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Lijst van afkortingen
ACLED

Armed Conflict Location & Event Data Project

EASO

European Asylum Support Office

EPIC

Empowering youth for Peace in Iraq

FPRI

Foreign Policy Research Institute

IDP

Internally Displaced Person

IED

Improvised Explosive Device (geïmproviseerd explosief, bermbom)

IFRI

Institut Français des Relations Internationales

IS

Islamitische Staat

KAR

Koerdische Autonome Regio

KDP

Koerdische Democratische Partij

KDPI

Koerdische Democratische Partij Iran

KRG

Koerdische Regionale Regering

OSAC

Overseas Security Advisory Council

PDK

Iran’s Kurdistan Democratic Party (HDK, een afsplitsing van de KDPI)

PMU

Popular Mobilization Units

PUK

Patriottische Unie Koerdistan

PYD

Partiya Yekitiya Demokrat, Democratische Unie Partij

RGB

Regional Guard Brigades

SVEST

Suicide Vest

UNAMI

United Nations Assistance Mission Iraq

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees
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Inleiding
Deze COI Focus maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in de Noord-Iraakse
provincies onder officiële controle van de Koerdische Regionale Regering (KRG), de zogenaamde
Koerdische Autonome Regio (KAR). Deze regio bestaat uit de provincies Erbil, Suleimaniya en Dohuk.
Dit rapport is een update van het gelijknamige document dat dateert van 14 maart 2018 en het Iraq
Security Situation Report van het European Asylum Support Office (EASO) dd. maart 2019.1 Het
onderzoek liep tot 30 september 2019.
De analyse bestaat uit drie delen. De eerste twee delen geven respectievelijk een korte
achtergrondschets en een beschrijving van de huidige situatie. In een derde deel gaat de COI Focus
dieper in op de typologie van het geweld in de KAR en op de verschillende kwesties die een invloed
hebben op de veiligheidssituatie. Het betreft terreurgeweld; Turkse en Iraanse militaire operaties;
sociale onrust en landmijnen. Dit deel geeft een analyse van de aard, de omvang en de locatie van
het geweld dat in de KAR voorkomt. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de mate waarin de
burgerbevolking door willekeurig geweld getroffen wordt. Een vierde en laatste deel geeft de
geografische verdeling van het geweld weer.
Deze COI focus baseert zich in hoofdzaak op publiek beschikbare rapporten, artikels en analyses. Het
rapport bevat geen exhaustief overzicht van de veiligheidsincidenten die zich in de KAR voordoen. De
vermelde incidenten dienen voornamelijk om de algemene trend te illustreren.
Deze COI Focus maakt tevens gebruik van cijfergegevens met betrekking tot veiligheidsincidenten uit
de databank van het Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een Amerikaanse nonprofitorganisatie die informatie over conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. Ervaren
onderzoekers verzamelen de data door gebruik te maken van informatie afkomstig van een brede
waaier van lokale, regionale en internationale nieuwsbronnen en organisaties. De databank is publiek
beschikbaar op de website van ACLED en wordt voortdurend aangevuld en bijgewerkt wanneer
eventueel nieuwe informatie (al dan niet over een reeds ingevoerd incident) aan het licht komt. 2 De
cijfers van ACLED die Cedoca in deze COI Focus gebruikt zijn opgevraagd op 17 oktober 2019. De
inventaris van ACLED geeft het type van geweld, de actoren van geweld, een beschrijving van de
incidenten, de locatie en het aantal dodelijke slachtoffers weer. 3 ACLED wijst erop dat de verzamelde
gegevens in zekere mate de prioriteiten van de verslaggeving door media en organisaties
weerspiegelen en dat een onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is. 4 In zijn codebook licht
ACLED de toegepaste methodologie voor de invoering en voortdurende controle van de data uitgebreid
toe.5 Gelet op de methodologie, codering en invoering van gegevens kunnen de cijfers van ACLED
volgens Cedoca slechts beschouwd worden als een schatting en indicatie van de tendensen met
betrekking tot geweld in een bepaalde periode.
Cedoca volgt de veiligheidsomstandigheden in de KAR voortdurend op. Wanneer er zich fundamentele
wijzigingen of ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk veranderen, dan
zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.
In dit document hanteert Cedoca voor plaats- en persoonsnamen, namen van gewapende groepen en
van politieke partijen, de meest gebruikelijke schrijfwijze uit de Engelstalige bronnen die geraadpleegd
werden voor deze COI Focus.

1
2
3
4
5

EASO, 03/2019, url
ACLED, 10/04/2019,
ACLED, 10/04/2019,
ACLED, 10/04/2019,
ACLED, 10/04/2019,

url
url
url
url

Pagina 4 van 45

IRAK. De veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio
20 november 2019

1. Korte geschiedenis
De Iraakse Grondwet van 2005 erkent de Kurdish Regional Government (KRG) als officiële regering
van het gebied dat voor de Amerikaanse militaire interventie van 2003 reeds onder het feitelijk bestuur
van de KRG viel, met name de noordelijke provincies Dohuk, Erbil (Koerdisch: Hawlir) en Suleimaniya.6
Na het einde van de Tweede Golfoorlog (1991) en de Koerdische opstand werd een no-fly zone
ingesteld. Deze vormt een de facto militaire demarcatielijn tussen Koerdische en Iraakse posities en
staat bekend onder de naam Green Line. De Iraakse Grondwet van 2005 beschouwt deze als officiële
grens van de Koerdische Autonome Regio (zie ook bijlage 2).7 In maart 2014 riep de KRG om
symbolische redenen Halabja, waar in 1988 de chemische aanval door het Baath-regime plaatsvond,
als vierde provincie uit.8 Administratief maakt Halabja nog deel uit van Suleimaniya.9
De twee grootste Koerdische politieke fracties, de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) en de
Democratische Partij van Koerdistan (KDP), hebben sinds 1991 elk hun eigen lokale overheden, politie,
leger (Peshmerga), veiligheidsdiensten (Asayish) en inlichtingendiensten (Parastîn (KDP) en Zaniary
(PUK)) uitgebouwd. Er opereren geen Iraakse federale troepen noch sjiitische milities (Popular
Mobilization Units (PMU’s)) in de KAR.10 De KDP voert de politieke en militaire controle over de
provincies Erbil en Dohuk, de PUK over Suleimaniya en Halabja. 11 Er blijft een onopgeloste rivaliteit
bestaan tussen beide heersende Koerdische partijen, die in de periode 1994-1998 een burgeroorlog
uitvochten. Toch is er het voorbije decennium sprake van een zekere stabiliteit. In mei 2006 werden
een aantal ministeries eengemaakt. Deze eenmaking werd in 2007 bekrachtigd in een Strategic
Agreement tussen de KDP en de PUK, de basis voor de onderlinge machtsverdeling binnen de KRG.
De eenmaking zette zich in het voorjaar 2009 tot op zekere hoogte door binnen de belangrijkste
ministeries, met name Binnenlandse Zaken, Financiën en Defensie (Peshmerga). Zeker dit laatste blijft
in de praktijk echter erg partijgebonden.12 De KDP en PUK namen eveneens stappen in de richting van
een eenmaking van de Asayish (veiligheidsdiensten) maar ook deze blijven in de praktijk gescheiden.13
Bij de parlementsverkiezingen in de KAR op 21 september 2013 slaagde de partij Gorran (Verandering)
er voor het eerst in het machtsblok van de KDP en de PUK te breken. Gorran is een afsplitsing van de
PUK, gevormd door diegenen die zich niet meer konden vinden in de organisatie en conservatieve lijn
van de partij. De KDP bleef de grootste partij maar de PUK verloor haar tweede plaats aan Gorran.14
Na negen maanden regeringsonderhandelingen werd op 18 juni 2014, in het midden van de Iraakse
crisis volgend op het offensief van IS15 een brede coalitieregering (KDP, PUK en Gorran) gevormd.16
De KRG werd pas betrokken partij in het conflict met IS in augustus 2014 toen IS een grootschalige
aanval inzette op gebieden onder militaire controle van de peshmerga en deze wist in te nemen. De
gebieden waar strijd werd geleverd, behoren niet tot de KAR maar betreffen de zogeheten betwiste

Art. 120, lid 5 van de permanente grondwet. Art. 117 kent de handhaving van de veiligheid toe aan de KRG
The Republic of Iraq Ministry of Interior General Directorate for Nationality, s.d., url
7
Anderson L., s.d, url; AI, 20/01/2016, url; CSIS (Cordesman A.), 14/09/2015, url; Special Inspector General for
Iraqi Reconstruction (SIGIR), 30/4/2012, url
8
Ekurd, 13/03/2014, url
9
Rudaw, 26/06/2017, url
10
Chatham House, 09/2019, url; Noria (Quesay A. & Beaumont. R.), 14/06/2018, url
11
FPRI (Helfont S.), 16/05/2017, url
12
ICG, 16/01/2018, url; FPRI (Hama H.), 08/01/2018, url; Al-Niqash (Farhan M.), 04/01/2018, url; Chatman
House (Jüde J.), 07/2017, url; Carnegie Endowment for International Peace (Fumerton M., van Wilgenburg W.),
16/12/2015, url
13
The Danish Immigration Office & Landinfo, 05/11/2018, url; USDOS, 08/06/2017, url; FPRI (Helfont S.),
16/05/2017, url
14
CRS (Katzman K.), 09/03/2016, url
15
Islamitische Staat (IS / Islamitische Staat van Irak en de Levant, ISIL / Islamitische Staat van Irak en Syrië
(ISIS) / Dawlat al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, Daesh
16
Rudaw, 19/06/2014, url; Ekurd, 18/06/2014, url
6
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gebieden. Deze veertien districten omvatten het grensgebied van de provincies Ninewa, at-Tamim,
Salaheddin en Diyala met de KAR (zie kaarten in bijlage 2). Ze zijn voorwerp van een al meer dan
vijftien jaar durende diepe onenigheid tussen de KRG en de federale regering in Bagdad, die beiden
een claim leggen op deze olierijke gebieden. Het is voornamelijk in deze gebieden dat IS in augustus
2014 overwinningen boekte.17 IS drong door tot Gwer (subdistrict van het district Makhmur) ruwweg
50 km ten zuidwesten van de stad Erbil en slechts een paar kilometer verwijderd van de grens met de
KAR.18 De Koerdische president Massoud Barzani verklaarde IS op 4 augustus 2014 officieel de
oorlog.19
Noch bij het augustusoffensief, noch later werd de Green Line overschreden. Wel naderde IS met de
inname van Gwer de grens tot op een paar kilometer, wat mede de aanzet heeft gevormd tot een
Amerikaans militair ingrijpen. De peshmerga waren niet op zichzelf in staat IS terug te drijven door
de lange te verdedigen grens met IS-gebied en een gebrek aan strijdervaring en munitie. Zij bleken,
zo stelt ook expert Wladimir van Wilgenburg voor de Jamestown Foundation, niet meer de ervaren
rebellenlegers te zijn die zij voor de Amerikaanse invasie in 2003 waren. 20 Ook het gebrek aan eenheid
tussen de PUK- en de KDP-commandostructuur heeft een rol gespeeld, zo stellen onder meer
International Crisis Group (ICG) en Fazel Hawramy, analist voor al-Monitor.21 In plaats van een
professioneel leger te vormen, werden de peshmerga in de strijd tegen IS nog meer een verzameling
van paramilitaire groepen, waarbij iedere groep aan een andere partijleider verantwoording aflegt, zo
stellen onder meer ICG en Carnegie Endowment for International Peace. 22 Er vonden weinig
gezamenlijke operaties tegen IS plaats vanuit de verschillende territoriale claims op de betwiste
gebieden.23 Het grootste veiligheidsrisico voor de KRG is, volgens het Foreign Policy Research Institute
(FPRI) n ICG, dan ook de afwezigheid van een professioneel en eengemaakt leger.24 Naast 40.000
peshmerga in de gemeenschappelijke PUK-KDP Brigades (Regional Guard Brigades, RGB’s) die onder
het ministerie van Peshmerga vallen, bevinden ongeveer 100.000 peshmerga zich nog steeds onder
de directe controle van de respectievelijke partijen.25 Daarnaast zijn de buitenlandse wapenleveringen
de KDP disproportioneel meer ten goede gekomen, waardoor de PUK afhankelijker is geworden van
Iraanse militaire steun.26
KDP- en PUK-peshmerga werden in de strijd tegen IS bijgestaan door guerrillastrijders van de
Koerdische Arbeiderspartij (Koerdisch: Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK) en haar Syrische tak, de
Democratische Unie Partij (Koerdisch: Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), en diens People’s Protection
Units (Koerdisch: Yekîneyên Parastina Gel, YPG) alsook jezidimilities.27 Zij slaagden er met de hulp
van luchtsteun van de internationale coalitie gezamenlijk in om geleidelijk aan terrein te herwinnen
en IS te verdrijven uit Koerdisch gebied in Centraal-Irak.28 Tegen eind 2015 namen de Koerdische
peshmerga 95 % van de door hun geclaimde gebieden in, aldus van Wilgenburg, waarmee zij het
gebied onder hun militaire controle een stuk (zuidwaarts) vergrootten.29

The Washington Institute (Feffrey J.F), 5/8/2014, url
ISW, 08/2014, url; Iraq Business News, 08/2014, url; Al-Monitor (Salih M.A.), 10/08/2014, url
19
Al Monitor, 07/08/2014, url
20
ECFR, 02/10/2015, url; The Jamestown Foundation (van Wilgenburg W.), 19/12/2014, url
21
ICG, 12/05/2015, url; Al-Monitor (Hawramy F.), 13/01/2015, url
22
ICG, 16/01/2018, url; Al-Monitor (Hawramy F.), 25/07/2018, url
23
ICG, 16/01/2018, url; Foreign Affairs (Fantappie M.), 14/06/2015, url; ICG, 12/05/2015, url; Carnegie
Endowment for International Peace (Fumerton M., van Wilgenburg W.), 16/12/2015, url
24
FPRI (Helfont S.), 16/05/2017, url; ICG, 12/05/2015, url
25
Clingendael Institute (Fliervoet F.), 03/2018, url; Al-Niqash (Farhan M.), 04/01/2018, url; Carnegie Endowment
for International Peace (Fumerton M., van Wilgenburg W.), 16/12/2015, url
26
ICG, 16/01/2018, url; Bauer S, 11/2015, url; Post War Watch (Hiltermann J.), 10/10/2016, url
27
Vice News (Beck J.), 22/8/2014, url; Al-Monitor (Chomani K.), 22/8/2014, url; AI, 20/01/2016, url
28
The Jamestown Foundation (van Wilgenburg W.), 19/12/2014, url
29
The Jamestown Foundation (van Wilgenburg W.), 17/12/2015, url
17
18
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Op 25 september 2017 hield de KRG unilateraal een onafhankelijkheidsreferendum tegen het
negatieve advies in van Bagdad, Iran, Turkije en het gros van de internationale gemeenschap. Met
een opkomst van 72 % sprak een overweldigende 92,7 % van de kiezers zich uit voor
onafhankelijkheid. Het referendum werd, tot consternatie van Bagdad, ook gehouden in de betwiste
gebieden onder controle van de Koerdische troepen.30 De Iraakse regering verklaarde het referendum
ongrondwettelijk.31 Het nam onmiddellijk een aantal isolerende maatregelen jegens de KRG. Op 29
september 2017 schorste de Iraakse regering de internationale vluchten van en naar de KAR op.32 Op
16 oktober startten het Iraakse leger en de sjiitische PMU-milities een blitzkrieg waarbij deze de
olievelden in Kirkuk, de stad Kirkuk en grote delen van andere betwiste gebieden die onder Koerdische
controle stonden, innamen. Het betreft onder meer de gebieden Sinjar, Zummar, Rabia, Hasasham,
Khazir, Dibis, Tuz Khurmata, Daquq, Qara Tapa, Jalawla, Khanaqin, Mandali, Bashiqa, Makhmur, Gwer,
de Mosuldam en Snune.33 Het heroverde hierbij, volgens onder andere ICG, meer gebied dan de
Koerden in 2014 en 2015 hadden veroverd.34 De Koerdische troepen trokken zich snel terug omdat
de KRG geen grote militaire confrontatie wilde, maar ook door de verdeeldheid binnen het Koerdische
politieke kamp. De Iraakse regering zou volgens verschillende bronnen met Iraanse tussenkomst een
voorafgaand akkoord tot terugtrekking gesloten hebben met de PUK.35 Het kwam dus niet tot een
open oorlog. Wel vonden een reeks gewapende confrontaties plaats. Deze beperkten zich tot de
betwiste gebieden.36
Deze ontwikkelingen noodzaakten president Barzani, de architect van het referendum, om af te treden,
wat hij deed op 1 november 2017. Alle belangrijke bevoegdheden zijn achter de schermen evenwel in
zijn handen gebleven in een machtsevenwicht met de PUK, zo stellen onder meer analisten voor
Jamestown en Carnegie.37 De geplande parlements- en presidentsverkiezingen werden uitgesteld.38
Het referendum deed niet alleen de spanningen met Bagdad maar ook de spanningen tussen de
Koerdische partijen onderling stijgen. Volgens bijdragen in al-Monitor en Carnegie zagen sceptici
binnen de PUK, Gorran en onafhankelijke activisten het referendum als een partijdige zet van de
KDP.39 Na de terugtrekking van de PUK-troepen uit Kirkuk midden oktober 2017 beschuldigt de KDP
de PUK van verraad.40
Het referendum tastte eveneens de geloofwaardigheid en legitimiteit van het Koerdische leiderschap
aan. Het verlies van Kirkuk halveerde de Koerdische olie-export.41 Dit kwam bovenop de reeds
jarenlange bevriezing van het federale budget voor de KRG door Bagdad. Nadat de KRG eind 2013
onafhankelijk van Bagdad olie begon te exporteren naar Turkije, ging de federale regering namelijk
over tot de bevriezing van het nationale budget bestemd voor de KRG. 42 De achterstand in
uitbetalingen van ambtenaren veroorzaakte wijdverspreide armoede, vooral in de provincies

ICG, 16/01/2018, url; ICG, 17/10/2017, url
Daily Sabah, 12/10/2017, url
32
Ekurd, 28/09/2017, url; Rudaw, 6/10/2017, url
33
ICG, 17/10/2017, url; HRW, 20/10/2017, url; ICG, 20/02/2018, url
34
Musings on Iraq (Wing J.) [blog], 18/10/2017, url; ICG, 16/01/2018, url
35
Jamestown Foundation (Sehmr A.), 10/11/2017, url; ICG, 16/01/2018, url; ICG, 17/10/2017, url
36
HRW, 20/10/2017, url
37
Jamestown Foundation (Sehmr A.), 10/11/2017, url; Ekurd Daily (Rubin M.), 21/12/2018, url; Carnegie
Endowment for International Peace (Connelly M.), 09/11/2017, url
38
UNAMI, 14/12/2017, url
39
Al-Monitor Iraq Pulse (Chomani K.), 09/06/2017, url; Carnegie Endowment for International Peace (Natali D.),
07/08/2017, url; Al-Monitor Iraq Pulse, 06/08/2017, url
40
Carnegie Endowment for International Peace (Connelly M.), 09/11/2017, url; BBC, 30/10/2017, url
41
Ekurd Daily (Rubin M.), 21/12/2018, url; ISW (Kassim O.), 25/01/2018, url
42
FPRI (Helfont S.), 16/05/2017, url; Al Monitor (A. Salih M.), 27/07/2015, url; CRS (Katzman K.), 09/03/2016,
url; Al-Monitor (Abbas M.), 08/12/2014, url
30
31
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Suleimaniya en Halabja.43 De verdeeldheid tussen de Koerdische partijen bemoeilijkt de mogelijkheid
om als één blok te onderhandelen met Bagdad over de verdeling van het budget en olie-inkomsten.44

43
44

FPRI (Hama H.), 08/01/2018, url
ISW (Kassim O.), 25/01/2018, url
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2. Huidige toestand
2.1 Politiek akkoord KDP-PUK
Op 30 september 2018 werden parlementsverkiezingen gehouden in de KAR. De KDP won met 45 van
de 111 zetels, gevolgd door de PUK met 21 zetels. Gorran bemachtigde slechts 12 zetels.45 De
verkiezingen verliepen zonder grote veiligheidsincidenten, ondanks berichten van fraude en
intimidatie.46
Op 4 maart 2019, vijf maanden na de verkiezingen, tekenden de KDP en de PUK een politiek akkoord.
Volgens de staatsmedia zou dit het strategisch akkoord van 2005 (zie hoofdstuk 1) vervangen en
maatregelen bevatten voor een versnelling van de regeringsvorming maar ook voor een verdere
eenmaking van bijvoorbeeld de peshmerga.47 Na verdere onderhandelingen tekenden de KDP en de
PUK op 5 mei 2019 een akkoord over de verdeling van de ministerportefeuilles. KDP verwierf het
presidentschap en het eerste ministerschap, PUK het voorzitterschap van het parlement. Op 28 mei
2019 verkoos het Koerdische parlement Nechirvan Barzani als nieuwe president van de KAR. Op 11
juni 2019 benoemde het parlement Masrour Barzani als eerste minister. Deze is de neef van de nieuwe
president en zoon van voormalig president Barzani. Op 10 juli 2019 werd de nieuwe regering (KDP,
PUK, Gorran) ingezworen.48

2.2 Spanningen omtrent de betwiste gebieden
De onduidelijke toekomst van de betwiste gebieden zet de relaties tussen de KRG en de CentraalIraakse regering nog steeds op scherp. Artikel 140 van de Iraakse Grondwet bepaalt een definitieve
regeling voor de status van deze gebieden (waaronder Kirkuk). De in dit grondwetsartikel
vooropgestelde volkstelling en referendum werden echter stelselmatig uitgesteld.49 Daar waar de
Koerden sinds augustus 2014 hun controle over de betwiste gebieden met 50 % wisten uit te breiden
(50), heroverden de Iraakse troepen dit gebied in oktober 2017 opnieuw (zie hoofdstuk 1).51
In de loop van 2018 en 2019 minderden de spanningen volgend op het referendum en beterde de
relatie tussen de KRG en Bagdad, zo stellen onder meer de VN-Veiligheidsraad en Overseas Security
Advisory Council (OSAC).52 Op 16 februari 2019 verwijderde de Iraakse regering alle controleposten
met Iraaks Koerdistan die na het referendum werden ingesteld.53 Voorts bereikten beide regeringen
op 10 juli 2019 een akkoord over de veiligheidshandhaving in de betwiste gebieden. Het Iraakse leger
en de peshmerga zullen voortaan samenwerken om een aantal veiligheidsleemtes langsheen de 500
km binnenlandse grenzen in betwist gebied en aan de grens met Syrië en Iran aan te pakken.
Peshmerga zouden niet opereren in stedelijk gebied, waar de federale politie de controle blijft voeren.54
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Voorts maakte de federale regering op 15 maart 2019, in lijn met de federale begrotingswet van 2019,
522 biljoen Iraakse dinar (IQD) [1 biljoen IQD = $ 838.178.207] over aan de KRG ter betaling van de
reeds drie jaar achtergehouden ambtenarenlonen. 55
De relatie tussen de KRG en de Centraal-Iraakse regering blijft, volgens onder meer het Irak-rapport
van de Congressional Research Service (CRS), evenwel erg gespannen. 56 Een akkoord over de olieinkomsten blijft uit.57

2.3 De strijd tegen IS en de impact van het militaire geweld in Centraal-Irak
Tijdens de verslagperiode bleven Iraakse troepen strijd voeren tegen IS in onder meer de aan de KAR
grenzende provincies Kirkuk en Diyala.58 Er is geen frontlinie meer tussen de peshmerga en IS. De
peshmerga worden waar nodig ingezet om de stabiliteit te garanderen. Op 7 februari 2018 werkten
de peshmerga en het Iraakse leger (en PMU) voor het eerst na het onafhankelijkheidsreferendum weer
samen in een gecoördineerde actie tegen overgebleven IS-strijders in Oost-Tuz Khurmatu.59 Het
noordoostelijke gebergte in het district werd niet bewaakt aangezien het de scheidingslijn vormde
tussen de Koerdische troepen en het Iraakse leger waardoor het een broeinest werd voor IS-restanten
en nieuwe gewapende groeperingen, zoals de White Banners (White Flags).60 Deze laatste zou bestaan
uit IS-strijders en Koerden die zich verzetten tegen de Iraakse regeringscontrole in Kirkuk en Tuz
Khurmatu.61 Tijdens de verslagperiode vond een stijging van IS-aanvallen plaats in gebieden die te
kampen hebben met een veiligheidsvacuüm daar het betwist gebied betreft tussen de Iraakse en
Koerdische autoriteiten, zoals Kirkuk. Ondanks het voornemen van een gezamenlijk veiligheidsplan
werd nog geen concrete actie hiertoe ondernomen.62
De Koerdische veiligheids- en ordediensten blijven alert zolang gewapende confrontaties plaatsvinden
tussen IS en de Koerdische troepen in Centraal-Irak.63 Er worden zeer strikte veiligheidsmaatregelen
in acht genomen. De KRG is erg beducht voor infiltratie van IS in de KAR. 64 Volgens de United Nations
High Commissioner for Refugees (UNHCR) (mei 2019) blijft de veiligheidssituatie in de KAR relatief
stabiel, hoewel een risico op IS-aanslagen blijft (zie 3.2.1).65
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3. Typologie van het geweld
3.1. Aantal incidenten en burgerslachtoffers
Het geweld in de KAR blijft relatief beperkt. Er vallen in vergelijking met Centraal-Irak weinig
(burger)doden in de KAR. United Nations Assistance Mission Iraq (UNAMI) publiceert alleen cijfers voor
provincies die door geweld aangetast zijn en dus niet voor de provincies van de KAR. 66 Zoals verder
aangetoond door de verscheidene geconsulteerde bronnen blijkt de situatie in de KAR significant
stabieler dan de situatie in Centraal-Irak.67
Iraq Body Count (IBC), een ngo die zich erop heeft toegelegd een zo accuraat mogelijk beeld te geven
van het aantal en de aard van de dodelijke slachtoffers van geweld, geeft per Iraakse provincie een
evolutie van het aantal burgerdoden. De cijfers van IBC, zoals gepubliceerd door EASO, geven weer
dat de KAR in 2017 en 2018 één van de regio’s met het minst proportionele aantal burgerdoden in
Irak is. In totaal vielen volgens IBC in 2018 in de drie provincies van de KAR 99 burgerdoden. 68 In
Dohuk registreerde IBC in 2018 20 incidenten die leidden tot 28 burgerdoden. De helft van de
incidenten met burgerdoden betrof luchtaanvallen en een vierde schietincidenten. In Suleimaniya
registreerde IBC voor 2018 26 geweldincidenten die leidden tot 45 burgerdoden. Meer dan de helft
van de incidenten betrof schietgeweld. In Erbil registreerde IBC in 2018 15 incidenten die leidden tot
26 burgerdoden. Veertig procent van de incidenten in Erbil betrof schietgeweld gevolgd door twintig
procent Improvised Explosive Device (IED, bermbommen).69 Voor 2019 leverde IBC deze cijfers nog
niet.

Governorate-level overview on civilians killed in Iraq in 2012 and 2017–2018: incidents, deaths, intensity*
derived from death normalized per 100 000 of the population. *Comparing violence levels or intensity between
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geographic areas can only be meaningfully done after adjusting for size of the population in each, which is why
homicide data is invariably presented as homicides per 100,000 of population70

De gegevens van Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) staan ons toe om toe te
spitsen op de voor deze COI Focus relevante categorieën battles + remote violence + violence against
civilians. ACLED codeert voor 2018 binnen deze drie categorieën in totaal 22 incidenten in de drie
noordelijke provincies Dohuk, Erbil en Suleimaniya. Daarvan beschouwt ACLED zes incidenten als
battles, dertien als explosions/remote violence en drie als violence against civilians. Van de in totaal
24 doden zouden, zo kan worden afgeleid uit de vermelde bronnen, ruwweg de helft burgerdoden zijn.
Het gros hiervan werd slachtoffer van de Turkse luchtbombardementen in grensgebied.71 Voor 2019
codeert ACLED (tot en met 30 september 2019) in totaal tien incidenten met vier doden. Daarvan
beschouwt ACLED twee incidenten als battles, zeven als explosions/remote violence en één als violence
against civilians. Naar schatting betreft het een (Turkse) burgerdode ten gevolge van een politiek
gemotiveerde aanslag.72 We stellen in vergelijking met de cijfers van IBC een significant verschil vast
voor 2018. Dit heeft deels te maken met de categorisering van geweld (een volledig overzicht van de
verschillende categorieën en subcategorieën van incidenten, met bijhorende definities, is terug te
vinden in een nota van Cedoca over de methodologie ACLED 73). ACLED wijst er tevens zelf op dat de
verzamelde gegevens in zekere mate de prioriteiten van de verslaggeving door media en organisaties
weerspiegelen en een onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is. 74 In de volgende delen
beogen we een nauwkeuriger beeld te schetsen van de aard, de doelwitten en de intensiteit van het
geweld in de KAR.

3.2 Aard en doelwitten van de incidenten
3.2.1 Terreurgeweld
De KAR ontsnapte het voorbije decennium grotendeels aan het terreurgeweld in Irak. 75
Terreuraanslagen en aanslagen met bermbommen blijven relatief zeldzaam in de KAR.76 De jaren
volgend op de val van het Baathregime in 2003 was er sprake van een aantal grote aanslagen77 maar
het voorbije decennium vonden er slechts enkele grootschalige terroristische aanslagen plaats, met
name één in 2013, 2014, 2015 en 2018. De eerste, op 29 september 2013, betrof een gecoördineerde
zelfmoordaanslag op het hoofdkwartier van de Asayish (veiligheidsdienst) in Erbil. Hierbij kwamen zes
leden van de veiligheidsdienst om het leven. Er vielen meer dan 60 gewonden. 78 De aanslag werd
opgeëist door IS en gold als vergelding voor de vermeende hulp van president Barzani aan Bagdad in
de strijd tegen IS.79 De aanslag was de eerste in zijn soort sinds mei 2007, toen nabij dezelfde
hoofdkwartieren een aanslag plaatsvond waarbij negentien doden vielen en die opgeëist werd door de
toenmalige Islamitische Staat in Irak. 80 Op 19 november 2014 was de hoofdzetel van het
provinciebestuur in Erbil het doelwit van een zelfmoordaanslag. Volgens Human Rights Watch (HRW)
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vielen er tien burgerdoden en tientallen gewonden toen aan een controlepost voor het gebouw een
zelfmoordvest (Suicide Vest, SVEST) in een auto afging.81 Op 17 april 2015 vond een zelfmoordaanslag
plaats nabij het Amerikaanse consulaat in Erbil. Volgens veiligheidsbronnen was het consulaat het
doelwit maar werden de daders voor de ingang tegengehouden en ontplofte de autobom aan een café.
Er vielen drie doden en veertien gewonden.82 IS eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.83
Tijdens de verslagperiode was er sprake van één grote aanslag op 23 juli 2018, naast enkele kleinere.
Deze op 23 juli 2018 betrof een gewapende aanval met pistolen, AK-47 geweren en handgranaten op
een overheidsgebouw in Erbil. Een ambtenaar kwam om het leven en vijf veiligheidsagenten raakten
gewond tijdens het vier uur durende geweld. De drie jonge (Koerdische) daders, afkomstig uit Erbil,
werden ter plaatse gedood door de Koerdische veiligheidsdienst. Onderzoek leidde tot de arrestatie
van de overige leden van de terreurcel, die banden met IS en hun betrokkenheid bij de aanslag
bekenden. Eén ervan betrof een imam uit Erbil die bekende de drie daders te hebben gerekruteerd.84
Daarnaast vonden in de KAR sporadisch kleinschalige en gerichte aanvallen plaats, zo ook tijdens de
verslagperiode. Hierbij vielen weinig tot geen burgerslachtoffers, maar volgens het Crime and Safety
Report van OSAC beïnvloeden ze wel het veiligheidsgevoel bij de bevolking. 85 Op 24 april 2018 werd
Fares Mohammad Sadek, de directeur van het Management for the Independent High Electoral
Commission in the Kurdistan Region of Iraq, vermoord door vier onbekende daders die zijn wagen
beschoten.86 Eind juli 2019 pleegde IS een aanslag op een Koerdische controlepost in ZuidSuleimaniya, grenzend aan Diyala. Aanvankelijk werd de controlepost beschoten. Toen peshmergaversterking arriveerde ontplofte een IED en werden ook mortieren gebruikt. 87 Hierbij lieten drie
peshmerga en één burger het leven en raakten acht personen gewond.88 Begin augustus 2019 vond
opnieuw een aanslag met IED in Zuid-Suleimaniya plaats, ditmaal op de auto van de veiligheidschef
van het district Koksi in de regio Garmiyan. Er vielen geen slachtoffers.89 Beide aanslagen in 2019
vonden plaats buiten de gebruikelijke slagzone van IS en zijn volgens onder meer Joel Wing (auteur
van de blog Musings on Iraq)90 mogelijks testcases om zwaktes in de defensie in nieuwe regio’s te
vinden.91
Doelwitten van de aanslagen in de KAR, zo blijkt ook uit bovenstaande, betroffen over het algemeen
de overheid en veiligheidsdiensten, zo stellen ook International Organization for Migration (IOM) en
OSAC.92 De Koerdische regering werd een van de belangrijkste bondgenoten van het Westen in de
strijd tegen IS. Dit bondgenootschap maakte hen doelwit van IS. Daarnaast wordt IS’ vijandschap
jegens de Koerdische partijen en regering volgens analist van Wilgenburg (The Jamestown Foundation,
al-Monitor) gevoed door de nadruk die zij leggen op de Koerdische identiteit eerder dan de
islamitische.93 IS zelf stelt Koerdische moslims niet als dusdanig te viseren, aldus van Wilgenburg. 94
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Schattingen van Iraakse Koerden die in 2014 en 2015 tot IS toetraden variëren van 300 (volgens
KDP-bronnen) tot 500 (volgens Koerdische media).95 De meeste Koerden die tot IS toetraden, werden
gerekruteerd in het islamistische bolwerk Halabja waar Koerdische en Amerikaanse strijdkrachten in
2003 islamistische groeperingen neersloegen.96 Ook jihad-analist Aymenn Jawad al-Tamimi, die onder
andere heeft gepubliceerd voor CTC Sentinel, The Daily Beast en Jihadology, stelt dat de meerderheid
van de Koerdische IS-strijders afkomstig is van de KAR en dat zij ideologisch gedreven zijn, meer dan
hun Arabische militiegenoten die zich soms meer uit pragmatisme met IS verbonden. Dankzij hun
Koerdische identiteit kunnen zij de Koerdische veiligheidsdiensten bij verrassing treffen. Deze laatsten
verwachten eerder een aanslag vanuit de hoek van nieuw aangekomen Arabische ontheemden
(internally displaced persons, IDP’s).97 De recente terroristische aanslagen (deze in juli 2018 en in
april 2015) werden gepleegd door jonge Koerden.98
De impact van Koerdische IS-strijders op de veiligheidssituatie in de KAR is minder dan verwacht.
Volgens een analist voor het Carnegie Middle East Center werden tegen 2016 de meeste Koerdische
leden van IS gedood in de strijd.99 Ook daalde het aanzien van IS onder Koerdische islamisten
naarmate het meer in het defensief gedrongen werd. Voorts heerst een verhoogde aandacht onder de
Koerdische bevolking. De meeste Koerden zouden een vermeende sympathie voor IS onmiddellijk aan
de Asayish rapporteren, zo stelt IOM, hierover geconsulteerd door de Deense migratiedienst.100
Volgens van Wilgenburg is het aantal Koerdische rekruten sinds het IS-offensief in augustus 2014
tevens gedaald dankzij het efficiënte optreden van de Asayish. 101 De KRG besteedt aanzienlijke
middelen ter bescherming van de belangrijkste regeringsgebouwen, infrastructuur, kerken en
moskeeën. Volgens OSAC zijn de Koerdische veiligheidsdiensten goed getraind, professioneel,
uitgerust met moderne wapens en kunnen speciale eenheden snel optreden bij veiligheidsincidenten
en terroristische aanslagen.102 De Asayish voerde de monitoring van potentiële strijders op,
ontmantelde slapende cellen en arresteerde verschillende IS-leden.103
Ondanks de dreiging is het geweld in de KAR volgens de geraadpleegde bronnen bijgevolg veel minder
frequent dan elders in Irak en heerst in de regio een relatieve stabiliteit. De relatief homogene
Koerdische bevolkingssamenstelling en de sterke aanwezigheid van de Koerdische Asayish en
peshmerga voorkomen terreuraanslagen.104 De zeldzame terreurdaden in Noord-Irak en het lage
aantal burgerslachtoffers uit zich in de opvang van bijna twee miljoen vluchtelingen en IDP’s in de
noordelijke provincies (zie 3.6). De veiligheidscontroles aan de grensposten met Centraal-Irak (en
Syrië) werden sterk opgevoerd uit vrees voor infiltratie van IS-strijders onder de IDP’s.105 Na de
veelvoudige ontsnappingen uit gevangenissen na terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië
in oktober 2019 zijn de peshmerga extra waakzaam voor infiltratie van IS. 106 De Syrische zijde van
de grensovergang Faysh Khabur is gesloten. Nieuwkomers uit Syrië worden grondig gecontroleerd.107
Volgens Adel Bakawan, specialist islamisme in Koerdistan verbonden aan het Institut Français des
Relations Internationales (IFRI), is er nog steeds een IS-dreiging in de regio, hoewel deze tot nog toe
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grotendeels gespaard bleef van IS-geweld. IS geniet steun van het lokale Ansar al-Islam dat in Halabja
opereert.108 Volgens het Institute for the Study of War (ISW) en OSAC wist IS opnieuw te rekruteren
in de KAR.109 Volgens Bakawan breidde het IS-netwerk zich uit naar Suleimaniyah, Kalar en Erbil.110
De dreiging blijkt eveneens uit de verschillende berichten over arrestaties van IS-leden in de KAR.
Ook in de verslagperiode arresteerden de Koerdische veiligheidsdiensten leden van IS-cellen die
aanslagen planden in de KAR.111
De PKK pleegde voor zover bekend weinig geweld in de KAR hoewel het haar acties tegen Turkse
militaire doelwitten in de KAR het voorbije jaar opvoerde (zie 3.2.2). Op 17 juli 2019 werden een
Turkse diplomaat en twee burgers doodgeschoten in een restaurant in Erbil. Er werd een gezamenlijk
onderzoek opgestart door de Koerdische, Iraakse en Turkse autoriteiten. De PKK ontkent iedere
betrokkenheid.112 Op 20 juli 2019 werden twee verdachten opgepakt.113 Op 25 juli 2019 meldde het
persagentschap Reuters dat bij Turkse luchtaanvallen op 18 en 24 juli 2019 de twee breinen achter
de aanslag in hun auto in Qandil gedood werden.114

3.2.2 Turkse luchtaanvallen op PKK-doelwitten
Gedeelten van de KAR vormden het voorbije decennium het doelwit van militaire acties van het Turkse
leger, gericht tegen de aanwezige Koerdische rebellen behorend tot de PKK. In juli 2015 kwam een
einde aan een twee jaar durende wapenstilstand.115 Burgers worden, zo blijkt uit de geraadpleegde
bronnen, bij de Turkse luchtaanvallen niet geviseerd maar honderden families uit de grensregio
raakten ontheemd.116 De militaire aanvallen tegen vermeende PKK-posities in delen van de KAR
veroorzaken regelmatig slachtoffers onder strijders maar ook burgers, evenals schade aan
eigendommen.117
De Turkse regering geeft geen exacte aantallen of locaties van de luchtaanvallen vrij. 118 Er is weinig
tot geen onafhankelijke berichtgeving aangezien journalisten geen toegang hebben tot het
grensgebied zonder voorafgaandelijke toestemming van de PKK. De Turkse offensieven bestaan
voornamelijk uit gerichte luchtaanvallen op PKK-basissen in bergachtig en dunbevolkt gebied dat
grotendeels buiten de controle van de KRG valt. In de geviseerde grenszone bevinden zich een paar
honderd veelal verlaten dorpjes en PKK-basissen.119 Volgens een lokale verantwoordelijke in het
Qandil-gebergte bevinden zich in de bergstreek onder controle van de PKK 61 dorpjes waar burgers
wonen en geen PKK-strijders. Volgens een volkstelling in 2013 gaat het om zo’n 8.000 inwoners. 120
De Turkse luchtaanvallen treffen naast de PKK-kampen ook Koerdische dorpen.121 Volgens lokale
bronnen geciteerd in Bas News zijn honderden dorpen in Koerdisch grensgebied verlaten omwille van
de Turkse luchtaanvallen.122 Volgens de internationale ngo Christian Peacemaker Teams (CPT) is de
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ontheemding ten gevolge van de luchtaanvallen dermate wijdverspreid en aanhoudend dat de
provincies niet over officiële registratie ervan beschikken. De ontheemding kan een aantal dagen duren
maar ook een aantal decennia. Volgens Arthur Quesnay, analist Midden-Oosten verbonden aan het
onafhankelijk onderzoeksnetwerk Noria, hervestigden een aanzienlijk aantal ontheemde dorpelingen
uit PKK-gebied zich in de zuidelijke districten rond Erbil waar ze op veel achterdocht van de KDP
kunnen rekenen.123 Ook verlieten dorpelingen hun gronden en bouwden zij een nieuw dorp in de
omstreken. Wanneer het nieuwe dorp gebombardeerd wordt, moet het opnieuw verplaatsen. Zo
zouden de dorpen Shahe in het district Akre en het dorp Sargali in het district Amedi (provincie Dohuk)
zich ten gevolge van de luchtaanvallen reeds op drie verschillende plaatsen bevonden hebben. 124
De Koerdische analist Vager Saadullah stelt op de site War is Boring dat dorpelingen berichten dat de
PKK hun basissen steeds dichter bij de dorpen brengen.125 De infrastructuur in de regio is volgens de
ngo CPT ernstig beschadigd gaande van huizen, scholen, wegen, water- en elektriciteitsprojecten.
Gezien het hoge dreigingsniveau herinvesteert de Koerdische overheid niet in de beschadigde dorpen,
waardoor in vele dorpen basisvoorzieningen ontbreken. Er bestaat geen systeem dat bijstand verleent
aan de slachtoffers van de luchtaanvallen wegens de decennialange duur van de aanvallen, de
economische crisis in de KAR en het gebrek aan internationale aandacht.126 De KRG heeft zich volledig
uit de regio teruggetrokken en houdt zich afzijdig van het conflict.127 De grensstreek staat militair
onder de controle van de PKK.128 Het grootste deel van Qandil bevindt zich in PUK-regio en in een
aantal van de meer afgelegen gebieden in de KDP-regio. Op 23 december 2017 kondigde de PKK
zelfbestuur aan over het Qandilgebergte en verkoos hiertoe een raad. Zowel de regering in Bagdad
als de KRG reageerden hier relatief gelaten op. Voor de PUK, die over het algemeen goede relaties
met de PKK onderhoudt, is de autonome regio geen groot probleem. Voor de KDP die betere relaties
met Turkije onderhoudt, is de kwestie complexer.129
Het Turkse leger voerde de voorbije vier jaar op regelmatige basis (soms om de paar dagen)
luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Iraaks Koerdistan. Beide zijden berichten slechts af en toe
over slachtoffers.130 In sommige gevallen is er sprake van burgerdoden. Uit de geraadpleegde bronnen
kan worden opgemaakt dat dit gebeurde in augustus 2015, in oktober 2016 en bij verschillende
aanvallen in 2017, 2018 en 2019 (zie verder). Op 1 augustus 2015 vielen volgens onder meer Amnesty
International (AI), Integrated Regional Information Networks (IRIN), ISW en het Koerdisch
nieuwsagentschap Rudaw acht burgerslachtoffers bij herhaaldelijke luchtbombardementen op het
afgelegen dorpje Zargali (district Rawanduz, provincie Erbil) aan de rand van het Qandilgebergte nabij
de Turkse en Iraanse grens.131 AI, dat een fact-finding missie naar het dorp ondernam, stelt dat de
slachtoffers geen banden met de PKK hadden en er zich in het dorp geen militaire doelwitten bevonden.
De dichtstbijzijnde controlepost van de PKK zou zich op drie tot vijf kilometer bevinden.132 IOM bericht
dat ongeveer 900 personen vluchtten uit Zargali naar een subdistrict verder westwaarts. 133 Op 23
oktober 2016 kwamen drie peshmerga buiten hun dienst om bij een luchtaanval op hun boerderijen
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in het district Mergasur (provincie Erbil). Dit bericht een intern en vertrouwelijk rapport van een
internationale organisatie dat de mensenrechtensituatie in Irak nauwgezet opvolgt.134
In de tweede helft van 2017 voerde de Turkse overheid de luchtaanvallen op PKK-doelwitten in de
KAR op. In totaal zouden volgens analyse van de gegevens in Musings on Iraq in 2017 een dertiental
burgerdoden gevallen zijn. 135 Het Turkse leger stak in december 2017 de grens over tot in IraaksKoerdisch grondgebied en bouwde progressief haar aanwezigheid in de KAR op middels het bouwen
van militaire infrastructuur. 136 In verhouding tot 2017 namen de Turkse aanvallen in 2018 nog verder
in intensiteit toe in een combinatie van lucht- en grondaanvallen, met burgerdoden tot gevolg.137 Na
analyse van verscheidene lokale en internationale bronnen maakt Cedoca voor 2018 een balans op
van naar schatting een zeventiental burgerdoden:
Datum

regio

aantal burgerdoden
gewonden (bron)

en

-

22 januari 2018

Zap (Dohuk)

1 burgerdode (138)

22 maart 2018

Choman (Erbil)

4 burgerdoden, 10 -gewonden
(139)

25 maart 2018

Shiladeza (Dohuk)

1 burgerdode, 2 -gewonden
(140)

april 2018

Noord-Dohuk, Noord-Erbil

5 burgerdoden, 5 –gewonden
(141)

30 juni 2018

Soran (Erbil)

1 burgerdode (142)

3 november 2018

Sidekan (Erbil)

1 burgerdode (143)

13 november 2018

Noord-Dohuk

1 burgerdode (144)

14 november 2018

Amedi (Dohuk)

3 burgerdoden (145)

Bij verschillende aanvallen in 2017 en 2018 bleken volgens de analyse van HRW geen PKK-doelwitten
in de buurt te zijn. Van mei 2017 tot juni 2018 vielen volgens HRW minstens zeven burgerdoden
(waarvan vijf in het voorjaar van 2018) in regio’s waar mogelijks geen militair doelwit in de buurt was,
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wat in strijd is met het internationaal recht.146 Volgens HRW worden dorpelingen niet verwittigd van
de aanvallen. De Koerdische autoriteiten starten geen onderzoek en verlenen geen compensaties in
het geval van burgerdoden.147
Op 13 februari 2018 vielen ongekende Koerdische strijders voor het eerst een Turkse militaire basis
aan. Het betrof een basis in Guerbya, nabij de stad Zakho (provincie Dohuk). Turkse troepen zouden
teruggevuurd hebben. Volgens de PKK zouden hierbij een aantal Turkse soldaten gedood zijn maar dit
werd niet door een onafhankelijke bron bevestigd. De PKK eiste geen verantwoordelijkheid op voor de
aanslag. Die gebeurde naar aanleiding van de Turkse inval in het Syrische Afrin. Volgend op de aanval
zou volgens getuigen de Turkse luchtmacht de regio gebombardeerd hebben. 148 Op 20 oktober 2018
pleegde de PKK opnieuw een aanval op een Turkse basis in de KAR (Mount Chyadel in de regio Bradust
ten noordoosten van de stad Erbil).149 Het Turkse leger beantwoordde deze aanval met het
bombarderen van Mount Chyadel, Khalifan, Lelikan, en Gali Rash.150 Op 16 juli 2019 doodde een
vermoedelijk door de PKK geplante bom een Turkse soldaat bij een aanslag op Koerdische troepen in
het Qandilgebergte.151
Vanaf maart 2018 voerde volgens de krant al-Hayat en HRW het Turkse leger haar aanwezigheid op
tot minstens 30 kilometer verder op het grondgebied van de KAR, waaronder ook in ruraal gebied in
de provincies Dohuk en Erbil. 152 In september 2018 gaf de Iraakse premier aan de federale grenswacht
de opdracht zich op te stellen aan de Iraaks-Turkse grens. Dit zou volgens Joel Wing een einde gesteld
hebben aan het grondoffensief maar de luchtaanvallen bleven verdergaan.153
Op 22 januari 2019 zouden volgens Musings on Iraq, ACLED en Airwars (een non-profitorganisatie die
een groot aantal lokale media analyseert en gegevens verzamelt over de Turkse
luchtbombardementen op de KAR) naast vijftien PKK-strijders ook minstens vier burgers (volgens het
Clingendael Institute zes) gedood zijn bij Turkse luchtaanvallen in het district Shiladeza (OostDohuk).154 Hierop volgden op 26 januari 2019 protesten van inwoners (verwanten van de slachtoffers)
die een Turkse militaire basis bestormden in het district Shiladeza en een aantal militaire voertuigen
en materiaal vernietigden. Turkse soldaten doodden twee demonstranten en verwondden er een
tiental.155
Eind mei 2019 lanceerde het Turkse leger Operation Claw, een combinatie van grond- en
luchtaanvallen in de regio Hakurk in het noorden van de provincie Erbil.156 Bij luchtaanvallen op het
district Mira Rash, een stad in het district Sidekan, op 29 mei 2019 raakten drie peshmerga gewond.157
Burgers werden ook getroffen. Op 5 juni 2019 stelde de KRG dat minstens 120 dorpen in het district
Sidekan geëvacueerd werden omwille van de luchtaanvallen.158 Drie peshmerga die het vuur wilden
blussen, raakten gewond.159 Eveneens op 5 juni 2019 raakten vier burgers gewond bij Turkse

HRW, 19/09/2018, url; HRW, 17/01/2019, url
HRW, 19/09/2018, url
148
Middle East Eye, 27/11/2017, url; EPIC, 15/02/2018, url
149
NRT TV, 21/10/2018, url; Musings on Iraq (Wing J.) [blog], 21/10/2018, url
150
NRT TV, 21/10/2018, url
151
EPIC, 18/07/2019, url
152
HRW, 17/01/2019, url; NRT TV, 21/10/2018, url
153
Musings on Iraq (Wing J.) [blog], 02/05/2018, url
154
Musings on Iraq (Wing J.) [blog], 30/01/2019, url; ACLED, 29/01/2019, url; Clingendael Institute (Al-Shadeedi
H.), 13/02/2019, url; Airwars, s.d., url
155
ACLED, 29/01/2019, url; Clingendael Institute (Al-Shadeedi H.), 13/02/2019, url; BBC News, 26/01/2019, url
156
UNSC, 05/08/2019, url; EPIC, 06/06/2019, url
157
EPIC, 06/06/2019, url
158
EPIC, 06/06/2019, url
159
Airwars, s.d., url
146
147

Pagina 18 van 45

IRAK. De veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio
20 november 2019

luchtaanvallen op het dorp ? Xakurke (Qandil, Erbil).160 Op 12 juni 2019 trof de Turkse luchtmacht bij
bombardementen op de regio tussen Amedi en Deraluk (provincie Dohuk) een tankstation op 100
meter van het lokale KDP-kantoor. Een tweede bom kwam neer op het christelijke dorp Dere in het
district Amedi.161 Op 18 juni 2019 vielen volgens lokale media gedurende twee uur bommen nabij het
dorp Kesta in het subdistrict Kani Masi, wat schade aan boerderijen toebracht. 162 Op 26 juni 2019
bombardeerden Turkse gevechtsvliegtuigen een dorp in de regio Zinian (district Sonan, provincie
Dohuk) ten noordoosten van Erbil, waarbij één burger gedood en een andere gewond raakte. 163 Een
dag later vielen bij luchtaanvallen op het dorp Bard-Kuran in het subdistrict Sangasar (district Qaladze,
provincie Suleimaniya) vier burgerdoden en raakten vier burgers zwaargewond. Het Iraakse ministerie
van Buitenlandse zaken veroordeelde deze publiekelijk.164 Bij luchtaanvallen op het dorp Piruzana in
het district Amedi (in het noorden van de provincie Dohuk) vielen geen slachtoffers, maar werd
aanzienlijke schade opgetekend aan lokale boerderijen. Daags nadien bombardeerde de Turkse
luchtmacht een dorp in het subdistrict Diraluk in het district Amedi.165
Op 12 juli 2019 lanceerde het Turkse leger Operation Claw 2 in de regio Hakurk. 166 Op 18 juli 2019
raakten drie burgers gewond bij Turkse raketaanvallen op het dorp Spindar. 167 Op 29 augustus 2019
raakte een burger gewond bij Turkse luchtaanvallen op het dorp Sherane in het district Amedi
(Dohuk).168 Volgens Empowering youth for Peace in Iraq (EPIC), een Amerikaanse non-profit
organisatie die de crises in Irak monitort, doodden beide operaties sinds mei 2019 111 PKK-strijders.
169 De twee offensieven resulteerden volgens ACLED en de Koerdisch staatskrant Rudaw in de
evacuatie van verscheidene Koerdische dorpen en de ontheemding van inwoners.170 Een commandant
van de Koerdische grenswacht stelde op 29 juli 2019 dat inwoners van ongeveer 400 dorpen recent
hun huizen dienden te verlaten. Hij gaf geen verdere tijdsindicatie.171
Afgaand op bovenstaande telt Cedoca in totaal elf burgerdoden voor 2019 (tot eind september). Het
aantal door Airwars ingeschatte burgerdoden wordt in de volgende grafiek weergegeven.172 Het Turkse
leger bevestigt nooit burgerdoden. De categorie ”fair” geeft aan dat verschillende lokale media of
lokale Koerdische autoriteiten de burgerdoden bevestigden. Dit verklaart mogelijks het verschil in
cijfers in vergelijking met de telling van Cedoca voor 2018. De cijfers voor 2019 zijn gelijklopend.
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Reported civilian deaths from Turkish military strikes in Iraq173

3.2.3 Iraanse aanvallen op doelwitten van de Kurdistan Democratic Party of Iran
Naar aanleiding van het feit dat de Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) in 2015 na twintig jaar
haar gewapende activiteiten hernam, vonden in 2016 voor het eerst in tien jaar opnieuw Iraanse
aanvallen plaats op de Noord-Iraakse grensregio in de strijd tegen Koerdische rebellen.174 Het
hoofdkwartier van de KDPI bevindt zich in de KAR.175 Honderden strijders zijn ontplooid aan de
grens.176
In 2016 vonden drie grootschalige aanvallen plaats in het subdistrict Sidekan (district Soran, provincie
Erbil) en het district Choman (provincie Erbil) waarbij de Iraanse Republikeinse Garde zware artillerie
en Katyusha-raketten inzette. Er vielen volgens lokale bronnen geen doden of gewonden, maar meer
dan 100 families raakten ontheemd. 177
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Op 20 december 2016 vond een aanslag met een dubbele motorfietsbom plaats aan de kantoren van
de KDPI in Koy Sinjaq, 70 km ten noordoosten van Erbil. Hierbij vielen zes doden (vijf KDPI-strijders
en één veiligheidsofficier van de Asayish) en een ongekend aantal gewonden.178
Op 3 juli 2017 trof Iraanse artillerie de regio Balakatyati (dorpen Kunare, Qabrokan, Kifarstan, Rezan
en Girdugo), de dorpen Ghundazhor en Galazher en het bos Kunareyan in het subdistrict Haji Omaran
(district Choman, provincie Erbil). Hierbij raakten een burger en twee Koerdische strijders gewond en
werd aanzienlijke materiele schade opgetekend.179 Het vuur zou gericht zijn op doelwitten van de
KDPI, de Iran’s Kurdistan Democratic Party (PDK, HDK, een afsplitsing van de KDPI) en Komala
(Society of Revolutionary Toilers). Deze laatste hernam in 2017 eveneens de gewapende strijd tegen
Iran. De drie groeperingen zouden zich langsheen de 60 km lange grens met Iran bevinden.180
In augustus 2017 versterkte de KDPI haar troepen aan de Iraaks-Iraanse grens en voerde het de
gewapende activiteiten in Iran op.181 De Iraanse Revolutionaire Garde beschoot midden augustus 2017
met zware artillerie het gebergte Halgurd en de omliggende regio van het dorp Ghundazhor (stad Haji
Omaran, district Choman). Er werden geen slachtoffers gerapporteerd.182 Volgens de ngo CPT
vluchtten de bewoners van hele regio’s naar stadskernen waar geen structuur voor bijstand aanwezig
is.183
Net zoals het Turkse leger voerden de Iraanse strijdkrachten in 2018 de strijd tegen Koerdische
rebellen op. In juli 2018 raakten volgens de lokale autoriteiten de inwoners van drie dorpen in Erbil
ontheemd bij Iraanse artillerie-aanvallen. De KDPI verklaarde dat twee militieleden omkwamen bij de
beschietingen.184 In september 2018 voerde de Iraanse Revolutionaire Garde zeven raketaanvallen uit
op de hoofdkwartieren van de KDPI en de Iran’s Kurdistan Democratic Party in de noordelijke stad
Koya waarbij volgens HRW minstens dertien KDPI-leden (volgens de Koerdische autoriteiten en de VN
minstens elf, volgens het persagentschap Xinhua veertien) omkwamen.185 Volgens Musings On Iraq
vielen eveneens 47 gewonden.186
Daarnaast voert Iran een low-level moordcampagne uit tegen leden van Iraans-Koerdische partijen in
de KAR.187 Op 1 maart 2018 raakte een strijder van de KDPI gewond en werd diens zoon gedood toen
hun auto ontplofte in het district Binaslawa in de stad Erbil. De KDPI houdt de Iraanse overheid
verantwoordelijk.188 Op 6 maart 2018 werd volgens een verklaring van de HDK één van diens
belangrijkste commandanten doodgeschoten in het district Raniya (provincie Suleimaniya). Het stelt
de Iraanse overheid verantwoordelijk.189 In april 2018 ontsnapte een lid van de Kurdish Freedom
Party aan een schot in de stad Erbil.190 Midden juli 2018 werd een Iraans-Koerdische dissident en
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mensenrechtenactivist die in ballingschap in de KAR verbleef, doodgeschoten in de stad Penjwin.191
De Iraanse aanvallen worden oogluikend toegestaan door de PUK.192
Op 10 juli 2019 vuurden Iraanse troepen op KDPI-doelwitten in de regio Choman waarbij drie burgers
omkwamen waaronder een kind.193 De volgende dag ging het vuren door op de regio Balakati en
Bradost ondanks de oproep van de KRG om het geweld te staken. Iraanse en Turkse troepen werkten
hierbij samen.194 Op 12 juli 2019 gebruikte de Iraanse Revolutionaire Garde drones en raketten om
de hoofdkwartieren van de KDPI te treffen.195

3.2.4 Sociale onrust
De KRG sloeg er van eind 2014 tot maart 2019 niet in de lonen van ambtenaren volledig uit te betalen
noch om de volledige bevolking van elektriciteit te voorzien.196 Reeds meerdere jaren flakkert protest
op tegen de tekortschietende basisvoorzieningen in de regio, de vertragingen in uitbetalingen door de
overheid en tegen het corrupte optreden van de heersende partijen.197 Deze protesten verliepen over
het algemeen vreedzaam.198 Sommige protesten in Suleimaniya en Erbil eind 2017 verliepen
gewelddadig. Mensenrechtenorganisaties uitten hun bezorgdheid over de behandeling van
demonstranten en journalisten.199 Volgens Koerdische media en al-Jazeera werden bij de protesten in
de KAR in 2017 minstens vijf demonstranten doodgeschoten door de lokale veiligheidsdiensten.
Minstens tachtig raakten gewond.200 In maart en december 2018 werd opnieuw massaal geprotesteerd
in Suleimaniya, Koya, Halabja, Ranya, Koysinjaq en Kifri. Op 18 december 2018 werden vijf
partijkantoren in Suleimaniya in brand gestoken waarbij verscheidene demonstranten gewond
raakten.201 Latere protesten verliepen over het algemeen vreedzaam.202
Ondanks vooruitgang op het vlak van mensenrechten worden in Koerdistan nog steeds ernstige
mensenrechtenschendingen gerapporteerd. Er is volgens onder meer de VN en HRW sprake van
willekeurige arrestaties, illegale detentie (dikwijls op verdenking van terroristische activiteiten of
lidmaatschap van islamitische groeperingen), mishandeling van gevangenen inclusief kinderen,
massa-executie van IS-leden, discriminatie van vrouwen en inperking van de persvrijheid en de vrije
meningsuiting.203 De KRG-regering heeft tot op zekere hoogte oog voor de positie van de religieuze
minderheden in Koerdistan.204 Toch zijn er volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken ook berichten van discriminatie.205
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Het politiek conflict in de KAR resulteerde volgens onder meer professor Gareth Stansfield in het
lastigvallen en zelfs vervolgen van opposanten, activisten en journalisten. 206 Op 3 maart 2019 werd
Shaswar Abdulwahid, leider van de Koerdische oppositiepartij New Generation Movement gearresteerd
op beschuldiging van het beledigen van staatspersoneel. Hij werd de volgende dag op borg vrijgelaten.
Daarnaast werden 80 partijaanhangers gearresteerd tijdens een protest voor het gerechtshof in
Suleimaniya alsook twee teams van journalisten van NRT TV, verbonden met de New Generation
Movement.207 Op 17 juli 2019 werd een journalist van al-Jazeera mishandeld door Koerdische
veiligheidsagenten toen deze een restaurant binnenging waar net een Turkse diplomaat vermoord
werd.208 Op 19 juli 2019 werd een journalist werkzaam voor Roj News gearresteerd door de
veiligheidsdienst wegens zijn vermeende activiteiten voor de PKK.209
De publieke voorzieningen kwamen onder druk te staan door de massale aanwezigheid van IDP’s en
vluchtelingen. Er bevinden zich volgens de laatste data van IOM en UNHCR (31 augustus 2019) in de
KAR 683.676 officiële Iraakse IDP’s (een verdere daling sinds begin 2017) naast 225.690 Syrische
vluchtelingen, zo blijkt uit de respectievelijke cijfers van IOM en UNHCR.210 Volgens de KRG (19
februari 2019) huist de KAR de facto 1.237.177 Iraakse IDP’s en 249.293 Syrische vluchtelingen.211
Volgens The New Humanitarian bevindt nagenoeg 57 % van de resterende IDP’s in Irak zich in de
KAR.212 De sterke bevolkingstoename heeft de druk op de arbeidsmarkt verhoogd, de lonen doen
dalen en tekorten doen ontstaan in basisvoorzieningen (water, energie en afvalbeheer). De
gezondheidszorg en het onderwijs kwamen onder druk te staan.213 Toch wordt de sociale cohesie niet
bedreigd en is de empathie voor vluchtelingen en IDP’s onder de bevolking in de KAR groot. Velen zijn
in het verleden zelf ontheemd geweest en het begrip is daarom wijdverspreid en diepgeworteld. 214
Ondanks de socio-economische crisis stelt de Wereldbank in vergelijking met internationale normen
relatief weinig criminaliteit vast in de KAR. 215 Tot op heden is het gros van de criminaliteit volgens
OSAC geweldloos.216
Het Turkse offensief in Rojava (Syrisch Koerdistan) van oktober 2019, heeft tot op dit schrijven weinig
impact op de KAR. De Syrische zijde van de grensovergang Faysh Khabur werd gesloten. Slechts
10.000 Syrische Koerden konden bijgevolg de KAR bereiken, wat slechts een fractie is van de volgens
de VN 180.000 IDP’s ten gevolge van het offensief.217

3.2.5 Landmijnen
Ten gevolge van het jarenlange geweld in het grensgebied is de KAR een van de vijf meest door mijnen
getroffen regio’s in de wereld. De mijnen bevinden zich vooral langs de Iraanse en Turkse grens
(district Qandil en Sidekan)218 en bij de Green Line. De totale oppervlakte die hierdoor getroffen is
betreft 226 km², waarvan de helft zich in Suleimaniya bevindt.219 Jaarlijks vallen hierdoor slachtoffers
(doden en gewonden) waaronder spelende kinderen, aldus de Landmine and Cluster Munition Monitor
In 2016 rapporteert de Landmine and Cluster Munition Monitor op basis van de gegevens van Iraqi
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Kurdistan Mine Action Agency (IKMAA) 41 slachtoffers (doden en gewonden), waaronder zeventien
kinderen. Hiervan waren negentien personen slachtoffer van antipersoonsmijnen en zeventien van
ontplofbare oorlogsresten. De Landmine and Clustor Munition Monitor wijst erop dat niet alle
slachtoffers worden gerapporteerd.220 Het Erbil Mine Affair Office bericht in 2016 over minstens twee
doden en vier zwaargewonden.221 Eind juni 2017 lieten bij twee afzonderlijke incidenten drie herders,
waaronder twee kinderen, het leven toen een mijn ontplofte in respectievelijk de regio van de berg
Kodo en de regio Soran in het grensgebied met Iran. 222 In totaal bericht de Landmine and Cluster
Munition Monitor voor 2017 over 23 slachtoffers van landmijnen in de KAR. 223 Voor 2018 meldt de
Koerdische overheid 35 slachtoffers van landmijnen, waarvan 21 doden en 14 zwaargewonden. 224
Voor 2019 zijn nog geen cijfers voorhanden.
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4. Geografische verdeling
Onderstaande kaart geeft een beeld van de lokalisatie van het geweld in de KAR. Zoals eerder
beschreven betreft het voornamelijk de Turkse en Iraanse aanvallen en gewapende confrontaties met
Koerdische rebellen in de grensregio met Iran en Turkije.

Kaart geweld in Erbil, Dohuk en Suleimaniya opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data 01 januari 2018
tot 30 september 2019.225
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Samenvatting
De veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio (KAR) is significant beter dan deze in CentraalIrak, zo blijkt uit de geraadpleegde bronnen. De regio kent een zekere mate van stabiliteit, sociale
cohesie en efficiënt optredende veiligheidsdiensten. In de verslagperiode bleef de veiligheidssituatie
stabiel. Daar waar de naburige Iraakse provincies door geweld werden getekend, bleef de KAR
grotendeels vrij van geweld. Het militaire geweld in de Centraal-Iraakse provincies Ninewa, Kirkuk en
Diyala had weinig effect op de veiligheidssituatie in de KAR. De grens met Centraal-Irak blijft streng
bewaakt door de peshmerga.
Het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum (25 september 2017) brak de KRG en de Koerdische
bevolking zuur op. Het Iraakse leger en PMU verdreven als reactie hierop de Koerdische troepen uit
Kirkuk en de betwiste gebieden onder Koerdische controle.226 De KRG verloor hiermee bij benadering
30 % van zijn de facto grondgebied en een groot deel van zijn olie-inkomsten. Daarmee is het politieke
landschap van de Iraakse Koerden volledig door elkaar geschud. De regio kampt met een machtsstrijd
tussen de Koerdische partijen alsook een economische crisis. De KDP en PUK slaagden er niettemin in
een politiek akkoord te tekenen, samen een regering te vormen en een relatieve mate van stabiliteit
te bewaren.
De voorbije twee jaar was sprake van één grote en een drietal kleinere aanslagen van IS op
overheidsdoelwitten in de KAR. Hierbij lieten volgens de geraadpleegde bronnen twee ambtenaren,
drie peshmerga en een burger het leven.
Sinds 2018 voerde het Turkse leger de luchtaanvallen op PKK-doelwitten significant op. Het voerde
wekelijkse luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in de noordelijke grensregio’s van Dohuk, Erbil en
Suleimaniya. Het betreft de grootste en langstdurende Turkse operatie in Irak tot op heden. 227 De
Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen in
bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter ook naburige Koerdische
dorpen getroffen. De grensregio’s in de gebieden Qandil, Metina, Amedi, Sidekan, Choman, Soran,
Shiladeza, Avasin/Basyan en Hakurk blijken het meest geviseerd. In 2018 vielen hierbij, zo blijkt uit
analyse van de verschillende bronnen, naar schatting zeventien burgerdoden. In 2019 (tot eind
september 2019) waren dit er naar schatting elf.
Daarnaast vinden Iraanse raket-, artillerie- en drone-aanvallen op KDPI-doelwitten in de NoordIraakse grensregio plaats in de strijd tegen Iraans-Koerdische rebellen. Hierbij kwamen in 2018 een
vijftiental partijleden om. In juli 2019 zouden drie burgerdoden gevallen zijn.
Voor 2018 meldt de Koerdische overheid 35 slachtoffers van landmijnen, waarvan 21 doden en 14
zwaargewonden.
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Bijlagen
1. Districten en subdistricten van de Koerdische Autonome Regio

Northern Iraq: administrative levels with subdistricts228
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2. De betwiste gebieden

Disputed Territories in Iraq Areas of Influence as of December 17, 2018229
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Kurdistan Region and the Disputed areas230
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