020, url; Shestoy portal, 26/06/2020, url
17
Kavkaz Post, 03/09/2019, url; Fortanga, 26/06/2020, url; Kavkaz-realii, 10/09/2020, url
18
Fortanga, 26/06/2020, url
19
Shestoy portal, 26/06/2020, url
20
Kavkazskiy Uzel, 20/08/2020, url
21
Memorial, 14/07/2020, url; Memorial, 27/03/2020, url
22
Kavkazskiy Uzel, 20/08/2020, url
23
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; AI, 27/02/2020, url; HRW, 14/01/2020, url
24
Caucasian Knot, 07/01/2015, url; Memorial Human Rights Center, 07/06/2016, p. 75, url
25
Silovik (mv siloviki) staat voor medewerker van de machtsstructuren. Doorgaans wordt met deze term verwezen
naar medewerkers van orde- en veiligheidsdiensten
14
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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).26 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. 27 In juli 2019 schrijft
Memorial in zijn periodiek rapport dat de situatie in de Noordelijke Kaukasus rustig is, wat een
verderzetting is van de tendens van de laatste jaren. 28 Memorial herhaalt deze inschatting van de
situatie in de Noordelijke Kaukasus in zijn laatste periodiek rapport, dat de periode tot en met juni
2020 behandelt.29
In februari 2019 schrijft onafhankelijke, analytische Russische nieuwssite 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.30 In de loop van 2019 bleef het
geweldsniveau in Ingoesjetië volgens Kavkazskiy Uzel grotendeels gelijk met dat van 2018.31 In 2020
nam de nieuwsite een zekere toename van het geweldsniveau waar, met vooral een aantal speciale
operaties door de ordediensten in de periode mei – augustus 2020.32
Op 19 maart 2016 verklaarde de Ingoesjetische FSB volgens Jamestown Foundation dat het regime
van antiterroristische operaties, de zogenaamde KTO, dat sinds 2014 van kracht is voor heel
Ingoesjetië, opgeheven is 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.33 In maart 2017 schaften de Ingoesjetische ordediensten het KTO-regime
in heel de rayon34 Sunzha af. In delen van de rayons Nazran en Malgobek bleef het nog van kracht.35

2. Rebellenbeweging
2.1. Structuur en organisatie
Sinds 2007 was in Ingoesjetië de zogenaamde Vilayat Galgaiche actief, de Ingoesjetische vleugel van
de rebellenbeweging Emiraat van de Kaukasus (Imarat Kavkaz).36 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).37

Memorial Human Rights Center, 26/06/2015, url
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
28
Memorial Human Rights Center, 12/07/2019, p. 22, url
29
Memorial Human Rights Center, 04/08/2020, p. 39, url
30
Kavkazskiy Uzel, 06/02/2019, url
31
Kavkazskiy Uzel, 01/01/2020, url
32
Kavkazskiy Uzel, 26/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 20/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 30/05/2020, url;
Kavkazskiy Uzel, 14/08/2020, url
33
Jamestown Foundation, 07/04/2016, url
34
Russische administratieve regio
35
Rossiyskaya Gazeta, 15/03/2017, url
36
Caucasian Knot, 29/12/2014, url
37
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, url
26
27
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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. In 2020 melden de ordediensten dat er in Ingoesjetië een rebellengroep
onder leiding van een zekere Aslan Byutukaev actief zou zijn. De bronnen zijn hierbij niet eenduidig
over het feit of deze Byutukaev het Emiraat of IS aanhangt. 38

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 2007.39
Het U.S. Department of State heeft het Emiraat van de Kaukasus op 26 mei 2011 aan de lijst van
terroristische organisaties toegevoegd.40 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).41 Op 18 maart 2014 publiceerden de strijders een verklaring
op hun website over de dood van de amir42 van het Emiraat van de Kaukasus, Doku Umarov43 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.44 Diverse bronnen hebben gemeld dat amir Aliaskhab Kebekov
gedood werd tijdens een speciale operatie nabij de Dagestaanse stad Buynaksk op 19 en 20 april
201545 en dat de Dagestaanse strijders zijn dood bevestigd hebben op hun websites.46 Begin juli 2015
meldt Ekho Kavkaza dat de strijders de aanstelling van amir Abu Usman Gimrinskiy (Magomed
Suleimanov) bevestigd hebben als opvolger van Kebekov.47
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.48 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.49

Kavkazskiy Uzel, 26/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 16/05/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 20/08/2020, url;
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39
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40
United States Department of State, 26/05/2011, url; Vedomosti (Porter S.) via Moscow Times, 30/06/2014, url
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United Nations, 10/03/2011, url
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Komsomolets via WPS: Defense & Security via Factiva, 26/03/2014, url)
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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 50
en de arrestatie van toenmalig amir Magas51, als gevolg van een aantal succesvolle operaties van de
veiligheids- en ordediensten.52
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.53 Dit toonde volgens een analist van Jamestown
Foundation aan dat de Ingoesjetische vleugel van het Emiraat van de Kaukasus zich nog altijd
hergroepeerde.54 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
Artur Gatagazhev daarbij als één van de doden.55 Op 18 juni 2014 publiceerden de strijders van de
Vilayat Galgaiche een verklaring op hun website waarin ze de dood van Artur Gatagazhev
bevestigden.56 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.57 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. 58 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.59 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.60
Diverse bronnen geven aan dat het moeilijk is om duidelijke informatie te vinden over het aantal
strijders dat in Ingoesjetië actief zou zijn. 61 Er worden slechts zelden cijfers genoemd en de
schattingen zijn erg verschillend naargelang de bron.62

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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In een interview van mei 2015 verklaart het hoofd van de republiek, Yunus-Bek Evkurov, dat de
ordediensten in Ingoesjetië nog veertien strijders zoeken.63 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.64 In augustus 2017 verklaart Evkurov dat alle georganiseerde
rebellengroepen in Ingoesjetië uitgeschakeld zijn65 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. 66 In mei 2020 verklaart het hoofd
van de lokale afdeling van Memorial in Ingoesjetië, Timur Akiev, dat er sinds 2017 geen
georganiseerde rebellengroepen meer actief zijn in Ingoesjetië. Hij citeert hierbij de bovenstaande
uitspraken van Evkurov. Ook de Ingoesjetische mensenrechtenactivist Magomed Mutsol’gov verklaart
in mei 2020 dat het Emiraat van De Kaukasus reeds lang niet meer bestaat in Ingoesjetië. Hij is ervan
overtuigd dat er geen rebellenbeweging van het Emiraat meer actief is in de republiek. 67
In mei 2020 deed er zich een incident voor dat ingaat tegen de trend van de voorbije jaren waarbij
alle bronnen aangaven dat het Emiraat van de Kaukasus geen georganiseerde aanwezigheid meer
heeft in Ingoesjetië. Op 13-14 mei 2020 voerden de ordediensten in de rayon Sunzha namelijk een
speciale operatie uit op zoek naar een rebellengroep van Aslan Byutukaev die volgens een anonieme
bron uit een twaalftal rebellen zou bestaan. Byutukaev is een vroegere medestander van de
voormalige Tsjetsjeense president Aslan Maskhadov en hij zou sinds 2013 enige tijd rebellenleider in
Tsjetsjenië geweest zijn. De ordediensten houden hem verantwoordelijk voor een aanval op Grozny in
december 2014. Na deze aanval is er lang niets meer over hem gehoord. Het is onduidelijk of hij actief
zou zijn onder de vlag van het Emiraat van de Kaukasus of die van Islamitische Staat (IS).68 Zowel
Akiev als Mutsol’gov trekken in twijfel dat er daadwerkelijk rebellen onder leiding van Byutukaev in de
regio aanwezig zijn. De Kaukasus-expert Mikhail Roshchin meent dat het niet uitgesloten is dat
Byutukaev nog leeft en in de regio aanwezig is, maar meent dat de impact daarvan eerder beperkt zal
zijn.69
In hoofdstuk 2.5 Positie IS van deze COI Focus vermelden verschillende experten dat het instorten
van IS in het Midden-Oosten er toe leidt dat jongeren in Ingoesjetië die radicaliseren nu in Ingoesjetië
zullen blijven en daar terroristische activiteiten zullen opzetten omdat de route om te gaan strijden in
het Midden-Oosten nu afgesloten is. Geen van de experten geeft daarbij aan of deze mogelijke
toename van activiteiten in naam van het Emiraat of van IS zouden kunnen plaatsvinden.70

2.2. Doelwitten
In een analyse over het religieuze aspect binnen het gewapende verzet in de Noord-Kaukasus schrijft
de Canadese Kaukasus-expert Jean-François Ratelle dat voor de leiders van het Emiraat van de
Kaukasus de Russische staat en zijn lokale gevolmachtigden altijd de belangrijkste doelwitten zijn
geweest.71 Hun acties waren gericht tegen lokale regeringsfunctionarissen of overheidspersoneel (of
personen die ze met hen associëren), medewerkers van de veiligheidsdienst (Federalnaya Sluzhba
Bezopasnosti, FSB) of ordediensten (of personen die ze met hen associëren), militairen, religieuze

63
64
65
66
67
68
69
70
71

Caucasian Knot, 17/05/2015, url
RFE/RL (Fuller L.), 19/05/2015, url; Central-Asia-Caucasus Analyst (Aliyev H.), 17/05/2015, url
Kavkaz-realii, 25/08/2017, url
Kavkazskiy Uzel, 09/04/2018, url
Kavkazskiy Uzel, 16/05/2020, url
Kavkaz-realii, 28/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 14/05/2020, url
Kavkazskiy Uzel, 16/05/2020, url
Kavkazskiy Uzel, 20/08/2020, url
Ratelle J-F, 08/07/2013, url

Pagina 11 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

figuren die door
controleposten.72

het

Kremlin

gesteund

worden,

militaire

gebouwen,

overheidsgebouwen,

Ook HRW merkt 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 beschouwden, wat
in strijd is met het internationaal humanitair recht. 73 In latere rapporten over de situatie in de NoordKaukasus wordt erop gewezen dat hier verandering in gekomen was, 74 volgens enkele bronnen was
dat opvallender na de oprichting van het Emiraat van de Kaukasus. 75 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.76 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.77
Analisten zagen hierin een poging om het imago van het Emiraat van de Kaukasus wat op te poetsen.78
Volgens cijfers van Kavkazskiy Uzel (zie: 4. Frequentie van het geweld) vielen er in Ingoesjetië in de
periode 2015-2017 geen dodelijke 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. In de periode juli 2019 – september 2020 vielen er geen
burgerslachtoffers.
Aangezien de beschikbare informatie aangeeft dat de strijders in Ingoesjetië tussen september 2014
en september 2020 slechts beperkt 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.79 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 80 en beschoten woningen
van personen die ze wilden treffen.81 In de periode 2009-2013 werden ook meerdere
zelfmoordaanslagen gepleegd.82 Op 16 september 2013 vond er voor deze periode een laatste
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zelfmoordaanslag plaats in Ingoesjetië, in de rayon Sunzha.83 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.84 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 2020.85
Aangezien de beschikbare informatie aangeeft dat de strijders in Ingoesjetië tussen september 2014
en september 2020 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. 86 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. 87 In 2018 en 2019 is er een
verdere daling waar te nemen.88 Deze daling zet zich door in 2020 waarbij er in juli-augustus 2020
een lichte toename is van rebellenactiviteit maar sinds mei 2020 vooral een toename van speciale
operaties van de ordediensten gericht tegen de rebellen. 89 In de voor deze COI Focus geraadpleegde
bronnen vond Cedoca geen vermelding van rebellenactiviteit in de periode 1 – 20 september 2020.
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 redactie van deze COI Focus in 2020 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.90 In 2018 verklaart Evkurov dat volgens de ordediensten 90 % van de Ingoesjetische
Syriëstrijders omgekomen is, wat het aantal potentiële terugkeerders sterk beperkt. 91
Een analyse van incidenten in Ingoesjetië92 tussen september 2015 en augustus 2020 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.93 In mei 2020 voerden de ordediensten in
Ingoesjetië een zoekactie uit naar de aanwezigheid van een rebellengroep onder leiding van Aslan
Byutukaev in de rayon Sunzha. Het blijft in september 2020 onduidelijk of er een dergelijke groep
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aanwezig is in Ingoesjetië maar er vond in de periode mei-augustus 2020 geen scherpe stijging plaats
van rebellenactiviteit in de republiek. In deze periode vonden er twee aanslagen plaats die aan de
groep van Byutukaev toegeschreven zijn. In augustus 2020 was er wel een toename van het aantal
speciale operaties die de ordediensten in Ingoesjetië uitvoerden (zie hoofdstuk 3.1).94
Hieronder een overzicht van rebellenactiviteit in de periode 2016 – september 2020:
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.95
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 en Khasan Khaciev.96
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.97
Op 28 juli 2020 schoot een onbekende een medewerker van de Rosgvardiya, Uvais Aliev, dood in zijn
wagen aan de rand van het dorp Yandar. De aanvaller nam het dienstwapen van Aliev mee. Een meisje
dat in de wagen zat blijft ongedeerd.98
Op 13 augustus 2020 openden onbekenden in het dorp Surkhakhi het vuur op de wagen van een exmedewerker van de patrouillepost-politie, Makhurbek Aushev. De agent kwam hierbij om het leven,
twee familieleden die in de wagen zaten raakten hierbij gewond.99 Volgens het onderzoek is het
evenwel niet helemaal zeker of rebellen deze aanslag uitvoerden. Het is ook mogelijk dat Aushev een
conflict had met aanhangers van een religieuze groep, de batalkhadzhintsy.100
In augustus 2020 veroordeelde de rechtbank van Rostov-na-Donu een Ingush uit Malgobek, Bagaudin
Bogatyrev, tot negen jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij het Emiraat van de Kaukasus in
de periode 2005 – 2018. Hij is in 2018 gearresteerd toen hij terugkeerde uit Turkije waar hij ronselde
voor het Emiraat. Hij zou ook in het bezit geweest zijn van explosieven.101

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 alBaghdadi.102 Op 18 februari 2015 wordt er op het videokanaal YouTube een video gepost waarin Beslan
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Makhauri, die sinds 2012 de leider is van een rebellengroep in Ingoesjetië, trouw zweert aan IS en alBaghdadi.103 Op 21 juni 2015 publiceert men op Youtube een audio-opname waarin te horen is dat de
strijders in Dagestan, Tsjetsjenië, Kabardino-Balkarië en ook Ingoesjetië trouw gezworen hebben aan
IS-leider al-Baghdadi.104 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)105 als leider.106
Op 31 oktober 2015 werd Beslan Makhauri op de centrale markt van Nazran gedood bij een speciale
operatie door de ordediensten.107 Cedoca vond geen informatie over zijn mogelijke opvolger.
Volgens Jamestown verklaarde het hoofd van Ingoesjetië, Evkurov, in april 2016 dat er geen
noemenswaardige aanwezigheid van IS in Ingoesjetië is.108 In januari 2018 verklaarde Evkurov
opnieuw dat er geen georganiseerde rebellenbeweging meer actief is in Ingoesjetië. Wel waarschuwde
hij dat er nog slapende cellen kunnen zijn van individuen die aanvallen uitvoeren. 109
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.110
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.111 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.112
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.113 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.114 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. 115
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.116 In juli 2017 verklaart de Ingoesjetische prokuratura volgens de onafhankelijke
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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.117
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
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.118 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.119 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.120
De onderzoeksjournalist Joanna Parashchuk vermeldt in januari 2020 dat IS nog aanwezig is in
Ingoesjetië en mensen kan aanzetten tot acties. Hierbij merkt ze wel op dat IS in het algemeen en
ook specifiek in Ingoesjetië overgegaan is naar acties door individuele personen. De Kaukasus-expert
Akhmet Yarlykapov verklaart in hetzelfde artikel dat IS geen directe band heeft met de aanslagen die
in haar naam nog in Ingoesjetië uitgevoerd worden. IS wordt volgens hem meer gebruikt als een soort
merknaam waar individuele personen gebruik van kunnen maken.121
Zoals hoofdstuk 3.1 Speciale operaties van deze COI Focus toelicht doet er zich sinds mei 2020 een
toename voor van het aantal speciale operaties door de ordediensten in Ingoesjetië. De Kaukasusexpert Akhmet Yarlykapov en de Russische militaire analist Anatoliy Tsiganok merken hierover in
augustus 2020 op dat dit te maken kan hebben met de instorting van IS in het Midden-Oosten.
Voordien slaagde IS er in om geradicaliseerde personen uit de Noordelijke Kaukasus naar het MiddenOosten te brengen, maar dat netwerk bestaat nu niet meer. Personen die voordien bereid waren om
naar het Midden-Oosten te trekken en er te strijden voor IS zullen nu in Ingoesjetië blijven en daar
terroristische acties of aanslagen tegen de ordediensten opzetten. Tsiganok voegt hier nog aan toe
dat de hoge werkloosheid in Ingoesjetië nog een bijkomende factor is die jongeren aanzet om de
rebellen te vervoegen.122
In de geraadpleegde bronnen vond Cedoca voor de periode januari 2016 - september 2020 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 vond plaats in
2016 en 2017 terwijl ze in 2018, 2019 en 2020 bijna volledig stil vielen.
Jamestown Foundation schrijft in april 2016 dat er op dat moment in Ingoesjetië zeker twee personen
opgespoord werden die lid zouden zijn van IS. Het betreft een zekere Tamerlan Mankiev en Osman
Dobriev.123
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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.124
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.125
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.126
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.127
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 verklaarde in detentie gefolterd te zijn. Op 14 augustus 2018 veroordeelde de
rechtbank hem tot negen jaar gevangenisstraf.128
Op 21 maart 2017 arresteerden de Ingoesjetische ordediensten een man die terugkeerde uit Syrië en
daar deelgenomen zou hebben aan de gewapende strijd.129
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.130
Op 5 november 2017 veroordeelde een Ingoesjetische rechtbank Magomed Yandiev tot zes jaar
gevangenisstraf voor het verbergen van munitie voor rebellen gelinkt aan IS. 131
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. 132
Op 28 februari 2018 veroordeelde de militaire rechtbank van de okrug133 Moskou een Ingoes tot vijftien
jaar cel voor betrokkenheid bij IS in Syrië.134
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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.135
Op 31 december 2019 voerden twee mannen een aanval uit op een politiecontrolepost nabij Magas.
Ze reden met hun wagen in op een politiewagen en vielen de agenten vervolgens aan met messen.
Hierbij kwamen een agent en één van de aanvallers, Mikail Miziev, om het leven. De andere aanvaller,
Akhmed Imagozhiev, raakte gewond bij de aanval en werd gearresteerd. IS heeft deze aanslag later
opgeëist.136
Op 23 augustus 2020 voerden de ordediensten in dorp Troitskoe een speciale operatie uit waarbij ze
drie veronderstelde aanhangers van IS om het leven brachten. Twee leden van de ordediensten
raakten gewond. De ordediensten omsingelden een woning waarna er een vuurgevecht ontstond
waarbij Magomed Saraliev, Aslangirey-Magomed en Ibragim Lolokhoev gedood zijn.137 In tegenspraak
met de door de ordediensten gegeven namen verklaarde een familielid van een zekere Aslan
Gadaborshev dat deze gedood is bij de speciale operatie in Troitskoe. Gadaborshev zou enige tijd
voordien geradicaliseerd zijn en de rebellen vervoegd hebben. 138 De ordediensten verklaarden dat ze
bij een van de gedode rebellen het pistool vonden van de op 28 juli 2020 doodgeschoten medewerker
van de Rosgvardiya, Uvays Aliev.139 Dezelfde dag arresteerden de ordediensten, Ruslan Gandaloev,
de eigenaar van de woning. Gandaloev is een week incommunicado vastgehouden waarna hij een
schuldbekentenis van betrokkenheid bij een terroristische daad aflegde. Zijn vrouw houdt zijn onschuld
staande.140

3. Bestrijding van het gewapend verzet door de autoriteiten
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. 141

3.1. Speciale operaties en arrestaties
3.1.1 Speciale operaties
Net zoals voorheen maakten de ordediensten ook in 2017, 2018, 2019 en 2020 gebruik van het
invoeren van een “regime van antiterroristische operaties” (KTO 142) in delen van Ingoesjetië. Op 23
augustus 2017 voerde men bijvoorbeeld een KTO–regime in het dorp Psedakh in voor het uitvoeren
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van een speciale operatie tegen veronderstelde rebellen.143 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. Op 16 september 2018 deed men hetzelfde in de rayon Sunzha voor een operatie waarbij de
ordediensten verklaarden drie rebellen gedood te hebben.144 In 2019 voerde men volgens KavkazskiyUzel twee KTO’s uit waarbij één vermoedelijke rebel gedood is.145 In 2020 is er evenwel een stijging
van het aantal KTO’s in Ingoesjetië waar te nemen. Zo vermeldt de onafhankelijke nieuwssite Fortanga
dat er in augustus 2020 alleen al vijf KTO’s plaatsvonden in Ingoesjetië waarbij volgens hun telling
acht veronderstelde rebellen gedood zijn. Kavkazskiy-Uzel bericht in zijn overzicht over zes KTO’s in
de periode januari – 26 augustus 2020, waarbij er zes veronderstelde rebellen gedood zijn. 146 En
Memorial meldt op zijn beurt dat er in 2020 in Ingoesjetië acht KTO’s plaatsvonden, waarvan vijf in
augustus, waarbij in totaal elf veronderstelde rebellen gedood zijn.147
Het hoofd van de lokale afdeling van Memorial in Ingoesjetië, Timur Akiev, verklaart aan Kavkazskiy
Uzel dat de toename van het aantal KTO’s in Ingoesjetië wellicht te maken heeft met de moordaanslag
op een medewerker van de Rosgvardiya in juli 2020 en het feit dat er in mei 2020 reeds berichten
waren over de activiteit van een rebellengroep onder leiding van Aslan Byutukaev in de rayon Sunzha.
Akiev voegt eraan toe dat er de laatste jaren een sterke afname was van dergelijke incidenten in
Ingoesjetië en er enkel sprake was van slapende rebellencellen. De bevolking was gewend geraakt
aan deze kalmte en Akiev betreurt dat deze periode van stabiliteit nu onderbroken is. Tegelijk drukt
hij zijn verbazing uit dat drie jaar nadat Evkurov verklaarde dat alle rebellengroepen uit Ingoesjetië
verdreven zijn er opnieuw zo’n groep zou opduiken. 148 Ook de mensenrechtenactivist Ruslan
Mutsol’gov merkt op dat er de laatste drie jaar een duidelijke afname was van het aantal speciale
operaties door de ordediensten, maar dat er in de periode juni-augustus 2020 opnieuw een stijging
is.149
Zowel Fortanga als Kavkazskiy-Uzel schrijven dat de toename van het aantal KTO’s en vooral het
aantal dodelijke slachtoffers bij veronderstelde rebellen die erbij vallen leiden tot negatieve reacties
in de Ingoesjetische maatschappij en tot een verdere vertrouwensbreuk met de ordediensten. Zo
verklaarde de Raad van Teyps van Ingoesjetië eind augustus 2020 dat ze willen aanvaarden dat de
slachtoffers die bij de KTO’s vallen misdadigers zijn maar dat dit niet toelaat hen te doden in plaats
van te arresteren. Ook enkele maatschappelijke activisten lieten zich hier al negatief over uit. Ze stelt
de Ingoesjetische activist Akhmed Buzurtanov dat vooral in zaken die met rebellen en extremisme
gelieerd zijn er zich gevallen voordoen waarbij de ordediensten de verdachte doodschieten zonder dat
er duidelijk bewijsmateriaal aangedragen wordt van hun schuld. 150 Isabella Evloeva, de
hoofdredactrice van Fortanga vraagt zich hierbij af waarom de veronderstelde rebellen zo vaak om het
leven komen bij dergelijke KTO’s en of de ordediensten geen andere tactieken kunnen gebruiken om
hen te arresteren.151 Ruslan Mutsol’gov verklaart in augustus 2020 dat de huidige Ingoesjetische
autoriteiten op geen enkele manier de dialoog meer aangaan met de bevolking en dat die daardoor
geen vertrouwen hebben in de verklaringen van de ordediensten over de gedode veronderstelde
rebellen.152
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Naast de in de bovenstaande paragrafen besproken kritiek door mensenrechtenactivisten vond Cedoca
in de voor deze COI Focus geraadpleegde bronnen voor de periode 2016 - september 2020 geen
vermeldingen over in Ingoesjetië uitgevoerde speciale operaties waarbij de ordediensten ernstige
inbreuken pleegden tegen de veiligheid van de burgerbevolking. Wel verklaren verschillende inwoners
van Ingoesjetië in een artikel van Kavkazskiy Uzel van 25 augustus 2020 dat het feit dat de
ordediensten speciale operaties uitvoeren in de republiek zorgt voor stress en een onveiligheidsgevoel
bij de bevolking. Ook vermelden ze ongemakken zoals het feit dat de ordediensten vaak elektriciteit
en water afsluiten in een zone waar ze een speciale operatie uitvoeren.153
In het volgende overzicht staan enkele recente grootschalige acties vermeld. Deze lijst heeft niet de
intentie exhaustief te zijn:
Op 23 augustus 2017 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in het dorp Psedakh waarbij
drie veronderstelde rebellen gedood werden.154
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.155
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. 156
Op 7 augustus 2019 doodden de Ingoesjetische ordediensten tijdens een speciale operatie in de rayon
Malgobek een verondersteld aanhanger van IS.157
Op 30 mei 2020 voerden de ordediensten een speciale operatie uit de Demchenkostraat in de
gemeente Sunzha waarbij ze twee veronderstelde rebellen insloten. Er ontstond een vuurgevecht
waarbij de veronderstelde rebellen om het leven kwamen. Volgens de ordediensten waren het twee
inwoners
van
Ingoesjetië:
Bilan
Yakh’yaevich
Mereshkov
en
Magomed
Ozdoev.158
Mensenrechtenactivisten plaatsten nadien vraagtekens bij de effectieve betrokkenheid van de twee
slachtoffers bij de rebellenbeweging. Zo brachten de ordediensten geen aanwijzingen of bewijs van
deze betrokkenheid aan en was de berichtgeving over het incident summier.159
Op 6 augustus 2020 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in het dorp Malgobek waarbij
ze de daders van de moord op een medewerker van de Rosgvardiya op 28 juli 2020 zouden zoeken.
Bij de operatie doodden ze twee veronderstelde rebellen en arresteerden ze er een derde. De
ordediensten gaven de namen van de slachtoffers niet vrij, maar de gearresteerde zou een familielid
zijn van Muslim Evloev, een bekende worstelaar. Deze laatste werd eerst genoemd als één van de
slachtoffers, dan als de arrestant maar later is bericht dat hij gevlucht is. Deze tegenstrijdige
verklaringen door de ordediensten en getuigen over Muslim Evloev doet mensenrechtenactivisten
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twijfelen over de juiste toedracht van deze speciale operatie. Het is tot heden niet geweten waar
Muslim Evloev zich bevindt.160
Op 26 augustus 2020 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in het dorp Ali-Yurt. Een van
de veronderstelde rebellen kwam hierbij volgens de ordediensten om het leven toen hij zelf een
explosief deed ontploffen. Een andere veronderstelde rebel zou ontkomen zijn. 161

3.1.2 Arrestaties
In het verleden vermeldde Memorial 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
de ordediensten zelf het bezwarend materiaal plaatsten dat bij de betrokken persoon volgens officiële
berichten werd aangetroffen.162 Ook meer recent zijn er nog meldingen over dergelijke praktijken.163
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.164 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.165
Memorial schrijft in juli 2020 dat een zekere Yunus Bedzizhev uit Ekazhevo zich die maand tot hen
wende omdat volgens hem de ordediensten explosieven in zijn magazijn geplaatst hebben waarna hij
hiervoor aangeklaagd is. Bedzizhev heeft een bedrijf dat blanke wapens verkoopt en volgens hem
hebben de ordediensten hem al meermaals onder druk gezet om dit te sluiten. Hij ging hier echter
niet op in.166
De Ingoesjetische mensenrechtenactivisten Timur Akiev en Magomed Mutsol’gov stellen in augustus
2020 verder dat aan arrestanten in gevoelige zaken in de eerste dagen van hun detentie vaak de
toegang tot een advocaat ontzegd wordt. Sinds het uitbreken van Covid-19 geven de ordediensten
aan advocaten quarantainemaatregelen als reden om hun cliënt niet te mogen zien.167
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.168 In juni 2020 verklaarde de Ingoesjetische
mensenrechtenactivist Magomed Mutsol’gov dat hij weet heeft van tientallen gevallen waarbij de
ordediensten zich schuldig maken aan het folteren van personen. 169 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. 170 Tijdens zijn proces voor

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Kavkazskiy Uzel, 07/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 08/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 11/08/2020, url
Kavkazskiy Uzel, 26/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 26/08/2020, url
Memorial Human Rights Center, 05/06/2014, url
Caucasian Knot, 13/08/2015, url
Memorial, 30/08/2017, url
Mediazona, 29/08/2018, url
Memorial, 30/07/2020, url
Kavkazskiy Uzel, 31/08/2020, url
Memorial Human Rights Center, 29/09/2009, url; AI, 21/06/2012, url
Kavkazskiy Uzel, 01/06/2020, url
Kavkazskiy Uzel, 20/06/2016, url

Pagina 21 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

betrokkenheid bij de rebellen in augustus 2017 verklaarde Gadamauri dat hij tijdens zijn detentie
gefolterd werd door de ordediensten.171
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.172
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.173
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
voorhand verklaart dat ze de FSB niet aansprakelijk zullen stellen voor de dood van Ibragim Aliev en
ze geen hulp van mensenrechtenorganisaties zullen inroepen.174
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.175
Op 7 augustus 2020 arresteerden de ordediensten in het dorp Sagopi Bagaudin Evloev nadat ze in zijn
woning explosieven gevonden zouden hebben. Evloev zegt dat de explosieven er door de ordediensten
geplaatst zijn en dat de FSB hem na de arrestatie folterde om een bekentenis te bekomen. Omwille
van de folteringen sneed hij zijn polsen over. Artsen konden hem redden maar Evloev ondertekende
daarna een schuldbekentenis. In september 2020 is de rechtszaak tegen Evloev nog lopende.176
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.177 Naar aanleiding van het bovenvermelde overlijden van Magomed Daliev tijdens zijn
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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.178 Op 6 december 2016 werden het hoofd van het Centrum voor
Extremismebestrijding van het Russisch ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerstvo Vnutrennikh
Del, MVD), Timur Khamkhoev en zijn adjunct, Aslan Khamkhoev, gearresteerd. Officieel werden ze
gearresteerd voor de arrestatie, foltering en afpersing van een Azerisch staatsburger.179 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. 180 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.181 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 en op 10 oktober 2019 verwierp de rechtbank zijn verzoek voor vervroegde
vrijlating wat door een hogere rechtbank bevestigd is op 20 december 2019.182

3.2. Ontvoeringen en verdwijningen
Tot in 2013 hebben mensenrechtenorganisaties erop gewezen dat in Ingoesjetië nog steeds
ontvoeringen plaatsvonden.183 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”. 184 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.185
In een rapport over Ingoesjetië van juni 2012 schreef AI 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.186
Sinds begin 2013 staan in de lijst van ontvoerde personen die de mensenrechtenorganisatie Mashr
bijhoudt, geen nieuwe namen.187 Ook in zijn jaaroverzicht over Ingoesjetië merkt Ekho Kavkaza op
dat er in 2013 en 2014 geen ontvoeringen geregistreerd zijn in de republiek. 188 In juni 2016 verklaren
Memorial en de Ingoesjetische mensenrechtenactivist Mogamed Mutsol’gov 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.189 In januari 2019 schrijft het Conflict Analysis and
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Prevention Center dat er sinds 2012 geen ontvoeringen of verdwijningen meer plaatsvonden in
Ingoesjetië.190 In augustus 2020 verklaart Mogamed Mutsol’gov dat dergelijke verdwijningen zich niet
meer voordoen in Ingoesjetië, maar dat het wel gebeurt dat arrestanten enige tijd incommunicado
blijven na hun arrestatie.191 Cedoca heeft bij het opvolgen van incidenten in Ingoesjetië geen
informatie gevonden over gevallen van ontvoering sinds het begin van 2013. 192 Voor de volledigheid
dient hierbij vermeld dat er onduidelijkheid is over het lot van Muslim Evloev. Deze bekende worstelaar
is verdwenen bij een speciale operatie op 6 augustus 2020 in Malgobek (zie 3.1.1). Zowel de
ordediensten als getuigen legden er tegenstrijdige getuigenissen over af en het is heden onduidelijk
of hij nog in leven is of gevlucht of gearresteerd is.193

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. 194 Volgens 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.195
Diverse mensenrechtenorganisaties geven aan dat verklaringen over buitengerechtelijke executies
vaak een patroon volgen. De ordediensten melden een incident waarbij ze verklaren dat ze een
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.196 Het is een standaardboodschap waarmee
men, volgens verschillende mensenrechtenorganisaties, de uitgevoerde acties wil rechtvaardigen. 197
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).198
Voor de laatste jaren vond Cedoca in de geraadpleegde bronnen onderstaande incidenten waarbij
mensenrechtenorganisaties gewag maken van mogelijke buitengerechtelijke executies.
Zo bericht 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
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en hem op de hoogte te houden van het verdere verloop van het strafonderzoek. 199 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.200
Op 12 december 2018 vond er in Nazran een explosie plaats nabij medewerkers van de Rosgvardiya201
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
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.202
Op 30 mei 2020 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in de Demchenkostraat in de
gemeente Sunzha waarbij ze twee veronderstelde rebellen insloten. Er ontstond een vuurgevecht
waarbij de veronderstelde rebellen om het leven kwamen. 203 Mensenrechtenactivisten plaatsten
nadien vraagtekens bij de effectieve betrokkenheid van de twee slachtoffers bij de rebellenbeweging.
Zo brachten de ordediensten geen aanwijzingen of bewijs van deze betrokkenheid aan en was de
berichtgeving over het incident summier.204

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 aard en/of gebruikte methodologie van de geconsulteerde bronnen.205
Het nieuwsagentschap Kavkazskiy 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.206
In 2019 vonden er volgens Kavkazskiy Uzel ongeveer evenveel geweldsincidenten plaats als in 2018
maar de organisatie geeft daarbij geen cijfermateriaal.207 In 2018 vonden er volgens Kavkazksiy Uzel
in Ingoesjetië twee ontploffingen plaats die het als een terreurdaad beschouwt. Het betrof telkens een
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aanslag met een granaat.208 In 2017 vonden er in Ingoesjetië volgens Kavkazskiy Uzel twee
ontploffingen plaats waarvan één zelfmoordaanslag aan een politiecontrolepost.209
Volgens A. Bortnikov, de voorzitter van het Nationaal Antiterroristisch Comité (NAC), nam het aantal
terroristische misdaden in 2019 en 2018 af in de Russische Federatie. Bortnikov geeft evenwel geen
concrete cijfers voor 2019 en 2018.210 Volgens cijfers die het 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.211 In 2016 was dit al gedaald met 11% ten opzichte van 2015. Het NAC gaf hierbij geen concrete
cijfers over de incidenten.212
Volgens cijfers van het Federaal Russisch portaal voor gerechtelijke statistieken registreerde men 45
misdrijven van terroristische aard in Ingoesjetië in de periode januari – juli 2020. In 2019 registreerde
het portaal er 46 en in 2018 54. In 2017 waren dat er 67 ten opzichte van 105 in het jaar 2016. 213
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. 214 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.215
Memorial vermeldt dat er in 2019 in Ingoesjetië 46 misdaden van terroristische aard plaatsvonden.216
Ook volgens cijfers van de Ingoesjetische MVD vonden er in 2019 46 misdaden van terroristische aard
plaats.217 In 2018 waren dat er volgens de Ingoesjetische MVD 54, een daling van 19,4% ten opzichte
van 2017. Daarnaast stelt de MVD in 2019 acht misdaden van extremistische aard vast. In 2018 en
2017 waren dat telkens twaalf misdaden.218
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 jaren219:
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213
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214
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217
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218
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van het cijfermateriaal van Memorial over het aantal
gesneuvelde leden van de ordediensten in Ingoesjetië in de voorbije jaren.
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222
Kavkazskiy Uzel, 04/02/2016, url
223
Kavkazskiy Uzel, 29/01/2017, url
224
Kavkazskiy Uzel, 16/01/2018, url
225
Kavkazskiy Uzel, 06/02/2019, url
226
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januari – juli 2020235
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De Ingoesjetische MVD bericht dat er in de republiek in 2019 twee veronderstelde rebellen gedood en
28 gearresteerd zijn.236 In 2018 waren dat er volgens de MVD respectievelijk acht en zestien. Er vielen
volgens de MVD in dat jaar geen slachtoffers bij de ordediensten. 237 In 2017 zijn er volgens de
Ingoesjetische MVD in de republiek acht rebellen en handlangers gedood en 36 gearresteerd.238
Voor data over de typologie van het geweld, raadpleegt Cedoca ook de inventaris van het Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een Amerikaans non-profitproject dat informatie over
conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. De bronnen die ACLED voor de Russische Federatie
raadpleegt zijn publiek toegankelijk. De databank is publiek raadpleegbaar op de website van ACLED
en wordt regelmatig bijgewerkt. De inventaris van ACLED geeft de datum van incidenten, het type
van geweld, actoren van geweld, een beschrijving van de incidenten, de locatie en het aantal dodelijke
slachtoffers weer.255
ACLED registreert gewelddadige incidenten in de Russische Federatie en ordent ze volgens de
categorieën battles en explosions/remote violence.256
Gelet op de bronnen en methodologie van ACLED kunnen de data volgens Cedoca slechts beschouwd
worden als een schatting en indicatie van de tendensen met betrekking tot het geweld in een bepaalde
periode. ACLED wijst erop dat de verzamelde gegevens in zekere mate de prioriteiten van de
mediaverslaggeving weerspiegelen en dat een onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is. 257
In de periode 1 januari – 31 december 2019 vonden er volgens ACLED in Ingoesjetië drie battles plaats
en in de periode 1 januari – 15 september 2020 acht battles.239
Wat betreft het aantal burgerslachtoffers vermelden Memorial en Kavkazskiy Uzel dat ze geen weet
hebben van burgerslachtoffers in Ingoesjetië in de periode januari – juli 2020.240 In 2019 viel er
volgens Kavkazskiy Uzel in Ingoesjetië één gewonde en waren er geen dodelijke slachtoffers. 241 In
2018 vielen er twee dodelijke burgerslachtoffers en geen gewonden. 242 In 2017 raakten er vier burgers
gewond en werden er geen gedood.243 In 2016 raakten er eveneens vier burgers gewond en werden
er geen burgers gedood.244 In 2015 raakte er volgens Kavkazskiy Uzel één burger gewond en waren
er geen dodelijke burgerslachtoffers.245 In 2014 vielen er twee dodelijke burgerslachtoffers en raakten
er geen burgers gewond.246
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Samenvatting
In september 2018 vatte Yunus-Bek Evkurov zijn derde ambtstermijn aan als hoofd van de republiek
Ingoesjetië. Kort na zijn nieuwe aanstelling tekende 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 leidde tot hevige protesten in Ingoesjetië in oktober 2018. Deze zwakten af, maar na een
wetswijziging over referenda in maart 2019 barstten ze opnieuw los en moesten de Ingoesjetische
autoriteiten ordediensten van andere regio’s oproepen om de protestactie te bedwingen. De
autoriteiten arresteerden hierna verschillende organisatoren van deze protestacties tegen wie tot
heden rechtszaken lopen. In juli 2019 kondigde Evkurov zijn vervroegd ontslag aan en in september
2019 benoemde het Ingoesjetisch parlement, op voorspraak van Putin, zijn opvolger: Makhmud-Ali
Kalimatov, een Kremlingetrouw figuur. In zijn eerste jaar verving Kalimatov een groot aantal hoge
functionarissen en stelde zo een nieuwe bestuursploeg samen. Desondanks lijkt hij geen grip te krijgen
op een beperkte opstoot van geweld in de republiek. Daarnaast bleven maatschappelijke problemen
zoals de hoge werkloosheid onbeantwoord en geven analisten aan dat Kalimatov weinig voeling heeft
met de bevolking.
Tot in 2020 geven alle bronnen aan dat het Emiraat van de Kaukasus geen georganiseerde werking
meer heeft in Ingoesjetië. In mei 2020 was er evenwel sprake van de aanwezigheid van een
rebellengroep in Ingoesjetië, wat leidde tot een zekere toename van geweldsincidenten. Het is
onduidelijk of deze groep opereert onder de vlag van het Emiraat of die van IS. IS is mogelijk nog
aanwezig is Ingoesjetië, maar heeft evenmin een georganiseerde werking. In het verleden is er vanuit
Ingoesjetië een beperkte uitstroom van IS-aanhangers naar het Midden-Oosten geweest, wat maakte
dat de werking van deze organisatie in de republiek zeer beperkt was. Deze uitstroom is nu gestopt
en analisten voorzien geen grote groep van terugkeerders. IS heeft wel potentieel om “lone wolves”
te inspireren tot terreurdaden. Volgens bronnen organiseert IS niet zelf deze terreurdaden maar
gebruiken individuen de naam van IS zonder dat er sprake is van een bredere coördinatie.
Diverse bronnen geven aan dat de activiteit van de rebellen 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 zette zich echter niet door in 2018,
dat opnieuw een daling vertoonde die zich doorzette in 2019. In 2020 is er in de periode mei – juli
een lichte toename van geweldsincidenten waar te nemen.
Het aantal operaties van de Ingoesjetische ordediensten in 2017, 2018 en 2019 lag, volgens alle
bronnen, eveneens lager dan in voorgaande jaren. In 2020 is er in de periode mei – augustus een
zekere toename van het aantal geweldsincidenten vanwege de ordediensten. Deze stijging lijkt zich
voorlopig niet door te zetten in september 2020.
Informatie uit diverse bronnen geeft 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 2020 plaatsvonden, vertonen gelijkaardige kenmerken als voorheen.
Het aantal slachtoffers onder beide partijen en onder de burgerbevolking kende in 2017 een korte
stijging, maar bleef 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. In 2019 en januari – september 2020 vielen er geen dodelijke burgerslachtoffers. Zowel in
2018 als 2019 tekende zich opnieuw een verdere daling van het globaal aantal slachtoffers af. In 2020
blijft het aantal slachtoffers bij de ordediensten gelijklopend maar is er een toename merkbaar bij het
aantal gedode veronderstelde rebellen.

Pagina 29 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Bibliografie
Geschreven en audiovisuele bronnen
Amnesty International (AI), The Circle of Injustice. Security operations and Human Rights violations in
Ingushetia, 21/06/2012, http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/012/2012/en/15aa2dcf-0b39-43f0a8b8-658668806212/eur460122012en.pd [geraadpleegd 22/06/2012]
Amnesty International (AI), The State of the Worlds Human Rights 2015/2016, Russian Federation, 23/02/2016,
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ENGLISH.PDF [geraadpleegd 29/09/2016]
Amnesty International (AI), The State of the Worlds Human Rights 2016/2017, Russian Federation, 22/02/2017,
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017ENGLISH.PDF [geraadpleegd 02/10/2017]
Amnesty International (AI), The State of the Worlds Human Rights 2017/2018, Russian Federation, 22/02/2018,
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF [geraadpleegd 07/09/2018
Amnesty International (AI), Russian Federation 2019, 27/02/2020,
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/russian-federation/report-russian-federation/
[geraadpleegd 15/09/2020]
Argumenty i Fakty, Юнус-Бек Евкуров: «Группировок террористов в Ингушетии не осталось» [Yunus-Bek
Evkurov: Er zijn geen terroristengroepen meer in Ingoesjetië], 10/01/2018,
http://www.aif.ru/politics/russia/yunus-bek_evkurov_gruppirovok_terroristov_v_ingushetii_ne_ostalos
[geraadpleegd 07/09/2018]
Carnegie Moscow Center (De Waal T.), Caucasus emir seeks a re-brand, 02/07/2014,
http://carnegieendowment.org/2014/07/02/caucasus-emir-seeks-re-brand [geraadpleegd 17/09/2014]
Caucasian Knot, In 2012, Ingushetia had 167 victims of the armed conflict, 17/01/2013, http://eng.kavkazuzel.ru/articles/23871/?print=true [geraadpleegd 29/07/2013]
Caucasian Knot, Bokov: "Emir of Ingushetia" Getagazhev identified among casualties of special operation,
24/05/2014, http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/28225/ [geraadpleegd 23/09/2014]
Caucasian Knot, Imarat Kavkaz (Caucasus Emirate), 29/12/2014, http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/30497/
[geraadpleegd 01/09/2015]
Caucasian Knot, Experts treat situation in Northern Caucasus as dangerous and predict escalation of conflict,
07/01/2015, http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/30456/ [geraadpleegd 01/09/2015]
Caucasian Knot, Adaptation commission returns guy who was going to fight in Syria back to Ingushetia,
25/01/2015, http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/30633/ [geraadpleegd 07/09/2015]
Caucasian Knot, "Caucasian Knot" sums up armed conflict outcomes in NCFD in 2014, 31/01/2015,
http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/30680/ [geraadpleegd 28/08/2015]
Caucasian Knot, Infographics. Statistics of victims in Northern Caucasus for 2014 under the data of the
Caucasian Knot, 31/03/2015, http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/30685/ [geraadpleegd 28/08/2015]
Caucasian Knot, New leader of “Imarat Kavkaz” not to be loyal to IS, 22/04/2015, https://eng.kavkazuzel.ru/articles/31512/ [geraadpleegd 02/09/2015]
Caucasian Knot, Ingush authorities pardon 80 militants during four years, 17/05/2015, http://eng.kavkazuzel.ru/articles/31755/ [geraadpleegd 01/09/2015]
Caucasian Knot, “Islamic State” accepts pledges of allegiance from North-Caucasian militants, 24/06/2015,
https://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/32148/ [geraadpleegd 02/09/2015]
Caucasian Knot, "LifeNews": leader of "Imarat Kavkaz" killed in Dagestan, 11/08/2015, http://eng.kavkazuzel.ru/articles/32632/ [geraadpleegd 02/09/2015]
Caucasian Knot, Resident of Ingushetia complains about violations during search, 13/08/2015,
https://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/32655/ [geraadpleegd 08/09/2015]

Pagina 30 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Caucasus Times, В поисках чистого ислама: религиозная жизнь Ингушетии [op zoek naar zuivere islam: het
religieuze leven in Ingoesjetië], 29/07/2014, http://www.caucasustimes.com/article.asp?id=21332
[geraadpleegd 15/09/2014]
Caucasian Times, Взрыв в Ингушетии: покушение или провокация? [Ontploffing in Ingoesjetië: aanslag of
provocatie], 13/12/2018, http://caucasustimes.com/ru/vzryv-v-ingushetii-pokushenie-ili-provokacija/
[geraadpleegd 10/09/2019]
Central Asia-Caucasus Institute, Caucasus Emirate suffers higher casualties under new leadership, 03/09/2014,
http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13034-caucasus-emirate-suffers-highercasualties-under-new-leadership.html [geraadpleegd 10/09/2014]
Central Asia-Caucasus Analyst (Aliyev H.), Ingushetia's Leader Claims the End of Insurgency in His Republic,
17/05/2015, http://www.cacianalyst.org/publications/field-reports/item/13214-ingus [geraadpleegd 01/09/2015]
Central Asia-Caucasus Analyst (Aliyev H.), Families of ISIS Fighters Return to North Caucasus, 23/05/2018,
http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13519-families-of-isis-fighters-return-to-northcaucasus.html [geraadpleegd 07/09/2018]
Centre for Eastern Studies (OSW) (Falkowski M., Marszewski M.), The ‘tribal areas’ of the Caucasus. The North
Caucasus – an enclave of ‘alien civilisation’ within the Russian Federation in OSW Studies, Issue 34, 14/04/2010,
http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/PRACE_34.pdf [geraadpleegd 30/08/2010]
Chechen Committee for National Salvation, Хроника внесудебных казней, совершенных Российскими
силовыми структурами на территориях Чеченской республики и Республики Ингушетия за прошедший год (с
января месяца 2006 года по февраль месяц 2007 года) [Kroniek van buitengerechtelijke executies, uitgevoerd
door Russische machtsstructuren in de Tsjetsjeense republiek en de republiek Ingoesjetië gedurende het voorbije
jaar (vanaf januari 2006 tot februari 2007)], 17/03/2007,
http://www.savechechny.narod.ru/inform/news062.htm [geraadpleegd 10/03/2008]
Conflict Analysis and Prevention Center, Will new waves of radicalization in the North Caucasus be prevented?,
31/01/2019, http://cap-center.org/wp-content/uploads/2019/02/CVE_En.pdf [geraadpleegd 10/09/2019]
Council of Europe, Parliamentary Assembly (PACE), Situation in the North Caucasus Region: security and human
rights, 29/09/2009, http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ajdoc43_2009.pdf [geraadpleegd 06/10/2009]
Council of Europe, Parliamentary Assembly (PACE), Legal remedies for Human Rights violations in the North
Caucasus region, 31/05/2010, http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20100531_caucasus_E.pdf
[geraadpleegd 30/08/2010]
Ekho Kavkaza, Ингушетия: некоторые итоги года [Ingoesjetië: enkele resultaten van het jaar], 04/01/2015,
http://www.ekhokavkaza.mobi/a/26775642.html [geraadpleegd 08/09/2015]
Ekho Kavkaza, ИГ объявило о присяге всех боевиков Северного Кавказа аль Багдади [IS heeft over de eed
van alle strijders van de Noord-Kaukasus aan al-Bagdadi gecommuniceerd], 23/06/2015,
http://www.ekhokavkaza.mobi/a/27088057.html [geraadpleegd 02/09/2015]
Ekho Kavkaza, От «Имарата» до ИГИЛ [Van “Emiraat” naar ISIL], 28/06/2015,
http://www.ekhokavkaza.mobi/a/27098452.html [geraadpleegd 02/09/2015]
Ekho Kavkaza, Боевики подтвердили назначение Сулейманова амиром «Имарата Кавказ» [Strijders hebben
aanstelling van Suleimanov als amir van het “Emiraat van de Kaukasus” bevestigd], 06/07/2015,
http://www.ekhokavkaza.mobi/a/27111889.html [geraadpleegd 02/09/2015]
Ekho Kavkaz, Названы имена убитых при контртеррористической операции в Ингушетии [De namen van de
bij een speciale operatie in Ingoesjetië gedoden zijn gegeven], 11/02/2018,
https://www.ekhokavkaza.com/a/29033193.html [geraadpleegd 07/09/2018]
Ekho Kavkaza, Спецоперация с правом на ошибку [Speciale operatie met foutenmarge], 10/06/2018,
https://www.ekhokavkaza.com/a/29282311.html [geraadpleegd 07/09/2018]
Fortanga, Годовой рубеж Калиматова: хронология и оценки [Jaargrens voor Kalimatov: chronologie en
beoordeling], 26/06/2020, https://fortanga.org/2020/06/godovoj-rubezh-kalimatova-hronologiya-i-otsenki/
[geraadpleegd 15/09/2020]

Pagina 31 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Fortanga, «Убить нельзя задерживать» [Het doden kan niet wachten], 03/09/2020,
https://fortanga.org/2020/09/ubit-nelzya-zaderzhivat-pochemu-siloviki-v-ingushetii-vo-vremya-speczoperaczijtak-chasto-ubivayut-lyudej/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Galgaiche, Евкуров принял участие в сходе жителей селения Али-Юрт [Evkurov heeft deelgenomen aan
bijeenkomst van inwoners van het dorp Ali-Yurt], 15/02/2015, http://galgayche.org/?p=2730 [geraadpleegd
01/09/2015]
Galgaiche, «Диалог с народом» назначен на 21 марта [« Dialoog met het volk » vastgelegd op 21 maart],
16/03/2015, http://galgayche.org/?p=4275 [geraadpleegd 31/08/2015]
Galgaiche, Магаса осудили на второй пожизненный срок [Magas veroordeeld voor tot tweede levenslange
gevangenisstraf], 09/07/2015, http://galgayche.org/?p=5294 [geraadpleegd 01/09/2015]
Galgaiche, В Ингушетии комиссия по адаптации окажет помощь вернувшемуся из Сирии местному жителю
[In Ingoesjetië biedt de adaptatiecommissie hulp aan lokale inwoners die uit Syrië teruggekeerd zijn],
06/08/2015, http://galgayche.org/?p=6703 [geraadpleegd 01/09/2015]
Galgaiche, В парламенте Ингушетии депутаты от “Единой России” займут 26 из 32 мест [In het parlement van
Ingoesjetië nemen vertegenwoordigers van Verenigd Rusland 26 van de 32 plaatsen], 21/09/2016,
http://galgaycheorg.com/?p=8682 [geraadpleegd 29/09/2016]
Grani.ru, Фигуранты дела "Орджоникидзевского джамаата" заявили о пытках [Figuranten van de zaak
« Ordzhonikidzev dzhamaat melden folteringen], 16/08/2017, https://grani-ruorg.appspot.com/Society/Law/m.263366.html [geraadpleegd 02/10/2017]
Human
Rights
Watch
(HRW),
As
If
They
Fell
From
the
Sky,
http://www.hrw.org/reports/2008/russia0608/russia0608webwcover.pdf [geraadpleegd 10/09/2008]

06/2008,

Human Rights Watch (HRW), Human Rights in Russia Hearing May 6, 2010. North Caucasus Panel. Testimony by
Tanya Lokshina, Human Rights Watch Russia Office, 06/05/2010,
http://www.hrw.org/en/news/2010/05/06/human-rights-russia-hearing-may-6-2010 [geraadpleegd 30/08/2010]
Human Rights Watch (HRW), World report 2013. Russia, 31/01/2013, http://www.hrw.org/worldreport/2013/country-chapters/russia [geraadpleegd 05/08/2013]
Human Rights Watch (HRW), World Report 2016, Russia, 01/01/2016, https://www.hrw.org/worldreport/2016/country-chapters/russia [geraadpleegd 29/09/2016]
Human Rights Watch (HRW), World Report 2017, Russia, 29/01/2017, https://www.hrw.org/worldreport/2017/country-chapters/russia#60e6d6 [geraadpleegd 02/10/2017]
Human Rights Watch (HRW), World Report 2018, Russia, 18/01/2018, https://www.hrw.org/worldreport/2018/country-chapters/russia [geraadpleegd 07/09/2018]
Human Rights Watch (HRW), World Report 2019, Russia, 17/02/2019, https://www.hrw.org/worldreport/2019/country-chapters/russia [geraadpleegd 10/09/2019]
Human Rights Watch (HRW), World Report 2020, Russia 14/01/2020, https://www.hrw.org/world-

report/2020/country-chapters/russia [geraadpleegd 15/09/2020]
Hunafa.com, О шахаде амира и муджахидов Вилаята ГIалгIайче [Over het martelaarschap van de amir en
mujahedeen van de Vilayat Galgaiche], 18/06/2014, http://hunafa.com/?p=17467 [geraadpleegd 11/09/2014]
IA-Maximum, Взрывные перестановки [Explosieve permutatie], 27/09/2009, http://ia-maximum.ru/info_27-0809.htm [geraadpleegd 21/10/2009]
Ingnews.ru, Жительницу Ингушетии заподозрили в пособничестве террористам в Сирии [Een inwoonster van
Ingoesjetië wordt verdacht van betrokkenheid bij terroristen in Syrië], 14/08/2019,
http://www.ingnews.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15081:2019-08-14-10-3808&catid=5:2009-01-28-06-44-03&Itemid=7 [geraadpleegd 10/09/2019]
Ingnews.ru, М. Калиматов: абсолютно не приемлю правовой нигилизм [M.Kalimatov: Ik sta gerechtelijk
nihilism absoluut niet toe], 02/09/2019,
http://www.ingnews.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15130:2019-09-02-16-1143&catid=5:2009-01-28-06-44-03&Itemid=7 [geraadpleegd 10/09/2019]

Pagina 32 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Ingushetia.ru, Юнус-Бек Евкуров вступил в должность Главы Республики Ингушетия [Yunus-Bek Evkurov
ingezworen als hoofd van de republiek Ingushetië], 09/09/2018,
http://www.ingushetia.ru/news/yunus_bek_evkurov_vstupil_v_dolzhnost_glavy_respubliki_ingushetiya/
[geraadpleegd 12/10/2018]
Insititute for the Study of War (ISW) (Gambhir H.), ISIS declares governorate in Russia’s North Caucasus region,
23/06/2015, http://www.understandingwar.org/backgrounder/isis-declares-governorate-russia%E2%80%99snorth-caucasus-region [geraadpleegd 02/09/2015]
Institute for War and Peace Reporting (IWPR) (Dudaev, U.), Ingushetia: Fears of “Second Chechnya” in Caucasus
Reporting Service No. 412, 27/09/2007, http://iwpr.net/?p=crs&s=f&o=339367&apc_state=henpcrs
[geraadpleegd 05/11/2007]
International Crisis Group (ICG), The North Caucasus: The challenges of Integration (I), Ethnicity and Conflict.
Crisis Group Europe Report N°220, 19/10/2012,
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/220-the-north-caucasus-the-challenges-ofintegration-i-ethnicity-and-conflict.pdf [geraadpleegd 29/07/2013]
International Crisis Group (ICG), The North Caucasus: The challenges of Integration (II), Islam, the Insurgency
and Counter-Insurgency. Crisis Group Europe Report N°221, 19/10/2012,
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/221-the-north-caucasus-the-challenges-ofintegration-ii-islam-the-insurgency-and-counter-insurgency.pdf [geraadpleegd 29/07/2013]
Jamestown Foundation (Tlisova F.), Understanding the roots of the conflict in Ingushetia, in Chechnya Weekly
Volume 8, Issue 38, 04/10/2007, http://www.jamestown.org/chechnya_weekly/article.php?articleid=2373703
[geraadpleegd 16/01/2008]
Jamestown Foundation (Moore C.), Suicide bombings part of tactical shift by North Caucasus rebels, in North
Caucasus Weekly, 17/09/2009,
http://www.jamestown.org/programs/ncw/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35507&tx_ttnews%5BbackPid%5
D=24&cHash=02974e9e84 [geraadpleegd 22/10/2009]
Jamestown Foundation (Vatchagaev M), Extrajudicial arrests and killings on the rise in Ingushetia, in Eurasia
Daily Monitor Volume: 10 Issue: 33, 21/02/2013,
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40487&tx_ttnews%5BbackPid%5
D=685&no_cache=1 [geraadpleegd 23/08/2013]
Jamestown Foundation (Vatchagaev M.), Head of Ingushetia Evkurov spars with captured insurgent leader emir
Magas in court in Eurasia Daily Monitor, Volume: 10 Issue: 122, 27/06/2013,
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=41085&tx_ttnews%5BbackPid%5
D=685&no_cache=1 [geraadpleegd 29/07/2013]
Jamestown Foundation (Vatchagaev M.), Rebels in Ingushetia target police under new Jammat leadership, in
Eurasia Daily Monitor, Volume: 11 Issue: 53, 20/03/2014,
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42124&no_cache=1#.VB_1fKFV3IU
[geraadpleegd p 11/09/2014]
Jamestown Foundation (Vatchagaev M.), Victory over North Caucasus insurgency remains elusive for Moscow, in
Eurasia Daily Monitor, Volume: 11 Issue: 74, 18/04/2014,
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Bswords%5D=8fd5893941d69d0be3f378576261ae3e&tx_ttnew
s%5Bany_of_the_words%5D=PKK&tx_ttnews%5Bpointer%5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=42249&tx_ttnew
s%5BbackPid%5D=7&cHash=128f0c31ef392058750ac3202437f00c#.VCAlRqFV3IU [geraadpleegd 11/09/2014]
Jamestown Foundation (Vatchagaev M.), Leader of Ingushetia’s rebels reportedly killed in special operation, in
Eurasia Daily Monitor, Volume: 11 Issue: 100, 29/05/2014,
http://www.jamestown.org/regions/thecaucasus/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42436&tx_ttnews%5Bback
Pid%5D=54&cHash=28622adf070a37860ffd7f696dd5982d#.VCFS8qFV3IU [geraadpleegd 11/09/2014]
Jamestown Foundation (Vatchagaev M.), Post-mortem photograph and video of Doku Umarov emerge, in Eurasia
Daily Monitor, Volume: 11 Issue: 135, 24/07/2014,
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42665&cHash=3384622ba628ed
ac028f62f3f50b20dc#.VCAxOKFV3IU [geraadpleegd 15/09/2014]

Pagina 33 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Jamestown Foundation (Dutsev V.), Russian economist denounces Evkurov’s record in Ingushetia, in Eurasia
Daily Monitor, Volume: 11 Issue: 142, 04/08/2014,
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Bswords%5D=8fd5893941d69d0be3f378576261ae3e&tx_ttnew
s%5Bany_of_the_words%5D=bubonic%20plague&tx_ttnews%5Btt_news%5D=42711&tx_ttnews%5BbackPid%5
D=7&cHash=d8438a7c3f40797317321ce0784c9363#.VCKCcqFV3IU [geraadpleegd 10/09/2014]
Jamestown Foundation (Vatchagaev M.), Caucasus Emirate and islamic State split slows militant activities, in
North Caucasus, in Eurasia Daily Monitor, Volume:12 Issue: 29, 13/02/2015,
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43542&tx_ttnews%5BbackPid%5
D=786&no_cache=1#.Vea84qFV3IU [geraadpleegd 02/09/2015]
Jamestown Foundation, Caucasus Emirate amir killed in Dagestan, in Eurasia Daily Monitor, Volume:12 Issue:
77, 24/04/2015,
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43830&tx_ttnews%5BbackPid%5
D=786&no_cache=1#.Veb-TKFV3IU [geraadpleegd 02/09/2015]
Jamestown Foundation, Two North Caucasus rebel leaders face off in Islamic State – Caucasus Emirate dispute,
in Eurasia Daily Monitor, Volume: 12 Issue: 120, 26/06/2015,
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44086&tx_ttnews%5BbackPid%5
D=786&no_cache=1 [geraadpleegd 02/09/2015]
Jamestown Foundation, Ingush Jamaat Loses Another Amir, 12/11/2015,
https://jamestown.org/program/ingush-jamaat-loses-another-amir/ [geraadpleegd 29/09/2016]
Jamestown Foundation, Ingushetia’s Authorities Face Double Threat of Militants Returning From Syria and Salafis
at Home, 07/04/2016, https://jamestown.org/program/ingushetias-authorities-face-double-threat-of-militantsreturning-from-syria-and-salafis-at-home/#sthash.JrX9KSSm.dpuf [geraadpleegd 29/09/2016]
Jamestown Foundation (Vatchagaev M.), Ingush Authorities Offer Rosy Picture of Fight Against Terrorism,
22/04/2016, https://jamestown.org/program/ingush-authorities-offer-rosy-picture-of-fight-against-terrorism2/#sthash.QWo63S8g.dpuf [geraadpleegd 29/09/2016]
Kavkaz Center, Командование Имарата Кавказ подтвердило Шахаду, иншааЛлах, Амира ИК Абу Усмана
Гимринского [leiding van Emiraat van de Kaukasus heeft dood van amir Abu Uzman Gimrinskii bevestigd],
11/08/2015, http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2015/08/11/109903/komandovanie-imarata-kavkazpodtverdilo-shakhadu-inshaallakh-amira-ik-abu-usmana-gimrinskogo.shtml [geraadpleegd 08/09/2015]
Kavkaz Center, В Ингушетии убит уроженец Адыгеи за то, что «вынашивал террористические намерения»
[In Ingoesjetië werd een persoon uit Adyga gedood omdat hij “terroristische plannen koesterde”], 07/08/2019,
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/07/118337/terror--v-ingushetii-ubit-urozhenets-adygei-zato-chto-vynashival-terroristicheskie-namereniya-(!).shtml [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkaz Post, Глава Ингушетии Калиматов допускает уголовное преследование уволенных чиновников [Het
hoofd van Ingoesjetië, Kalimatov, staat strafrechtelijke vervolging van ontslagen functionarissen toe],
03/09/2019, https://capost.media/news/politika/glava-ingushetii-kalimatov-dopuskaet-ugolovnoe-presledovanieuvolennykh-chinovnikov/ [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkaz-realii, Общественное поле закрывается et maatschappelijk veld sluit zich], 21/10/2016,
https://www.kavkazr.com/a/pravda-i-vymysel-v-statistike-ottoka-zhiteley-ingushetii-v-igil/28066930.html
[geraadpleegd 02/10/2017]
Kavkaz.realii, Убитый в Ингушетии принес весточку от Абу Бакра аль Багдади [De in Ingoesjetië gedode
bracht nieuws van abu Bakr al-Bagdadi], 17/10/2016, https://www.kavkazr.com/a/ubity-v-ingushetii-prinesvestochku-ot-abu-bakra-al-bagdadi/28058566.html [geraadpleegd 02/10/2017]
Kavkaz-realii, Более 90 жителей Ингушетии находятся в розыске за участие в боях в Сирии [Meer dan 90
inwoners van Syrië staan geseind voor deelname aan gevechten in Syrië], 29/07/2017,
https://www.kavkazr.com/a/bolee-90-zhiteley-ingushetii-nahodyatsya-v-rozyske-za-uchastie-vboyah/28646836.html [geraadpleegd 02/10/2017]
Kavkaz-realii, Житель Ингушетии осужден за попытку вербовки в ИГИЛ [Een inwoner van Ingoesjetië
veroordeeld voor het proberen ronselen voor ISIS], 03/08/2017, https://www.kavkazr.com/a/28656482.html
[geraadpleegd 02/10/2017]

Pagina 34 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Kavkaz-realii, Личности трех предполагаемых боевиков, убитых в Ингушетии установлены [Identiteit
vastgesteld van drie veronderstelde rebellen gedood in Ingoesjetië], 23/08/2017,
https://www.kavkazr.com/a/28692133.html [geraadpleegd 02/10/2017]
Kavkaz-realii, С боевиками в Ингушетии покончено, считает Евкуров [Met de rebellen in Ingoesjetië is het
gedaan volgens Evkurov], 25/08/2017, https://www.kavkazr.com/a/28696325.html [geraadpleegd 02/10/2017]
Kavkaz-realii, Евкуров признал: убитый Росгвардией Муслим Хашагульгов не был боевиком [Evkurov geeft
toe: de door Rosgvardisten gedoodde Muslim Khashagul’gov was geen rebel], 22/12/2018,
https://www.kavkazr.com/a/29671123.html [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkaz-realii, ИГИЛ возвращается, "боевик" в Ингушетии и интервью Титиева [IS keert terug, “rebel” in
Ingoesjetië en interview met Titiev], 07/08/2019, https://www.kavkazr.com/a/30097413.html [geraadpleegd
10/09/2019]
Kavkaz-realii, Ингушетия-2018: передел границ, митинги и суды [ingoesjetië 2018: hertekenen van de grens,
meetings en rechtszaken], 14/01/2019, https://www.kavkazr.com/a/29708704.html [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkaz-realii, Нет причин выходить из дотационности [Geen reden om uit subsidies te stappen], 10/09/2020,
https://www.kavkazr.com/a/30831515.html [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkaz-realii, Житель Ингушетии приговорен к 9 годам за участие в бандформировании и вербовке
боевиков [inwoner van Ingoesjetië veroordeeld tot 9 jaar voor deelname aan rebellengroepering en ronselen van
rebellen], 28/08/2020, https://www.kavkazr.com/a/30807099.html [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkaz-realii, В Ингушетии резко возросло количество спецопераций по поиску предполагаемых боевиков
[In Ingoesjetië steeg het aantal KTO’s sterk bij de zoektocht naar veronderstelde rebellen], 28/08/2020,
https://www.kavkazr.com/a/30807108.html [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkaz-realii, Подозреваемый в пособничестве террористам житель Ингушетии пожаловался на пытки в ФСБ
[Verdachte van betrokkenheid bij terroristen, inwoner van Ingoesjetië, klaagt over foltering bij FSB],
28/08/2020, https://www.kavkazr.com/a/30807206.html [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkaz-realii, В Ингушетии у убитых предполагаемых боевиков нашли пистолет застреленного росгвардейца
[In Ingoesjetië vonden ze bij één van de veronderstelde gedode rebellen het pistool van de doodgeschoten
rosgvardist], 29/08/2020, https://www.kavkazr.com/a/30810069.html [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkaz-realii, В тот день дома шла война [Op die dag kwam de oorlog naar huis], 13/09/2020,
https://www.kavkazr.com/a/30836106.html [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, В Ингушетии за 2013 год жертвами вооруженного конфликта стали 94 человека [In
Ingoesjetië zijn 94 mensen het slachtoffer geworden van gewapend conflict in 2013], 29/01/2014,
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237355 [geraadpleegd 11/09/2014]
Kavkazskiy Uzel, На Северном Кавказе в 2013 году погибло больше мирных граждан, но общее число жертв
снизилось [In de Noord-Kaukasus zijn in 2013 meer burgers om het leven gekomen maar is het totale aantal
slachtoffers gedaald], 31/01/2014, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237461 [geraadpleegd 11/09/2014]
Kavkazskiy Uzel, Кебеков пытается улучшить имидж "Имарата Кавказ" в глазах населения, считают эксперты
[Kebekov probeert imago van “Emiraat van de Kaukasus” te verbeteren in de ogen van de bevolking, menen
experten], 02/07/2014, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/245167 [geraadpleegd 15/09/2014]
Kavkazskiy Uzel, Верховный суд РФ признал законным пожизненный приговор Али Тазиеву [Het
hooggerechtshof van de Russische Federatie heeft het levenslange vonnis van Ali Taziev bevestigd], 18/02/2014,
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/238340 [geraadpleegd 15/09/2014]
Kavkazskiy Uzel, Махаури Беслан Мурадович («Мухаммад»)[Makhauri Beslan Muradov (« Mukhammad »)],
06/11/2015, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/271992/ [geraadpleegd 29/09/2016]
Kavkazskiy Uzel, Число жертв вооруженного конфликта в Ингушетии за 2015 год снизилось на 43% [Het
aantal slachtoffers van het gewapend conflict in Ingoesjetië in 2015 nam af met 43%], 04/02/2016,
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/277091/ [geraadpleegd 29/09/2016]
Kavkazskiy Uzel, В 2015 году число жертв конфликта на Северном Кавказе снизилось вдвое [In 2015 daalde
het aantal slachtoffers van het conflict in de Noordelijke Kaukasus met [een factor] van twee], 05/02/2016,
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/277116/ [geraadpleegd 29/09/2016]

Pagina 35 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Kavkazskiy Uzel, Шесть предполагаемых боевиков задержаны в Ингушетии [Zes vermoedelijke rebellen
gearresteerd in Ingoesjetië], 10/06/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/283974/ [geraadpleegd
29/09/2016]
Kavkazskiy Uzel, Родственники заявили о пытках жителя Ингушетии [Familieleden zeggen dat een inwoner van
Ingoesjetië gemarteld werd], 20/06/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/284470/ [geraadpleegd
29/09/2016]
Kavkazskiy Uzel, Правозащитники связали радикализацию молодежи на Северном Кавказе с давлением
силовиков [Mensenrechtenactivisten verbinden de radicalisatie van jongeren in de Noordelijke Kaukasus met
druk van de ordediensten], 29/06/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/284915/ [geraadpleegd
29/09/2016]
Kavkazskiy Uzel, Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ) [Inwoners van de Kaukasus in de rangen van IS
(ISIL)], 05/10/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251513/#cont_32 [geraadpleegd 05/10/2016]
Kavkazskiy Uzel, Евкуров заявил о предотвращении в Ингушетии серии терактов [Evkurov verklaart dat er
een serie aanslagen voorkomen is in Ingoesjetië], 07/10/2016, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/290553/
[geraadpleegd 02/10/2017]
Kavkazskiy Uzel, Опознаны все убитые в спецоперации в Ингушетии [Alle tijdens een sspeciale operatie in
Ingoesjetië gedoden werden geïdentificeerd], 14/10/2016, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/290951/
[geraadpleegd 02/10/2017]
Kavkazskiy Uzel, Число жертв вооруженного конфликта в Ингушетии за 2016 год снизилось почти на 10%
[Aantal slachtoffers van het gewapend conflict in Ingoesjetië daalde in 2016 bijna 10%], 29/01/2017,
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/296374/ [geraadpleegd 02/10/2017]
Kavkazskiy Uzel, НАК подтвердил убийство лидера малгобекской группировки [NAC bevestigt de dood van de
leider van de Malgobek groep], 23/08/2017, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/308251/ [geraadpleegd
02/10/2017]
Kavkazskiy Uzel, Житель Ингушетии заподозрен в боевых действиях на территории Сирии [Inwoner
Ingoesjetië, verdacht van gevechtshandelingen in Syrië], 08/09/2017, https://www.kavkazuzel.eu/articles/309232/ [geraadpleegd 02/10/2017]
Kavkazskiy Uzel, В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 4 по 10 сентября пострадали
девять человек [In de loop van een gewapend conflict in de Noordelijke Kaukasus vielen er negen slachtoffers
van 4 tot 10 september], 11/09/2017, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/309362/ [geraadpleegd 02/10/2017]
Kavkazskiy Uzel, Атака на блокпост в Ингушетии стала первым самоподрывом в СКФО за 1,5 года [Aanval op
een controlepost in Ingoesjetië is eerste zelfmoordaanslag in NKFO in 1,5 jaar],
06/11/2017, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/312087/ [geraadpleegd 07/09/2018]
Kavkazskiy Uzel, Число жертв вооруженного конфликта в Ингушетии за 2017 год выросло на 26% [Aantal
slachtopffers van het gewapend conflict in Ingushetië steeg in 2016 met 26%],
16/01/2018, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/315153/ [geraadpleegd 07/09/2018]
Kavkazskiy Uzel, Обвиненный в участии в ИГ* житель Ингушетии рассказал в суде о пытках [Beschuldigd van
deelname aan IS vertelt een inwoner van Ingoesjetië in de rechtbank over foltering],
22/03/2018, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/318143/ [geraadpleegd 07/09/2018]
Kavkazksiy Uzel, Глава Ингушетии отчитался о ликвидации терроризма вопреки росту числа жертв [Hoofd
van Ingoesjetië spreekt over liquidatie van terrorisme ondanks stijging aantal slachtoffers],
09/04/2018, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/318889/ [geraadpleegd 07/09/2018]
Kavkazskiy Uzel, Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ) [Personen uit de Kaukasus in de rangen van IS (ISIS)],
21/05/2018, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251513/#cont_42 [geraadpleegd 07/09/2018]
Kavkazskiy Uzel, Участник нападения на Нальчик попросил помощи с трудоустройством после тюрьмы
Deelnemer aan de aanval in Nal’chik vraagt hulp bij het vinden van werk na gevangenis],
01/06/2018, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/321166/ [geraadpleegd 10/09/2019]

Pagina 36 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Kavkazskiy Uzel, Режим КТО введен в Ингушетии второй раз с начала года [KTO-regime in Ingoesjetië voor
een tweede keer ingevoerd sinds begin van jaar], 08/06/2018, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/321451/
[geraadpleegd 07/09/2018]
Kavkazskiy Uzel, Спецоперация в Назрани вызвала возмущение жителей Ингушетии [Speciale operatie
veroorzaakt verontwaardiging bij inwoners van Ingoesjetië], 09/06/2018, http://www.kavkazuzel.eu/articles/321506/ [geraadpleegd 07/09/2018]
Kavkazskiy Uzel, Следком озвучил данные об ингушском участнике конфликта в Сирии [Onderzoekscomité
geeft gegegevens over Ingiesjetische deelnemer aan conflict in Syrië], 29/08/2018, https://www.kavkazuzel.eu/articles/324736/ [geraadpleegd 29/08/2018]
Kavkazskiy Uzel, Альберт Хамхоев получил условный срок вопреки заявлению о пытках [Alb’ert Khamkhov
krijgt voorwaardelijke straf ondanks verklaring over folteringen], 10/09/2018, http://www.kavkazuzel.eu/articles/325216/ [geraadpleegd 12/10/2018]
Kavkazskiy Uzel, Ингушские депутаты сорвали новое голосование о границе с Чечней [Ingoesjetische
volksvertegenwoordigers onderbreken nieuwe stemming over grens met Tsjetsjenië],
10/10/2018, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/326462/ [geraadpleegd 12/10/2018]
Kavkazskiy Uzel, Число жертв вооруженного конфликта в Ингушетии за 2018 год снизилось на 58% [Het
aantal slachtoffers van het gewapend conflict in Ingoesjetië daalde in 2018 met 58%],
06/02/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/331318/ [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkazskiy Uzel, Четыре человека стали жертвами вооруженного конфликта в I квартале 2019 года в
Ингушетии [Vier personen waren het slachtoffer van gewapend conflict in het eerste kwartaal van 2019 in
Ingoesjetië], 17/06/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/336743/ [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkazskiy Uzel, Один человек убит в зоне КТО в ингушском селе [Eén man is gedood in een KTO-zone in een
Ingoesjetisch dorp], 07/08/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/338814/ [geraadpleegd op 10/09/2019]
Kavkazskiy Uzel, Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений [Ingoesjetië. Kroniek van
terreurdaden, beschietingen en ontvoeringen], 07/08/2019 (2), https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/122475/
[geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkazskiy Uzel, Жительница Ингушетии заподозрена в причастности к сирийским боевикам [Een inwoonster
van Ingoesjetië wordt verdacht van betrokkenheid bij Syrische strijders], 14/08/2019, https://www.kavkazuzel.eu/articles/339069/ [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkazskiy-Uzel, Осужденный по делу о пытках в ингушском центре "Э" этапирован в СИЗО [Een
veroordeelde voor de folteringzaak in het Ingoesjetische E-centrum is naar de SIZO gebracht],
27/08/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/339540/ [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkazskiy Uzel, Потерпевшие по делу о пытках в ингушском центре "Э" выступили против освобождения
Хамхоева [De slachtoffers van de zaak van foltering in het Ingoesjetische E-centrum protesteren tegen de
vrijlating van Khamkhoev], 06/09/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/339910/ [geraadpleegd
10/09/2019]
Kavkazskiy Uzel, Жертв вооруженного конфликта во II квартале 2019 года в Ингушетии не было [Er waren in
het tweede kwartaal van 2019 geen slachtoffers van het gewapend conflict in Ingoesjetië],
23/08/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/339398/ [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkazskiy Uzel, Житель Ингушетии заподозрен в причастности к вооруженному подполью [Een inwoner van
Ingoesjetië wordt verdacht van betrokkenheid bij het gewapend verzet], 29/08/2019, https://www.kavkazuzel.eu/articles/339621/ [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkazskiy Uzel, В июле 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали два
человека [In juli 2019 waren twee personen het slachtoffer van het conflict in de Noordelijke Kaukasus],
05/09/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/339892/ [geraadpleegd 10/09/2019]
Kavkazskiy Uzel, В 2019 году в Ингушетии от атак пострадало больше силовиков, чем в 2018 [In 2019 leden
er meer leden van de ordediensten door aanvallen dan in 2019], 01/01/2020, https://www.kavkazuzel.eu/articles/344213/# [geraadpleegd 15/09/2020]

Pagina 37 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Kavkazskiy Uzel, 26/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, Аналитики указали на схожесть атаки в Магасе с другими
нападениями под брендом ИГ* [Analisten wijzen op de overeenkomsten tussen de aanval in Magas en andere
aanvallen onder het logo IS], 04/01/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/344290/ [geraadpleegd
15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Шесть человек стали жертвами вооруженного конфликта в IV квартале 2019 года в
Ингушетии [Zes personen waren het slachtoffer van het gewapend conflict in het vierde kwartaal van 2019 in
Ingoesjetië], 11/02/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/345767/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, В январе 2020 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано
не было [In januari 2020 zijn er geen slachtoffers van het gewapend conflict in de Noordelijke Kaukasus
vastgesteld], 18/03/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/347260/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, В феврале и марте 2020 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе
стали четыре человека [In februari en maart 2020 vielen er vier slachtoffers van het gewapend conflict in de
Noordelijke Kaukasus], 15/04/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/349521/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Источники объяснили спецоперацию в Ингушетии поиском Бютукаева [Bronnen lichten toe
dat de speciale operatie in Ingoesjetië een zoektocht naar Byutukaev is], 14/05/2020, https://www.kavkazuzel.eu/articles/349603/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Правозащитники предсказали безрезультативность спецоперации в Ингушетии
[Mensenrechtenactivisten voorspelden dat de speciale operatie in Ingoesjetië niets zou opleveren],
16/05/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/349707/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, КТО в Сунже стала третьей спецоперацией в Ингушетии с начала года [De KTO in Sunzha
was de derde speciale operatie in Ingoeshetië sinds het begin vn het jaar],
30/05/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/350269/ [geraadpleegd 30/05/2020]
Kavkazskiy Uzel, Названы имена убитых в ходе спецоперации в Ингушетии [De namen van de slachtoffers van
de speciale operatie in Ingoesjetië zijn genoemd], 31/05/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/350275/#
[geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Правозащитники поставили под сомнение версию о причастности убитых в Ингушетии к
боевикам [Mensenrechtenactivisten plaatsen vraagtekens bij de versie van betrokkenheid bij de rebellen van de
in Ingoesjetië gedode rebellen], 01/06/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/350330/ [geraadpleegd
15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе во втором квартале 2020 года
пострадали 11 человек [Bij het gewapend conflict in de Noordelijke Kaukasus leden er in het tweede kwartaal
van 2020 11 personen], 12/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/352985/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, С 29 июня по 5 июля в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не
зафиксировано [Van 29 juni tot 5 juli zijn er geen slachtoffers bij het gewapend conflict in de Noordelijke
Kaukausus vastgesteld], 06/07/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/351578/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, Неделя с 6 по 12 июля обошлась без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе
[De week van 6 tot 12 juli verliep zonder slachtoffers van het gewapend conflict in de Noordelijke Kaukasus],
13/07/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/351844/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, С 20 по 26 июля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе убиты не менее четырех
человек [Van 20 tot 26 juli zijn niet minder dan vier personen gedood in het gewapend conflcit in de Noordelijke
Kaukasus], 27/07/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/352353/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, Один человек погиб с 27 июля по 2 августа в ходе вооруженного конфликта на Северном
Кавказе [Eén man gedood van 27 juli tot 2 augustus tijdens gewapend conflict in de Noordelijke Kaukasus],
03/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/352595/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Источники сообщили о скрывшемся в ходе КТО ингушском борце [Bronnen maken melding
van ontsnapping van Ingoesjetische worstelaar tijden KTO], 07/08/2020, https://www.kavkazuzel.eu/articles/352789/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Противоречивая информация о КТО в Ингушетии вызвала сомнения в версии силовиков
[Tegenstellende informatie over KTO in Ingoesjetië roept twijfel op over versie van ordediensten],
08/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/352805/ [geraadpleegd 15/09/2020]

Pagina 38 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Kavkazskiy-Uzel, С 3 по 9 августа в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли не менее
двух человек [Van 3 tot 9 augustus stierven er niet minder dan twee personen tijdens het gewapend conflict in
de Noordelijke Kaukasus], 10/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/352870/ [geraadpleegd
15/09/2020] [geraadpleegd 15/08/2020]
Kavkazskiy-Uzel, Отчеты о спецоперациях в Ингушетии дали повод для критики в адрес силовиков [De
rapporten over speciale operaties in Ingoesjetië geven grond voor kritiek aan het adres van de ordediensten],
10/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/352869/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Правозащитники обеспокоены судьбой ингушского борца после КТО
[Mensenrechtenactivisten zijn ongerust over het lot van Ingoesjetische worstelaar na een KTO], 11/08/2020,
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/352928/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Обстрел в Сурхахи стал пятым нападением на силовиков в Ингушетии с начала года
[Beschieting in Surkhakhi was de vijfde aanval op ordediensten in Ingoesjetië sinds het begin van het jaar],
14/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353026/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Возможным мотивом убийства бывшего силовика в Ингушетии названа месть [Mogelijk
motief van moord ex-medewerker ordediensten is wraak], 15/08/2020, https://www.kavkazuzel.eu/articles/353079/ [Geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, С 10 по 16 августа в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не
зафиксировано [Van 10 tot 16 augustus zijn er geen slachtoffers vastgesteld in het gewapend conflict in de
Noordelijke Kaukasus], 17/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353132/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Аналитики поспорили о шансах Калиматова снизить активность боевиков в Ингушетии
[Analysten twisten over de kansen van Kalimatov om de activiteit van rebellen in Ingoesjetië te doen afnemen],
20/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353246/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Силовики отчитались о трех убитых в спецоперации в Троицком [De ordediensten berichten
over drie doden bij een special operatie in Troitskoe], 23/08/2020, https://www.kavkazuzel.eu/articles/353359/# [geraadpleegd 23/08/2020]
Kavkazskiy Uzel, Одним из убитых в Ингушетии назван Аслан Гадаборшев [Een van de in Ingoesjetië
gedooddden heette Aslan Gadaborshev], 23/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353362/
[geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, С 17 по 23 августа в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе пострадали не
менее семи человек [Van 17 tot 23 augustus vielen er niet minder dan zeven slachtoffers van het gewapend
conflict in de Noordelijke Kaukasus], 24/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353374/ [geraadpleegd
15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Жители Ингушетии пожаловались на неудобства из-за КТО [Inwoners van Ingoesjetië klagen
over ongemakken omwille van KTO’s], 25/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353438/ [geraadpleegd
15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Спецоперация в Али-Юрте стала шестой в Ингушетии с начала года [De speciale operatie in
Ali-yurt is de zesde in Ingoesjetië sinds het begin van het jaar], 26/08/2020, https://www.kavkazuzel.eu/articles/353461/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Источник сообщил о погибшем при спецоперации в Ингушетии [Bron bericht over een dode
bij speciale operatie in Ingoesjetië], 26/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353460/ [geraadpleegd
15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Силовики занялись розыском участника перестрелки в Ингушетии [Ordediensten bezig met
het zoeken van persoon van schietpartij in Ingoesjetië], 26/08/2020, https://www.kavkazuzel.eu/articles/353464/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений [Ingoesjetië. Chroniek van
terreurdaden, beschietingen en verdwijningen], 26/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/122475/
[geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Арест Багаудина Евлоева привлек внимание к практике работы силовиков в Ингушетии
[Arrestatie vann Bagaudin Evloev trekt aandacht op werkpraktijk van ordediensten van Ingoesjetië],
31/08/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353621/ [geraadpleegd 31/08/2020]

Pagina 39 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Kavkazskiy-Uzel, Один человек погиб с 24 по 30 августа в ходе вооруженного конфликта на Северном
Кавказе [Eén persoon stierf van 24 tot 30 augustus tijdens het gewapend conflict in de Noordelijke Kaukasus],
31/08/2020], https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353633/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Руслан Гандалоев арестован на два месяца [Ruslan Gandaloev voor twee maanden
gearresteerd], 04/09/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353802/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy Uzel, Задержанный в Ингушетии назвал себя участником подготовки теракта [De in Ingoesjetië
gearresteerde noemt zichzelf betrokken bij voorbereiding terreuraanslag], 04/09/2020, https://www.kavkazuzel.eu/articles/353798/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, С 31 августа по 6 сентября в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не
зафиксировано [Van 31 augustus tot 6 september zijn er geen slachtoffers vastgesteld tijdens het gewapend
conflict in de Noordelijke Kaukasus], 07/09/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353868/ [geraadpleegd
15/09/2020]
Kavkazskiy-Uzel, С 7 по 13 сентября в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не
зафиксировано [Van 7 tot 13 september zijn er geen slachtoffers vastgesteld tijdens het gewapend conflict in de
Noordelijke Kaukasus], 14/09/2020, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/354127/ [geraadpleegd 15/09/2020]
Kavpolit, Не убивайте нас! [Dood ons niet], 31/05/2016,
http://kavpolit.com/articles/mutsolgov_ne_ubivaite_nas-26040/ [geraadpleegd 29/09/2016]
Kavpolit, В Ингушетии 70 бывших членов НВФ возвращены к мирной жизни [In Ingoesjetië keerden 70
vroegere leden van IGF terug naar een vreedzaam leven], 04/09/2016,
http://kavpolit.com/articles/v_ingushetii_70_byvshih_chlenov_nvf_vozvrascheny_k-27983/ [geraadpleegd
29/09/2016]
Life.ru, Евкуров: Напавшие на пост ДПС в Ингушетии были связаны с ИГИЛ [Evkurov: Aanvallers van DPS
post in Ingoesjetië waaren verbonden met IS], 18/11/2017,
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1061732/ievkurov_napavshii
e_na_post_dps_v_inghushietii_byli_sviazany_s_ighil [geraadpleegd 07/09/018]
Mashr, Республика Ингушетия Неполный список похищенных и пропавших без вести людей [Republiek
Ingoesjetië. Onvolledige lijst van ontvoerde en verdwenen personen], s.d., http://www.mashr.org/wpcontent/uploads/2013/05/polnyi-spisok-propavshih2012.pdf [geraadpleegd op 07/09/2015]
Mediazona, Тимур и его команда. Как ингушский Центр «Э» оказался бандой садистов и вымогателей [Timur
en zijn team. Hoe het Ingoesjetische Centrum E een groep sadisten en afpersers blijkt te zijn], 20/06/2017,
https://zona.media/article/2017/06/20/eshechki [geraadpleegd 02/10/2017]
Mediazona, Я должен выполнить работу, подбросить пистолет Ik moet m’n werk vervullen en een pistool
plaatsen], 29/08/2018, https://zona.media/article/2018/08/29/plant-on [geraadpleegd 07/09/2018]
Meduza, Чечня и Ингушетия по-новому поделили территории [Tsjetsjenië en Ingoesjetië delen opnieuw
territorium op], 26/09/2018, https://meduza.io/feature/2018/09/26/chechnya-i-ingushetiya-po-novomu-podeliliterritorii-ingushi-vyshli-na-aktsii-protesta-v-magase-perekryli-v-ezd-i-otklyuchili-internet [geraadpleegd
12/10/2018]
Mehk Kkhel, 7 вопросов Главе Республики Ингушетия в свете предстоящего «Диалога с народом» [7 vragen
aan het hoofd van de republiek Ingoesjetië in het licht van de aanstaande “Dialoog met het volk”], s.d.,
http://mehkkhel.org/7-voprosov-glave-respubliki-ingushetiya-v-svete-predstoyashhego-dialoga-s-narodom-2/
[geraadpleegd 31/08/2015]
Mekhk Kkhel, Арест начальника Центра по противодействию экстремизму открыл ящик Пандоры[Arrestatie
van hoofd Centrum voor Extremismebestrijding opent doos van Pandora], 02/2017,
http://mehkkhel.org/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/ [geraadpleegd
02/10/2017]
MemoId, Терроризм в современной Ингушетии [Terrorisme in het moderne Ingoesjetië], 10/06/2012,
http://www.memoid.ru/node/Terrorizm_v_sovremennoj_Ingushetii [geraadpleegd 02/07/2012]

Pagina 40 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Memorial Human Rights Center (Gannushkina, S. A.), On the situation of Residents of Chechnya in the Russian
Federation. August 2006 – October 2007, 19/12/2007, http://www.memo.ru/2007/12/19/1912071eng.htm
[geraadpleegd 01/02/2008]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: 2007 год. Куда дальше ? [Ingoesjetië: 2007. Waarheen verder ?],
01/2008, http://www.memo.ru/2008/02/12/1202081.htm [geraadpleegd 03/08/2012]
Memorial Human Rights Center, Report by the Memorial Human Rights Centre dedicated to the new round of
consultations between the EU and Russia (Ljubljana, April 16, 2008), 18/04/2008,
http://www.memo.ru/2008/04/18/1804083.html [geraadpleegd 03/08/2012]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: Новые методы "контртеррора". Лицензия на убийство ?
[Ingoesjetië: Niewe methoden van “anti-terreur”. License to kill ?], 18/08/2008,
http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/msg/2008/08/m144162.htm [geraadpleegd 03/08/2012]
Memorial Human Rights Center, The situation in North Caucasus. Evaluation by Human rights activists. Winter
2007-2008 – early March 2008, 29/08/2008, http://www.memo.ru/2008/08/29/2908081.htm [geraadpleegd
03/08/2012]
Memorial Human Rights Center. Situation in the North Caucasus conflict zone: analysis from the human rights
perspective. Autumn 2008, 26/12/2008, http://www.memo.ru/2009/03/02/0203093.pdf [geraadpleegd
10/01/2011]
Memorial Human Rights Center, Situation in the North Caucasus conflict zone: analysis from the human rights
perspective. Summer 2009, 29/09/2009, http://www.memo.ru/2009/12/23/2312091.htm [geraadpleegd
14/09/2010]
Memorial Human Rights Center, Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников.
Осень 2009 г. [Situatie in de Noord-Kaukasus conflict zone: analyse door mensenrechtenactivisten. Herfst
2009], 11/01/2010, http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/k-belyten/os2009.doc [geraadpleegd
02/08/2012]
Memorial Human Rights Center, Situation in the North Caucasus conflict zone: analysis from the human rights
perspective. Winter 2009-2010, 01/04/2010, http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/kbelyten/en/w2010.doc [geraadpleegd 02/08/2012]
Memorial Human Rights Center, Situation in the North Caucasus conflict zone. Analysis from the human rights
perspective. Spring 2010, 23/07/2010, http://www.memo.ru/2010/10/01/0110101.htm [geraadpleegd
03/08/2012]
Memorial Human Rights Center, The Situation in the Northern Caucasus 2009-2010: Human Rights Violations
Stemming from the Antiterrorism Campaign Continue, 09/2010, http://www.memo.ru/2010/10/08/0810101.pdf
[geraadpleegd op 03/09/2013]
Memorial Human Rights Center, The situation in the zone of conflict in the North Caucasus: evaluation by human
rights activists. Winter 2010-2011, 04/05/2011, http://www.memo.ru/eng/news/2011/06/07/0706112.pdf
[geraadpleegd 10/07/2012]
Memorial Human Rights Center, The situation in the zone of conflict in the North Caucasus: an evaluation by
human rights activists. Spring 2011, 11/07/2011, http://www.memo.ru/eng/news/2011/11/16/1611111.pdf
[geraadpleegd 10/07/2012]
Memorial Human Rights Center, Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников.
Осень 2012 г. [Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: evaluatie van mensenrechtenactivisten. Herfst
2012], 10/01/2013, http://www.memo.ru/uploads/files/935.pdf [geraadpleegd 05/08/2013]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: глава республики обсудил проблемы региона с
правозащитниками [Ingoesjetië : hoofd van de republiek heeft problemen van de regio besproken met
mensenrechtenactivisten], 23/01/2015, http://www.memo.ru/d/223350.html [geraadpleegd 01/09/2015]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: комиссия по адаптации боевиков рассмотрела в этом году первое
дело [ingoesjetië : adaptatiecommissie voor strijders heeft eerste zaak van het jaar behandeld], 12/02/2015,
http://www.memo.ru/d/224862.html [geraadpleegd 01/09/2015]

Pagina 41 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Memorial Human Rights Center, «Мемориал» о конфликте вокруг Насыр-Кортской мечети в Ингушетии и его
разрешении [“memorial” over het conflict rond de moskee van nasyr-Kort in Ingoesjetië en zijn oplossing],
26/06/2015, http://www.memo.ru/d/239016.html [geraadpleegd 04/09/2015]
Memorial Human Rights Center, Ингушские общественники потребовали от Евкурова остановить давление на
Муцольгова [Ingoesjetische maatschappelijke organisaties eisen van Evkurov de druk op Mutsolgov te stoppen],
29/12/2015, http://memohrc.org/news/ingushskie-obshchestvenniki-potrebovali-ot-evkurova-ostanovitdavlenie-na-mucolgova [geraadpleegd 29/09/2016]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников Зима 2015 – 2016 гг. [Bulletin van “Memorial” Human Rights
Center. Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: beoordeling van mensenrechtenactivisten. Winter 2015
– 2016], 31/03/2016, http://memohrc.org/sites/default/files/byull_zima_15-16.pdf [geraadpleegd 29/09/2016]
Memorial Human Rights Center, Counter-terrorism in the North Caucasus: a human rights perspective. 2014 –
first half of 2016, 07/06/2016, http://memohrc.org/sites/default/files/doklad_severnyy_kavkaz_-_angl.pdf
[geraadpleegd 29/09/2016]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: Следствие ищет пытавших супругов Далиевых полицейских
[ingoesjetië : onderzoek zoekt politiemannen die het echtpaar Daliev folterde], 12/08/2016,
https://memohrc.org/news/ingushetiya-sledstvie-ishchet-pytavshih-suprugov-dalievyh-policeyskih [geraadpleegd
02/10/2017]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: совместное заседания советов по правам человека при
Президенте РФ и Главе РИ [Ingoesjetië: gezamelijke zitting van raad voor mensenrechten van president RF en
hoofd RI], 20/03/2017, https://memohrc.org/news/ingushetiya-sovmestnoe-zasedaniya-sovetov-po-pravamcheloveka-pri-prezidente-rf-i-glave-ri [geraadpleegd 02/10/2017]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников Зима 2016 – 2017 гг. [Bulletin van “Memorial” Human Rights
Center. Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: beoordeling van mensenrechtenactivisten. Winter 2016
– 2017], 07/04/2017,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_winter_201617_1.pdf [geraadpleegd 02/10/2017]
Memorial Human Rights Center, Житель Ингушетии около года не жаловался на пытки, опасаясь их
повторения [Inwoner van Ingoesjetië klaagde na een jaar over foltering uit vrees voor herhaling ervan],
18/04/2017, https://memohrc.org/news/zhitel-ingushetii-okolo-goda-ne-zhalovalsya-na-pytki-opasayas-ihpovtoreniya [geraadpleegd 02/10/2017]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников. Весна 2017 г. [Bulletin van “Memorial” Human Rights Center.
Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: beoordeling van mensenrechtenactivisten. Lente 2017],
27/06/2017,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/byulleten_vesna_2017.p
df [geraadpleegd 02/10/2017]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: кто стоит за покушением на родственников боевиков?
[Ingoesjetië : wie zit er achter de aanslagen op familie van de rebellen], 05/07/2017,
https://memohrc.org/news/ingushetiya-kto-stoit-za-pokusheniem-na-rodstvennikov-boevikov [geraadpleegd
02/10/2017]
Memorial, Ингушетия: после обыска в домах хозяева пожаловались на подброшенные гранотомёты
[Ingoesjetië : na een huiszoeking klagen de eigenaars over achtergelaten granaatwerpers], 30/08/2017,
https://memohrc.org/news/ingushetiya-posle-obyska-v-domah-hozyaeva-pozhalovalis-na-podbroshennyegranotomyoty [geraadpleegd 02/10/2017]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: нападение на пост ДПС у села Яндаре [Ingoesjetië: aanval op PPD
post nabij dorp Yandar], 10/11/2017, https://memohrc.org/ru/news/ingushetiya-napadenie-na-post-dps-u-selayandare [geraadpleegd 07/09/2018]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: Совет по правам человека РИ подвел итоги своей работы за год
[Ingoesjetië : Raad voor mensenrechten van de RI stelt jaarresultaten voor], 15/12/2017,

Pagina 42 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-sovet-po-pravam-cheloveka-ri-podvel-itogi-svoey-raboty-za-god
[geraadpleegd 07/09/2018]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: комиссия по адаптации боевиков планирует расширить свою
деятельность [Ingoesjetië : de adaptatiecommissie plant zijn werking uit te breiden], 02/02/2018,
https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-komissiya-po-adaptacii-boevikov-planiruet-rasshirit-svoyudeyatelnost [geraadpleegd 07/0/2018]
Memorial Human Rights Center, Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников.
Осень 2017 г. [Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: evaluatie van mensenrechtenactivisten. Herfst
2017], 23/02/2018,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_autumn_2017_
0.pdf [geraadpleegd 07/09/2018]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников Зима 2017 – 2018 гг. [Bulletin van “Memorial” Human Rights
Center. Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: beoordeling van mensenrechtenactivisten. Winter 2017
– 2018], 12/04/2018,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_winter201718.pdf [geraadpleegd 07/09/2018]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: в ходе спецоперации погибли члены одной семьи [Ingoesjetië:
tijdens een special operatie kwamen leden van een gezin om het leven], 11/06/2018,
https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-v-hode-specoperacii-pogibli-chleny-odnoy-semi [geraadpleegd
07/09/2018]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников. Весна 2018 г. [Bulletin van “Memorial” Human Rights Center.
Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: beoordeling van mensenrechtenactivisten. Lente 2018],
04/07/2018,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_spring_2018.pd
f [geraadpleegd 07/09/2018]
Memorial Human Rights Center, Забыть обо всем [Vergeet alles], 24/07/2018,
https://memohrc.org/ru/monitorings/zabyt-obo-vsem [geraadpleegd 07/09/2018]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: суд признал силовиков, обвиняемых в применении пыток,
виновными [Ingoesjetië : de rechtbank acht de ordediensten, beschuldigd van toebrengen van fooltering,
schuldig], 30/07/2018, https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-sud-priznal-silovikov-obvinyaemyh-vprimenenii-pytok-vinovnymi [geraadpleegd 07/09/2018]
Memorial Human Rights Center, Ингушетия: тело Ибрагима Алиева, якобы убитого при нападении на
следователя, до сих пор не выдано родственникам [Ingoesjetië: lichaam van Ibragim aliev, zogezegd gedood
bij aanval op een inspecteur, tot heden niet aan de famillie gegeven], 22/06/2018,
https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-telo-ibragima-alieva-yakoby-ubitogo-pri-napadenii-nasledovatelya-do-sih-por-ne [geraadpleegd 07/09/2018]
Memorial Human Rights Center, Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников.
Осень 2018 г. [Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: evaluatie van mensenrechtenactivisten. Herfst
2018], 06/02/2019, https://memohrc.org/sites/default/files/bulletin_autumn_2018.pdf [geraadpleegd
10/09/2019]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников Зима 2018 – 2019 гг. [Bulletin van “Memorial” Human Rights
Center. Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: beoordeling van mensenrechtenactivisten. Winter 2018
– 2019], 15/04/2019, https://memohrc.org/sites/default/files/bulletin_winter_2018-19.pdf [geraadpleegd
10/09/2019]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников. Весна 2019 г. [Bulletin van “Memorial” Human Rights Center.
Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: beoordeling van mensenrechtenactivisten. Lente 2019],
12/07/2019, https://memohrc.org/sites/default/files/bulletin_spring2019.pdf [geraadpleegd 10/09/2019]

Pagina 43 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Memorial, Бывший начальник ингушского Центра «Э» может выйти на свободу [Het vroegere hoofd van het
Ingoesjetische Centr E kan misschien vrijkomen], 30/02/2020, https://memohrc.org/ru/news_old/byvshiynachalnik-ingushskogo-centra-e-mozhet-vyyti-na-svobodu [geraadpleegd 15/09/2020]
Memorial, Верховный суд РИ ликвидировал Ингушский комитет национального единства [Het
Hooggerechtshof van RI liquideerde het Ingoesjetisch Comité van Nationale Eenheid], 14/07/2020,
https://memohrc.org/ru/news_old/verhovnyy-sud-ri-likvidiroval-ingushskiy-komitet-nacionalnogo-edinstva
[geraadpleegd 15/09/2020]
Memorial, Суд ликвидировал «Совет тейпов ингушского народа» [De rechtbank liquideerde de Raad van Teyps
van het Ingoesjetische Volk], 27/03/2020, https://memohrc.org/ru/news_old/sud-likvidiroval-sovet-teypovingushskogo-naroda [geraadpleegd 15/09/2020]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников Зима 2019 – 2020 гг. [Bulletin van “Memorial” Human Rights
Center. Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: beoordeling van mensenrechtenactivisten. Winter 2019
– 2020], 23/04/2020,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_winter_201920.pdf [geraadpleegd 15/09/2020]
Memorial, Житель Ингушетии заявляет, что вынужден скрываться от правоохранительных органов, опасаясь
за свою жизнь [Inwoner van Ingoesjetië klaagt dat hij gedwongen is onder te duiken voor de ordediensten
omdat hij vreest voor zijn leven], 30/07/2020, https://memohrc.org/ru/news_old/zhitel-ingushetii-zayavlyaetchto-vynuzhden-skryvatsya-ot-pravoohranitelnyh-organov [geraadpleegd 15/09/2020]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников. Весна 2020 г. [Bulletin van “Memorial” Human Rights Center.
Situatie in de conflictzone in de Noord-Kaukasus: beoordeling van mensenrechtenactivisten. Lente 2020],
04/08/2020,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_spring2020_0.p
df [geraadpleegd 15/09/2020]
Memorial, Обновлённый список фигурантов дела о митинге 27 марта 2019 года в Ингушетии [Vernieuwde lijst
van beklaaagden in de zaak van de meeting van 27 maaart 2019 in Ingoesjetië], 30/07/2020,
https://memohrc.org/ru/news_old/obnovlyonnyy-spisok-figurantov-dela-o-mitinge-27-marta-2019-goda-vingushetii [geraadpleegd 15/09/2020]
Memorial, Житель Ингушетии под пытками признался в совершении преступлений [Een inwoner van
Ingoesjetië bekent onder foltering misdaad], 27/08/2020, https://memohrc.org/ru/news_old/zhitel-ingushetiipod-pytkami-priznalsya-v-sovershenii-prestupleniy [geraadpleegd 15/09/2020]
Memorial, В Ингушетии задержан хозяин дома, где прошла спецоперация [In Ingoesjetië is de eigenaar van
het huis waar een speciale operatie plaatsvond gearresteerd], 02/09/2020,

https://memohrc.org/ru/news_old/v-ingushetii-zaderzhan-hozyain-doma-gde-proshlaspecoperaciya-bolshe-nedeli-neizvestno-chto [geraadpleegd 15/09/2020]
Ministerie van Binnenlandse Zaken voor Ingoesjetië, Отчет Министра внутренних дел по Республике
Ингушетия за 2018 год [Verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de republiek Ingoesjetië voor
2018], 28/02/2019, https://06.мвд.рф/document/16017349 [geraadpleegd 10/09/2019]
Ministerie van Binnenlandse Zaken voor Ingoesjetië, Отчет Министра внутренних дел по Республике
Ингушетия, Аналитическая справка о результатах оперативно-служебной деятельности МВД по Республике
Ингушетия за 12 месяцев 2019 года [Verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de republiek
Ingoesjetië, Analytisch overzicht over de resultaten van de operatieve dienstactiviteiten van de MVD van
Ingoesjetië voor de 12 maanden van 2019], 27/03/2020, https://06.xn--b1aew.xn-p1ai/DEJATELNOST/Otcheti_dolzhnostnih_lic/2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB [geraadpleegd 15/09/2020]

Pagina 44 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Monterey Institute for International Studies (Hahn G.), The Caucasus Emirate’s return to suicide bombing and
mass terrorism in Islam, Islamism and Politics in Eurasia Report N°3, 30/11/2009,
http://www.miis.edu/media/view/19031/original/iiper_3.doc [geraadpleegd 30/08/2010]
Monterey Institute for International Studies (Hahn G.), CE Amir Umarov and Ingush president Evkurov battle for
‘hearts and minds’ in Islam, Islamism and Politics in Eurasia Report N°21, 16/08/2010,
http://www.miis.edu/academics/faculty/ghahn/report [geraadpleegd 30/08/2010]
Monterey Institute for International Studies (Hahn G.), Said Abu Saad Buryatskii killed, March 2, 2010 in Islam,
Islamism end Politics in Eurasia Report N° 10, 09/03/2010,
http://www.miis.edu/media/view/20175/original/KAVKAZJIHAD_MonTREP_IIPER_10_Mar2010_Buryatskii_Killed.
doc [geraadpleegd 30/08/2010]
Moskovskii Komsomolets via WPS: Defense & Security via Factiva, Umarov was poisoned?, 26/03/2014,
http://global.factiva.com [geraadpleegd 15/09/2014]
Nationaal Antiterroristisch Comité, В Пресс-центре МИД России прошла пресс-конференция Национального
антитеррористического комитета [In het perscentrum van BUZA van Rusland vond een pers-conferentie plaats
van het NAC], 31/01/2017, http://nac.gov.ru/press-konferencii-i-brifingi/v-press-centre-mid-rossii-proshla-press0.html [geraadpleegd 02/10/2017]
New York Times (Barry E.), Chechnya and its neighbors suffer a relapse, 29/08/2009,
http://www.nytimes.com/2009/08/30/world/europe/30chechnya.html?pagewanted=all [geraadpleegd
03/08/2012]
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Anti-Terrorism Measures and Human Rights in North Caucasus: A Regional
System of torture, Forced Confessions and Fabricated Trials. From March 2007 to April 2008, 2008
http://www.nhc.no/php/files/documents/land/Tsjetsjenia/2008/Report_2_2008.pdf [geraadpleegd 13/11/2008]
Novaya Gazeta (Sokirianskaya E.), Вы будете разочарованы ! [U zal teleurgesteld zijn!], 07/08/2015,
http://www.novayagazeta.ru/comments/69465.html [geraadpleegd 02/09/2015]
Novaya Gazeta, Четырех человек убили в ходе КТО в Ингушетии [Viertal personen gedood yijdens een KTO in
Ingoesjetië], 23/08/2017, https://www.novayagazeta.ru/news/2017/08/23/134640-v-ingushskom-sele-psedahvveli-rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii [geraadpleegd 02/10/2017]
Novaya Gazeta, В НАК сообщили об убийстве подозреваемых в подготовке теракта боевиков [NAC deelt de
dood mee van verdachten van het plannen van een aanslag], 08/06/2018,
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/06/08/142348-v-nak-soobschili-ob-ubiystve-podozrevaemyh-vpodgotovke-terakta-boevikov [geraadpleegd 07/09/2018]
Novaya Gazeta, ФСБ по Ингушетии отрицала задержание мужчины, а потом объявила о его смерти при
попытке бегства [FSB voor Ingoesjetië ontkent arrestatie van een man en verklaart daarna zijn dood bij een
vluchtpoging], 14/06/2018, https://www.novayagazeta.ru/news/2018/06/14/142469-memorial-fsb-poingushetii-otritsala-zaderzhanie-muzhchiny-a-potom-ob-yavila-o-ego-smerti-pri-popytke-begstva [geraadpleegd
08/09/2018]
Novaya Gazeta, Уполномочены промолчать [Gevolmachtigd om te zwijgen], 27/04/2018,
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/04/27/76328-upolnomocheny-promolchat [geraadpleegd
07/09/2018]
Novaya Gazeta, Трех жительниц Ингушетии, уехавших в Сирию, заподозрили в пособничестве терроризму
[Drie inwoonsters van Ingoesjetië die wegtrokken naar Syrië verdenkt men van betrokkenheid bij terrorisme],
07/05/2019, https://www.novayagazeta.ru/news/2019/05/07/151459-treh-zhitelnits-ingushetii-uehavshih-vsiriyu-zapodozrili-v-posobnichestvu-terrorizmu [geraadpleegd 10/09/2019]
Novaya Gazeta, Путин назначил бывшего главу Ингушетии Евкурова заместителем министра обороны [Poetin
benoemt het ex-hoofd van Ingoesjetië, Evkurov, tot viceminister van Defensie], 08/07/2019,
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/07/08/153146-putin-naznachil-byvshego-glavu-ingushetii-evkurovazamestitelem-ministra-oborony [geraadpleegd 10/09/2019]
Novaya Gazeta, НАК сообщил об убийстве в Ингушетии планировавшего теракт боевика [NAC bericht over de
dood in Ingoesjetië van een rebel die een aanslag plande], 07/08/2019,

Pagina 45 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/08/07/154032-nak-soobschil-ob-ubiystve-v-ingushetiiplanirovavshego-terakt-boevika [geraadpleegd 10/09/2019]
Novaya Gazeta, СМИ узнали об аресте экс-полковника ингушского Центра «Э», освобожденного от
наказания по делу о пытка [De media vernam het arrest van de ex-kolonel van het Ingoesjetische E-centrum,
vrijgelaten voor een folteringzaak], 27/08/2019, https://www.novayagazeta.ru/news/2019/08/27/154696-smiuznali-ob-areste-osvobozhdennogo-ot-nakazaniya-eks-polkovnika-ingushskogo-tsentra-e [geraadpleegd
10/09/2019]
Novaya Gazeta, Махмуд-Али Калиматов избран новым главой Ингушетии [Makhmud-Ali Kalimatov verkozen
tot nieuw hoofd van Ingoesjetië], 08/09/2019, https://www.novayagazeta.ru/news/2019/09/08/155107mahmud-ali-kalimatov-izbran-novym-glavoy-ingushetii [geraadpleegd 10/09/2019]
NTV, В Ростове начался суд над правой рукой Доку Умарова [In Rostov is proces tegen rechterhand van Doku
Umarov begonnen], 13/05/2013, http://www.ntv.ru/novosti/590602 [geraadpleegd 23/08/2013]
OC-Media, Ingushetia to socialise families of fallen militants and law enforcement officers, 28/02/2017, http://ocmedia.org/ingushetia-to-socialise-families-of-fallen-militants-and-law-enforcement-officers [geraadpleegd
02/10/2017]
O'Loughlin J., Holland E.C. Witmer, F.D.W., The Changing Geography of Violence in the North Caucasus of
Russia, 1999-2011: Regional Trends and Local Dynamics in Dagestan, Ingushetia and Kabardino-Balkaria, in
Eurasian Geography and Economics, 52, 5 (2011), 2011,
http://www.colorado.edu/ibs/pec/johno/pub/EGE_NCau2011.pdf [geraadpleegd 02/09/2013]
Onderzoekscomité van de Russische Federatie, In Ingushetia three killed insurgents identified, including leader of
criminal group, 26/05/2014, http://en.sledcom.ru/actual/402348/?print=1 [geraadpleegd 23/09/2014]
OnKavkaz, В Ингушетии военную часть у Алхасты обстреляли из гранатомета [In Ingoesjetië werd een
militaire basis nabij Alkhasty beschoten met een granaatwerper], 07/06/2016, http://onkavkaz.com/novosti/442v-ingushetii-voennuyu-chast-u-alhasty-obstreljali-iz-granatometa.html [geraadpleegd 29/09/2016]
OnKavkaz, Евкуров об убитых ингушах и возвращении из Сирии [Evkurov over gedode Ingoesjen en terugkeer
uit Syrië], 06/03/2016, http://onkavkaz.com/news/791-evkurov-ob-ubityh-ingushah-i-vozvraschenii-iz-sirii.html
[geraadpleegd 29/09/2016]
Operativnaya Liniya, Спецоперация в Ингушетии 8 июня 2018 года [Speciale operatie in Ingoesjetië 8 juni
2018], 08/06/2018, https://operline.ru/content/svodki/spetsoperatsiya-v-ingushetii-8-iyunya-2018-goda-videofoto-18-.html [geraadpleegd 07/09/2018]
Portaal voor gerechtelijke statistieken, Зарегистрировано преступлений террористического характера
[Geregistreerde misdrijven van terroristische aard], s.d., http://crimestat.ru/offenses_table [geraadpleegd
10/09/2019]
Prague Watchdog (Elmurzaev R.), Slayings of innocent people continue in Ingushetia, 03/02/2008,
http://www.watchdog.cz/?show=000000-000008-000001-000484&lang=1 [geraadpleegd 18/02/2008]
President van Rusland, Встреча с директором ФСБ Александром Бортниковым 16 июня 2020 года [Ontmoeting
met de directeur van de FSB Aleksandr Bortnikov, 16 juni 2020] 16/06/2020,
http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/63513 [geraadpleegd 15/09/2020]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Islamic ideologue reported killed in Ingushetia, 05/03/2010,
http://www.rferl.org/content/Islamic_Ideologue_Reported_Killed_In_Ingushetia/1975876.html [geraadpleegd
21/10/2010]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Ingush separatist commander convicted, jailed for life, 15/10/2013,
http://www.rferl.org/content/caucasus-rebel-taziyev-jail-umarov/25137935.html [geraadpleegd 11/09/2014]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Captured Ingush Insurgency Commander Unrepentant In Court,
28/06/2013, http://www.rferl.org/content/ingushetia-insurgency-commander-unrepentant/25031231.html
[geraadpleegd 23/08/2013]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), New North Caucasus Insurgency Leader Seeks To Avoid Suicide
Bombings, 03/07/2014, http://www.rferl.org/content/caucasus-report-suicide-bombings/25444420.html
[geraadpleegd 23/09/2014]

Pagina 46 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Leader of self-proclaimed Caucasus Emirate killed in Daghestan,
11/08/2015, http://www.rferl.org/content/caucasus-emirate-leader-killed-daghestan/27183272.html
[geraadpleegd 02/09/2015]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Russia’s Caucasus islamist’s ‘pledge allegiance’ to IS, 24/06/2015,
http://www.rferl.org/content/russia-caucasus-islamists-pledge-allegiance-to-islamic-state/27091097.html
[geraadpleegd 02/09/2015]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Evkurov Says Insurgency 'Defeated' In Ingushetia Ingushetia,
19/05/2015, http://www.rferl.org/content/caucasus-report-Evkurov-ingushetia-insurgencydefeated/27025274.html [geraadpleegd 01/09/2015]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Why is the death toll tumbling in the North Caucasus?, 10/02/2015,
http://www.rferl.org/content/insurgency-north-caucasus-terrorism-isis/26840778.html [geraadpleegd
01/09/2015]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), One year after leader’s death, North Caucasus insurgency soldiers on,
07/09/2014, http://www.rferl.org/content/blog/26571155.html [geraadpleegd 01/09/2015]
Ratelle J-F, The insurgency in the North Caucasus: Putting religious claims into context, in Russian Analytical
Digest, No.131, 08/07/2013, http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/RAD-131-5-8.pdf [geraadpleegd
15/09/2014]
Rossiyskaya Gazeta, В Ингушетии сокращена зона действия контртеррористической операции [In Ingoesjetië
perkt men de KTO zone in], 15/03/2017, https://rg.ru/2017/03/15/reg-skfo/v-ingushetii-sokrashchena-zonadejstviia-kontrterroristicheskoj-operacii.html [geraadpleegd 10/09/2019]
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Nordkaukasus: Sicherheits- und Menschenrechtslage, 12/09/2011,
http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/europe/russland/nordkaukasus-sicherheits-undmenschenrechtslage-2011/at_download/file [geraadpleegd 06/07/2012]
Shestoy portal, Калиматов. Пустой год во главе Ингушетии [Kalimatov, een leeg jaar aan het hoofd van
Ingoesjetië], 26/06/2020,
https://6portal.ru/posts/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83%d1%88%d0%b5%d1%82/
[geraadpleegd 15/09/2020]
TASS, В России в 2017 году предотвращено 25 терактов [In 2017 zijn in Rusland 25 terreuraanslagen
voorkomen], 28/02/2018, https://tass.ru/proisshestviya/4993950 [geraadpleegd 07/09/2018]
The Economist, The wild south, 27/11/2008,
http://www.economist.com/surveys/PrinterFriendly.cfm?story_id=12627992 [geraadpleegd 06/01/2009]
The Insider, Екатерина Сокирянская: Протест в Ингушетии объединил жителей, элиты и даже силовиков.
[Ekaterina Sokiryanskaya: protest in Ingoesjetië verenigt inwoners, elite en zelfs ordediensten], 10/10/2018,
https://theins.ru/opinions/121410 [geraadpleegd 12/10/2018]
U.S. Army War College, Strategic Studies Institute (Blank, S. J.), Russia's homegrown insurgency: Jihad in the
North Caucasus, 10/2012, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/download.cfm?q=1116
[geraadpleegd 05/08/2013]
United States Department of State (USDOS), Designation of Caucasus Emirate, 26/05/2011,
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/05/164312.htm [geraadpleegd 16/07/2012]
University of Ottowa, (Ratelle J-F.), Radical Islam and the Chechen War Spillover: A Political Ethnographic
Reassessment of the Upsurge of Violence in the North Caucasus since 2009, thesis, 2013,
http://www.ruor.uottawa.ca/en/bitstream/handle/10393/23791/Ratelle_JeanFran%c3%a7ois_2013_thesis.pdf?sequence=1 [geraadpleegd 05/08/2013]
Vedomosti (Porter S.) via Moscow Times, Islamist rebel leader renounces female suicide terrorism, 30/06/2014,
http://www.themoscowtimes.com/news/article/islamist-rebel-leader-renounces-female-suicideterrorism/502726.html [geraadpleegd 15/09/2014]

Pagina 47 van 48

INGOESJETIË. Veiligheidssituatie
5 oktober 2020 (update)

Washington Post (Eckel M.), After Chechnya, many fear new Caucasus war looming, 27/09/2009,
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/26/AR2009092601255.html [geraadpleegd
01/10/2009]

Pagina 48 van 48

