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The Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction

SVBIED

Suicide Vehicle-Borne Improvised Explosive Device

TRAC
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Inleiding
Deze COI Focus maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in het zuiden van Irak. Het
onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van februari tot juni 2017, en werd uitgevoerd
tussen 5 en 18 juli 2017.
Deze analyse beoogt een globaal beeld van het geweld dat in de zuidelijke provincies Babil, Basra,
Karbala, Najaf, Wassit, Qadisiya, Thi-Qar, Missan en al-Muthanna voorkomt.
Dit document is een update van de COI Focus Irak – Veiligheidssituatie Zuid-Irak van 4 februari 2017.
Na een korte geschiedenis van het conflict en de huidige toestand wordt ingegaan op de typologie van
het geweld, de doelwitten, de geografische verdeling en de verplaatsingen van de bevolking als gevolg
van het conflict.
Het rapport bevat geen exhaustief overzicht van de veiligheidsincidenten die zich voordoen. De
vermelde incidenten dienen voornamelijk om de algemene trend in de zuidelijke provincies te
verduidelijken. De geografische verdeling van het geweld wordt voor de provincies Babil, Basra,
Karbala en Najaf in aparte hoofdstukken behandeld, terwijl de provincies Wassit, Qadisiya, Thi-Qar,
Missan en al-Muthanna samen in één hoofdstuk aan bod komen.
Cedoca volgt de veiligheidssituatie in deze provincies voortdurend op. Toekomstige ontwikkelingen en
incidenten die kaderen binnen het beschreven geweldpatroon worden bij een volgende actualisatie van
dit rapport opgenomen. Bij fundamentele wijzigingen in het patroon van geweld wordt deze COI Focus
versneld geactualiseerd.
In dit document maakt Cedoca voor plaats- en persoonsnamen, namen van gewapende groepen en
politieke partijen, gebruik van de meest courante schrijfwijze uit de Engelstalige bronnen die
geraadpleegd werden voor deze COI Focus. Als de gangbare transliteratie in de Nederlandstalige pers
hiervan afwijkt, volgt Cedoca deze transliteratie.
Voor de Islamitische Staat in Irak, de tak van Al Qaida in Irak (AQI) die uitbreiding heeft gezocht in de
bredere regio (Levant) en sinds april 2013 als ISIS (Islamitische Staat van Irak en Syrië) door het
leven gaat1, wordt in dit document de afkorting ISIS gebruikt. In 2014 brak ISIS met Al Qaida. Sinds
29 juni 2014 noemt de terreurbeweging zichzelf Islamitische Staat (IS). 2 Een andere vooral door
Arabische bronnen veel gebruikte benaming is “Daesh”, het acroniem voor de Arabische benaming van
ISIS: ‘ad-dowla al-islaamiyya fii-il-i’raaq wa-ash-shaam’.3
Voor dit document werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van publieke bronnen, met uitzondering van
een in de bibliografie genoemde contactpersoon: het gaat om een hooggeplaatste medewerker van
een internationale organisatie met jarenlange ervaring inzake mensenrechten in het Midden-Oosten in
het algemeen, en in Irak in het bijzonder. Dit contact wordt op eigen verzoek niet bij naam vernoemd,
omdat naast de medewerkers van de organisatie ook hun informanten moeten worden beschermd
tegen mogelijke represailles die van verschillende actoren in het conflict kunnen uitgaan. In het
verleden werden internationale organisaties in Bagdad al doelwit van aanslagen.4
Voor iedere update probeert Cedoca de meest actuele bronnen te gebruiken, dit kunnen echter ook
artikels of rapporten zijn met een publicatiedatum die ruim voor het tijdstip van publicatie van het dit
document ligt. De voorgeschiedenis, het schetsen van een ruimere context van het conflict, en talrijke

1
2
3
4

AIVD, 06/2014, url
The Independent, 30/06/2014, url
Free Word, 19/02/2015, url
BBC News, 18/03/2013, url

Pagina 4 van 55
CG – 825 N

IRAK. Veiligheidssituatie Zuid-Irak
18 juli 2017

objectieve feiten hoeven of kunnen niet telkens met een nieuwere bron worden onderbouwd. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de bronnen genoemd in de voetnoten van deze inleiding.
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1. Korte geschiedenis
Gedurende de jaren die volgden op de invasie door de coalitietroepen in Irak op 19 maart 2003
verslechterde de veiligheidssituatie in het land dramatisch. Het ontbreken van een werkbaar plan voor
de reconstructie van het land en het verwoestende optreden van Al Qaida in Irak (AQI) en diverse
sjiitische milities veroorzaakten een sektarisch conflict dat in de periode 2006-2007 als een
burgeroorlog aangeduid werd.5 Een verhoging van de Amerikaanse troepenmacht, actieve
samenwerking met soennitische stammen in de strijd tegen Al Qaida in Irak en doortastend optreden
tegen de sjiitische milities leidden vanaf 2008 tot een significante daling van het geweld. Tegelijk
leidde het uitblijven van een inclusie van de soennitische gemeenschap ertoe dat de sektarische
tegenstellingen bestendigd werden. Vooral in de Centraal-Iraakse provincies hield volgens het Hoog
Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (United Nations High Commissioner for
Refugees, UNHCR) in de periode 2009-2012 een low-level conflict6 aan dat getypeerd werd door
politiek gemotiveerde moorden en sporadische terreuraanslagen.
Eind december 2013 brak het Iraakse leger een protestkamp op in Ramadi en arresteerde de
oppositiepoliticus Ahmed al-Alwani. Om een escalatie van de hierop volgende protesten te voorkomen
trok het Iraakse leger zich uit de voornaamste steden in de provincie Anbar terug. Het ontstane
machtsvacuüm verschafte ISIS de gelegenheid om de steden Falluja en Ramadi gedeeltelijk in te
nemen. Terwijl ISIS zijn stellingen in Ramadi relatief snel verliet bleef Falluja in handen van ISIS en
lokale tribale milities.7
Na een offensief van vijf dagen slaagden militanten van ISIS, bijgestaan door aanhangers van Jayish
Riyal al Tariq al-Naqshabandi (JRTN)8, er op 10 juni 2014 in om het Iraakse leger en de
veiligheidsdiensten uit de stad Mosul te verdrijven.9 Gedurende de hierop volgende weken werd het
offensief verdergezet in de provincies Ninewa, Salaheddin, Diyala, Anbar en Kirkuk.10 Ook in de
provincies Bagdad en Babil werden gevechten gerapporteerd.11 De opeenvolgende nederlagen die het
Iraakse leger boekte, zorgden ervoor dat de sjiitische milities in Bagdad en in het Iraakse zuiden
opnieuw gemobiliseerd werden en ten strijde trokken om de opmars van ISIS te stuiten.12 Daarnaast
werd het Iraakse leger bijgestaan door Amerikaanse adviseurs13 en door Iraanse militairen.14 Deze
escalatie van geweld in de Centraal-Iraakse provincies veroorzaakte een vluchtelingenstroom die het
aantal ontheemden (Engels: internally displaced persons, IDP’s) in Irak op korte tijd deed oplopen tot
twee miljoen.15
De afkondiging van een Islamitische Staat, in de vorm van een kalifaat onder leiding van voorman Abu
Bakr al-Baghdadi16, wees uit dat ISIS permanente controle over het veroverde grondgebied beoogt.
Gedurende de tweede helft van 2014 betoonde ISIS zich sterk genoeg om het veroverde territorium in
de provincies Ninewa, Salaheddin, Diyala, Anbar en Kirkuk grotendeels onder controle te houden.

5

NYT, 03/12/2006, url; ICG, 07/02/2008, url
UNHCR, 31/05/2012, url
7
CSIS, 30/05/2014, url
8
Jayish Riyal al Tariq al-Naqshabandi (JRTN) werd in 2006 opgericht als respons op de executie van Saddam
Hoessein. Het betrof een door de soefi-leer geïnspireerde, militante organisatie die onder meer uit ex-Baathisten
bestond en die zich uitdrukkelijk keerde tegen de dominantie van de sjiitische meerderheid in Irak. De leider van
de organisatie was Izzat Ibrahim al-Douri, een voormalig topmilitair en vicepresident onder het Saddam-regime.
9
NYT, 10/06/2014, url
10
NYT, 11/06/2014, url
11
The Guardian, 12/06/2014, url
12
CRS, 12/11/2014, url
13
BBC, 20/06/2014, url
14
The Jamestown Foundation, 10/07/2014, url; BBC, 17/06/2014, url
15
UNHCR,30/12/2014, url
16
BBC, 30/06/2014, url
6
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Onder andere door de steun van sjiitische milities en buitenlandse militaire hulp behield het Iraakse
leger de controle over de hoofdstad Bagdad en het Iraakse zuiden. 17
Vanwege de escalatie van geweld door het offensief van ISIS en de daaropvolgende gevechten van
ISIS tegen het Iraakse leger en de sjiitische milities in de provincies Ninewa, Anbar, Kirkuk,
Salaheddin en Diyala duidt de United Nations Assistance Mission Iraq (UNAMI) de conflictsituatie in
Irak sedert juli 2014 aan als een intern gewapend conflict.18
Op 8 september 2014 keurde het Iraakse parlement een nieuwe regering onder leiding van Haider alAbadi, behorend tot de sjiitische partij Dawa, goed. Aldus kwam een einde aan de regeerperiode van
partijgenoot Nouri al-Maliki die sinds 2006 eerste minister was.19 Herhaaldelijk heeft eerste minister
Haider al-Abadi te kennen gegeven dat hij een beleid nastreeft waarbij de belangen van de
soennitische minderheid in Irak beter behartigd worden.20
In de daaropvolgende periode ontwikkelde het conflict zich tot een tweefrontenoorlog: ten noorden en
ten noordoosten van de hoofdstad werd ISIS teruggedrongen door de strijdkrachten van het Iraakse
leger in samenwerking met de Koerdische peshmerga en de sjiitische milities, maar langs de Eufraat
slaagde ISIS erin om zijn posities te handhaven of zelfs te verbeteren.21
Vanaf de tweede helft van 2015 kwam ISIS meer en meer onder druk te staan in verschillende regio’s
in Irak, met als hoogtepunt de herovering van Ramadi op ISIS einde december 2015. De veroveringen
van grondgebied op ISIS gingen gepaard met zware gevechten, en de veroverde steden liepen zware
schade op.22
In de loop van 2016 werd ISIS verder teruggedrongen. De steden Ramadi en Falluja werden terug
veroverd door het Iraakse leger en de de burgermilities, de zogenoemde al-Hashd al-Sha'bi (Popular
Mobilization Units, PMU). Zowel in de vallei van de Eufraat als in die van de Tigris rukten de
regeringstroepen op en namen grote stukken van het gebied onder controle van ISIS terug in. Einde
2016 waren de dichtstbijzijnde gebieden onder controle van ISIS meer dan 200 km van Bagdad
verwijderd, een jaar eerder stond ISIS in Falluja nog op 60 km van de hoofdstad. 23
Na de herovering van de bovengenoemde steden en de daartussen liggende gebieden begon op 17
oktober 2016 het grote offensief voor de herovering van Mosul. De Iraakse troepen (Iraqi Security
Forces, ISF), de PMU en de peshmerga rukten vanuit verschillende richtingen naar het grootste
bolwerk van ISIS in Irak op, en zijn met luchtsteun van de internationale coalitie erin geslaagd om de
stad volledig in te sluiten.24 Tijdens het onderzoek voor dit document werd de volledige herovering
van Mosul verkondigd, en het grootste gedeelte van de regio errond is heroverd op ISIS.25 Er zijn
echter honderdduizenden burgers op de vlucht geslagen. Deze ontheemden worden in de regio
opgevangen, en geraken slechts uitzonderlijk tot in Bagdad.26
In Zuid-Irak vonden geen rechtstreekse gevechten tussen het Iraakse leger, de milities en Popular
Mobilization Units (PMU) enerzijds, en ISIS anderzijds plaats, op enkele beperkte acties in Noord-Babil
na.27

17

ISW, 07/01/2015, url
UNAMI, 18/07/2014, url
19
NYT, 08/09/2013, url
20
NYT, 15/12/2014, url
21
The Telegraph, 18/04/2015, url
22
The Daily Beast, 12/01/2016, url; Musings on Iraq, 11/02/2016, url; Stahlgewitter Syrien, 11/03/2016, url
UNIRAQ, 12/2016, url
23
ISW, ISIS Sanctuary Map: December 8, 2016, url
24
ISW, 05/12/2016, url;
25
Huffington Post, 10/07/2017, url
26
IOM, 15/06/2017, url
27
ISW, s.d., url
18
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Popular Mobilization Units (PMU) of al-Hashd al-Sha’bi is de benaming van de koepel van een
veertigtal vooral sjiitische paramilitaire organisaties. Deze koepel werd in 2014 opgericht door de
Iraakse regering met het doel de paramilitaire strijdkrachten te organiseren in de strijd tegen ISIS.
Door de massaal opgevolgde oproep van grootayatollah Ali al-Sistani in juni 2014 om de wapens op te
nemen tegen ISIS ontstonden nieuwe eenheden, die naar de wet onder het commando van het leger
staan, maar in de praktijk vaak onder de leiding van één van de grote sjiitische milities. 28

2. Huidige toestand van het conflict
Het volledige gebied waarvan sprake in dit document (de zuidelijke provincies, met inbegrip van Babil)
bevindt zich onder controle van de Iraakse autoriteiten, en op 16 juni 2017 werd geen enkele stad of
nederzetting in dit gebied door ISIS gecontroleerd (zie onderstaande kaart van het Institute for the
Study of War):

Iraq Control of Terrain Map: June 16, 201729
Van 1 januari tot 6 juli 2017 vonden drie grotere terreuraanslagen plaats in Zuid-Irak.30 Het gaat om
volgende incidenten:

28

Carnegie Endowment for International Peace, Mansour, R., 16/11/2015, url; Global Security, Military, s.d., url;
TRAC, s.d., url
29
ISW, 16/06/2017, url
30
Musings on Iraq, 06/10/2015, url; ISW, 05/10/2015, url
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Op 1 januari 2017 vallen gewapende ISIS-strijders, voorzien van zelfmoordvesten en een
SVBIED, een controlepost aan in het subdistrict Qadissiya ten zuiden van de stad Najaf. Er
vallen elf doden en zestien gewonden.31
Op 19 mei worden twee SVBIED tot ontploffing gebracht aan een controlepost op een autoweg
in de buurt van olievelden in de provincie Basra en in een buitenwijk van Basra. 11 mensen
sterven, en 30 worden gewond.32
10 juni 2017: Een vrouwelijke zelfmoordterrorist blaast zichzelf op op een drukke markt in
Musayab (Babil) Er vallen 31 doden en 35 gewonden.33

Dit is een afname in vergelijking met 2016, toen over het hele jaar gerekend elf zware aanslagen
plaatsvonden. 34
De inname van Jurf Al Sakhar in Noord-Babil door de ISF, sjiitische milities en PMU in oktober 201435
heeft ISIS beroofd van een belangrijke basis voor het voorbereiden van aanslagen in Bagdad, maar
ook in het zuiden. Volgens de blog Musings on Iraq36 heeft deze overwinning van de overheid op ISIS
een positief effect gehad op de veiligheidssituatie in zuidelijk Irak, het aantal aanslagen is daardoor
afgenomen.37
Volgens de krant The Economist en de Iraakse Internetkrant Niqash is de economische situatie in
Zuid-Irak problematisch, er heerst grote werkloosheid, en de olie-industrie rekruteert meer in het
buitenland dan onder de lokale bevolking.38 De verouderde infrastructuur, de drooglegging van de
moerassen onder het regime van Saddam Hoessein, en het beperkte aandeel van de regio in de olieinkomsten hebben voor grote ontevredenheid onder de bevolking gezorgd. Sinds de zomer 2015 komt
het in alle steden in het zuiden regelmatig tot betogingen tegen de corruptie bij de overheid, voor een
betere infrastructuur en tegen de werkloosheid. Meestal verlopen deze betogingen vreedzaam, maar
het is ook tot schermutselingen met de ordediensten gekomen, met gewonden en zelfs doden tot
gevolg. Bij protesten tegen het rekruteringsbeleid in de olie-industrie kwam het ook tot blokkades van
olie-installaties, deze werden door de ordediensten met geweld opgeheven.39
Vanaf begin 2016 hebben de aanhangers van de sjiitische imam Moqtada al-Sadr deelgenomen aan de
protesten, en deze ook mee georganiseerd.40 Daardoor werd het zuiden ook een toneel van
confrontaties tussen de verschillende sjiitische politieke formaties: op 9 en 10 juni 2016 werden
kantoren van verschillende sjiitische politieke partijen aangevallen, geplunderd, en in één geval ook in
brand gestoken. De aanvallen waren vooral gericht op de Dawa-partij van Nouri al-Maliki. De
incidenten vonden plaats in Najaf (9 juni), Basra, Amara (Missan), Kut (Wassit), Nasiriya (Thi-Qar),
Najaf, Karbala en Samawa (al-Muthanna). Volgens Musings on Iraq dreigde op dit moment een
gewapende confrontatie tussen de aanhangers van al-Sadr en zijn tegenstanders, waaronder de Badrmilitie, Asa’ib Ahl al-Haq en Kata’ib Hezbollah, de drie andere grote milities naast het Mehdi-leger,
alias Saraya al-Salam, van al-Sadr. Al-Sadr van zijn kant verklaarde op 11 juni 2016 dat de
betogingen zullen worden onderbroken tot na de ramadan, maar dan terug zullen worden hernomen.41

31

Iraqi News, 01/01/2017, url;
Shafaaq, 19/05/2017, url; Shafaaq, 20/05/2017, url
33
PUK Media, 10/06/2017, url
34
AP, 06/03/2016, url; Iraqi News, 26/03/2016, url; Musings on Iraq, 12/04/2016, url; Musings on Iraq,
16/05/2016, url; Musings on Iraq, 15/06/2016, url; Al Jazeera, 29/08/2016, url; Iraqi News, 14/11/2016, url; The
New York Times, 24/11/2016, url
35
The Independent, 30/10/2014, url; The Washington Post, 29/10/2014, url
36
Voor meer informatie over deze bron, zie hoofdstuk 4. Doelwitten van geweld
37
Musings on Iraq, 20/10/2015, url
38
The Economist, 21/11/2015, url; Niqash, 10/12/2015, url
39
Waging Nonviolence, 09/09/2015, url; CSIS, 12/08/2015, url; World Food Programme, 11/09/2015, url; Niqash,
10/12/2015, url; ISW, 20/08/2015, url; IOM, 31/07/2015, url
40
ISW, s.d., url
41
Musings on Iraq, 21/06/2016, url
32
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Tegelijk riep al-Sadr zijn volgelingen op om de aanvallen op de kantoren van andere sjiitische milities
te staken.42 In oktober 2016 belegden de leiders van de voornaamste sjiitische milities in Irak
verzoeningsgesprekken. Al-Sadr liet zich positief uit over de uitkomst van deze gesprekken.43 Volgens
al-Monitor wordt via Iran aangestuurd op een verzoening tussen al-Sadr en Nouri al-Maliki.44
Gedurende de tweede helft van 2016 nam de omvang en de frequentie van de protestbetogingen in
het Iraakse zuiden af. Er werd onder meer geprotesteerd tegen het gebrek aan tewerkstelling in de
regio45 en tegen een bezoek van Nouri al-Maliki aan het Iraakse zuiden.46
Een bijkomend conflictpotentieel is het feit dat een groot deel van de leden van de Popular
Mobilization Units (PMU) worden gerekruteerd bij de economisch achtergestelde sjiitische bevolking
van Zuid-Irak. Volgens Jane’s Intelligence worden de cijfers van de gesneuvelden en gewonden in de
strijd tegen ISIS in Centraal-Irak door de overheid niet openbaar gemaakt, maar als er binnen een
korte periode grotere verliezen zijn, is het tot wraakacties tegen de soennitische minderheid
gekomen.47 De officiële erkenning van de Popular Mobilization Units als een onderdeel van de Iraakse
strijdmachten in november 201648 werd in Basra nadrukkelijk gevierd.49
Een andere soort van conflicten zijn twisten tussen verschillende sjiitische stammen die soms tot
gewelddadige confrontaties leiden. Deze vorm van geweld vormt samen met de gewone criminaliteit
de grootste bron van onveiligheid in enkele van de zuidelijke provincies.50 In de loop van 2016 nam
tribaal en crimineel geweld in het Iraakse zuiden toe, in het bijzonder in Basra.51 Deze ontwikkeling
wordt onder meer toegeschreven aan de overplaatsing van tal van soldaten en veiligheidspersoneel
naar het front met ISIS.52
Volgende tabel geeft het aantal incidenten in heel Irak in de eerste zes maanden van 2017 weer per
provincie volgens de cijfers die door Musings on Iraq worden bijgehouden. In deze tabel zijn alle
provincies opgenomen, niet alleen Zuid-Irak.53

Geweld per provincie volgens Musings on Iraq, januari tot juni 2017
Provincie
Anbar
Babil
Baghdad
Basra
Diyala
Karbala
Kirkuk
KRG
Missan
Najaf
Muthanna

Incidenten
241
35
719
42
285
2
133
17
0
2
3
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Ninewa
1947
Qadisiyah
0
Salah al-Din
217
Thi Qar
0
Wasit
1
Bron: Musings on Iraq54

De volgende grafiek toont de door dezelfde bron geregistreerde incidenten alleen voor de zuidelijke
provincies uit dezelfde periode, daaruit blijkt dat het geweld voor het grootste gedeelte is
geconcentreerd op Babil en Basra. 77 van de 85 door Musings on Iraq in Zuid-Irak geregistreerde
incidenten gebeurden in deze beide provincies:

Aantal incidenten zuidelijke
provincies januari -juni 2017
50
40
30
20
10
0

Aantal incidenten Zuid-Irak, januari tot juni 201755
De ngo Iraq Body Count (IBC) houdt dag per dag provisorische opsommingen van de incidenten bij
waarbij burgerdoden zijn gevallen. In de periode van 1 januari tot 6 juli 2017 heeft IBC 57 incidenten
met 140 doden geregistreerd in heel Zuid-Irak.56

3. Typologie van het geweld
De aard van het geweld hangt voor een deel af van de plaats: alleen in Noord-Babil kwam het bij de
opmars van ISIS tot gewapende confrontaties tussen leger, politie en militie enerzijds, en strijders van
ISIS anderzijds. Doordat de activiteit van ISIS ten zuiden van Bagdad in 2015 sterk is afgenomen,
komt het nog maar sporadisch tot zulke incidenten. Wel vinden in Noord-Babil regelmatig kleinere
aanslagen plaats met geïmproviseerde bommen.57 Dezelfde regio heeft daarenboven te kampen met
niet ontplofte munitie en door ISIS achtergelaten IED’s (boobytraps). De Iraakse strijdkrachten,
milities en de PMU hebben diverse plaatsen teruggewonnen op ISIS maar de terugkeer er naartoe
voor de burgerbevolking wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van onontplofte munitie en de
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achtergelaten IED’s. IED’s zorgen in Noord-Babil voor de meeste slachtoffers. Deze vorm van geweld
komt veel minder voor in de rest van Zuid-Irak, omdat ISIS daar geen posities heeft ingenomen zoals
in de zone rondom de hoofdstad, namelijk de twee ringen die de zogenaamde Baghdad Belts vormen.
Restanten uit vroegere oorlogen zoals niet-ontplofte munitie of landmijnen komen echter ook in de
andere regio’s van Zuid-Irak voor, en deze leiden soms tot ongevallen.
Er zijn ook gewapende confrontaties tussen groepen van verschillende stammen, vooral in de
provincie Basra. Deze incidenten komen sinds 2012 frequenter voor.58
Er was in het hele onderzochte gebied slechts één aanval die door strijders van ISIS met automatische
geweren, zelfmoordvesten en een SVBIED werd uitgevoerd op een controlepost van de Iraakse
veiligheidsdiensten (zie boven, hoofdstuk 2. Huidige situatie van het conflict).
In Zuid-Irak zijn sjiitische milities actief, en zij staan ook mee in voor de veiligheid (bijvoorbeeld van
de heilige plaatsen in Najaf en Karbala). Zij hebben ook een deel van de taken van de politie en het
leger overgenomen, omdat deze meer betrokken zijn bij de militaire campagne tegen ISIS. Binnen de
sjiitische milities bevinden zich ook in het zuiden groepen die zijn overgegaan tot ontvoeringen,
afpersing en roofovervallen. Hoewel deze elementen vaak doen alsof ze tot een van de gekende
milities behoren, is het niet duidelijk of dit echt het geval is. De leider van Asa’ib Ahl al-Haq, Qays alKhazali, heeft toegegeven dat er criminelen tot zijn militie waren toegetreden en deze als dekmantel
voor hun criminele activiteiten hebben gebruikt.59
Bomauto’s, de zogenoemde VBIED, of hun zelfmoordvariant, de SVBIED, komen in Zuid-Irak minder
vaak voor dan in de Centraal-Iraakse provincies. In 2016 werden er in Zuid-Irak negen van deze
springtuigen tot ontploffing gebracht, met tientallen doden tot gevolg. In de eerste zes maanden van
2017 waren er nog drie succesvolle aanvallen met bomvoertuigen in de regio. Er was ook een aanslag
door een vrouwelijke zelfmoordterrorist, en een aanval van meerdere gewapende strijders met
zelfmoordvesten. Bij dit laatste incident werd eveneens een SVBIED ingezet (zie boven, hoofdstuk 2.
Huidige situatie van het conflict).
Uit de provisorische berichtgeving van de ngo Iraq Body Count blijkt ook dat een deel van de
slachtoffers om het leven komt door vuurwapens, maar de eerste gegevens van Iraq Body Count
vermelden meestal niet de omstandigheden van het incident of de daders.60
Een andere bron van Cedoca zijn de mensenrechtenrapporten van een internationale organisatie in
Irak, die de mensenrechtensituatie in het land nauwgezet opvolgt. Deze rapporten zijn voor intern
gebruik, en omwille van de veiligheid van de informanten van deze organisatie en van haar
medewerkers moeten zij confidentieel blijven. Deze organisatie onderzoekt ook kleinere incidenten in
afgelegen plaatsen die niet altijd onder de aandacht van de media komen. In de periode van januari
tot 6 juli 2017 maakt deze organisatie melding van vijf gevonden lijken in heel Zuid-Irak.61
Dezelfde organisatie telde in deze periode negen aanslagen waarbij uitsluitend gebruik werd gemaakt
van vuurwapens, drie ontvoeringen en zes waarbij andere vormen van geweld zijn gebruikt, zoals
handgranaten of flashbangs (stungranaat, flitsgranaat, niet-dodelijk wapen).62
Het aantal slachtoffers door conflict gerelateerd geweld gedurende de onderzoeksperiode is moeilijk te
bepalen. De cijfers liggen veel lager dan in Centraal-Irak en Bagdad, en afwijkende gegevens bij
enkele grotere aanslagen zorgen daardoor sneller voor grote verschillen. Bronnen die in eerste
instantie uitsluitend op mediaberichten steunen moeten hun cijfers in een latere fase vaak bijstellen.
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Voorbeelden zijn IBC en Musings on Iraq. Bronnen zoals de eerder vermelde internationale organisatie
die ook over andere meer betrouwbare informatiebronnen beschikken kunnen deze om
veiligheidsredenen niet openbaar maken.

4. Doelwitten van het geweld
De blog Musings on Iraq, die zijn informatie vooral haalt uit de lokale Iraakse pers, geeft in zijn
periodieke overzichten, in tegenstelling tot andere bronnen zoals ISW, Iraq Body Count of de VNmissie in Irak, wel consequent informatie over het profiel van de slachtoffers. In de periode tussen
januari en juni 2017 telde deze blog 209 dodelijke slachtoffers in heel Zuid-Irak, waarvan 199
burgers. In deze cijfers worden wel 150 lijken meegeteld die in februari werden gevonden in een
massagraf in Babil. Deze doden zijn gevallen toen een deel van de provincie werd bezet door ISIS in
2014.63 Worden deze slachtoffers uit een vroegere periode niet meegeteld, gaat het nog om 59 doden,
waarvan 49 burgers. Uit deze cijfers wordt duidelijk dat de overgrote meerderheid van de slachtoffers
burgers zijn.
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5. Geografische verdeling
5.1. Babil
De provincie Babil telt in 2013 1.728.132 inwoners.64 Volgens informatie van The Office of the Special
Inspector General for Iraq Reconstruction (SIGIR) uit 2011 is 85 % van de inwoners sjiitisch en 15 %
soennitisch.65
Hoewel de grenzen van de provincies (“governorates”), officieel vastliggen, worden door de
verschillende bronnen van elkaar afwijkende provinciegrenzen rond Bagdad gehanteerd. Deze
verschillen zijn vooral belangrijk voor de grens tussen de provincie Babil en Bagdad: Het district
Mahmudiyah met de steden Mahmudiyah, Latifiyah en Yusufiah wordt door sommige bronnen bij Babil
gerekend, maar behoort officieel tot de provincie van de hoofdstad. Officiële bronnen zoals de
International Organization on Migration (IOM) of de missie van de Verenigde Naties in Irak (UNAMI)
plaatsen dit district onder Bagdad.
Hoewel het om een relatief beperkt gebied gaat, heeft dit een grotere impact op de provincie Babil,
want zoals uit het document zal blijken, gebeurt een groot deel van de recente geweldincidenten juist
in dit district. Op het geweldniveau van de provincie Bagdad heeft dit minder invloed, omdat Bagdad
enerzijds een veel grotere bevolking telt, en omdat anderzijds het geweldniveau over de hele
provincie Bagdad hoger ligt dan in Babil. Om deze redenen moet bij analyses en vergelijkingen altijd
worden aangegeven waar de betreffende bron de provinciegrens trekt. Ter illustratie twee kaarten, de
eerste van de provincie Babil met districten, de tweede van de provincie Bagdad met districten:

Joint Analysis and Policy Unit, (JAPU), Babil Governorate Profile, March 201666
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Joint Analysis and Policy Unit, (JAPU), Baghdad Governorate Profile, March 2016 67

Iraq Body Count hanteert een ‘hybride’ systeem, waarbij een incident tegelijk tot twee provincies kan
worden gerekend. De bovengenoemde drie steden worden door IBC in de eerste plaats aan Babil
toegewezen, en pas in tweede instantie aan Bagdad. 68
Het Institute for the Study of War rekent de zuidelijke rand van de provincie Bagdad eveneens tot
Babil, zoals uit hun kaarten kan worden afgeleid:

Iraq Situation Report: February 23-29, 2016 (selectie)69
De blog Musings on Iraq rekent de drie steden eveneens tot Babil.70 Omdat deze blog de incidenten
niet geografisch opsplitst, is hij voor de beoordeling van de evolutie van het geweld in Babil minder
geschikt, het district Mahmudiya zou het beeld namelijk sterk vertekenen.
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IBC, het Institute for the Study of War en Musings on Iraq zijn drie belangrijke bronnen voor het
opvolgen van de veiligheidssituatie in Irak. In het vervolg van dit document zal er telkens op worden
gewezen indien er door de verschillen bij de provinciegrenzen een vertekend beeld kan ontstaan, en
worden voor de analyse de officiële provinciegrenzen gebruikt.
De afgelopen jaren was Babil de Zuid-Iraakse provincie met het meeste geweld. Vooral in de stad Hilla
deden zich een aantal zware aanslagen voor. In 2013 registreerde Iraq Body Count in de stad 88
doden, in 2014 waren dat er 161.71 Meermaals vonden in de provincie aanslagen plaats waarbij de
sjiitische bevolking uitdrukkelijk geviseerd werd.72 Reeds in de loop van 2013 werden sjiitische
militieleden in de provincie verantwoordelijk gehouden voor een beperkt aantal buitengerechtelijke
moorden.73 Vooral in het overwegend soennitische noorden van de provincie werden sinds 2013 de
veiligheidsmaatregelen opgedreven. Het aantal controleposten werd verhoogd, regelmatig werden
verbindingswegen afgesloten en werd een avondklok ingesteld.74 Op 9 maart 2014 vond een zware
zelfmoordaanslag plaats bij een controlepost in Hilla. Hierbij vielen 45 doden en meer dan honderd
gewonden.75
Aanvankelijk bleef de provincie Babil betrekkelijk gespaard bij het offensief dat ISIS in juni 2014
opzette. Omstreeks eind juni 2014 braken echter ook gevechten los ten noorden van de provincie in
Buhairat.76 Ook in Jurf al-Sakhar werden hevige gevechten gerapporteerd tussen strijders van ISIS en
het Iraakse leger.77 In Hilla vonden een aantal aanslagen plaats.78 Daarnaast manifesteerden de
sjiitische milities zich79 en werden moorden gepleegd op soennitische burgers in de provincie.80 Bij een
gevangenentransport werden op 23 juni 2014 69 gedetineerden om het leven gebracht. De
omstandigheden van deze moordpartij zijn onduidelijk, ook al wijzen bepaalde bronnen de politie als
schuldige aan.81 Op 9 juli 2014 werden in Hamza al-Gharbi de levenloze lichamen van vijftig mannen
ontdekt.82 In juli en augustus 2014 vonden in Jurf al-Sakhar zware gevechten plaats tussen het
Iraakse leger en soennitische opstandelingen.83 In augustus 2014 werden in de regio pamfletten
verspreid waarin de sjiitische bevolking opgeroepen werd om Jurf al-Sakhar te verlaten.84 Op 6
september 2014 werden in Iskandariyah twintig mannen ontvoerd door onbekende gewapende
personen.85 Hoewel het Iraakse leger in de loop van oktober 2014 de controle over Jurf al-Sakhar
herwon, hield de spanning in de regio aan.86 Op 7 november 2014 kwamen twaalf militanten van ISIS
om het leven toen zij een controlepost van het Iraakse leger in Jurf al-Sakhar aanvielen.87
De herovering van Jurf al-Sakhar in oktober 201488 heeft op middellange termijn sterk bijgedragen tot
de afname van het geweld in de hele regio Noord-Babil. In de eerste maanden daarna gebeurden
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echter nog enkele zware incidenten op verschillende plaatsen89, en Noord-Babil bleef in de eerste
maanden van 2015 niet gespaard voor aanslagen en aanvallen op verschillende doelwitten.90
In de daaropvolgende periode van mei tot november 2015 liep zowel het aantal alsook de zwaarte van
de incidenten sterk terug. Het Institute for the Study of War tekende nog maar weinig gevallen van
geweld op.91 In de periode van 24 juli tot 17 november 2015 rapporteerde Iraq Body Count slechts
twee incidenten met dodelijke slachtoffers in de provincie. 92
De periode van november 2015 tot einde februari 2016 bleef het niveau van geweld laag. Volgens de
verslagen van de gebeurtenissen van de Iraq Body Count vielen in deze periode dertien doden bij tien
incidenten binnen de officiële grenzen van de provincie.93
Een andere bron van Cedoca zijn de mensenrechtenrapporten van een internationale organisatie in
Irak, die de mensenrechtensituatie in het land nauwgezet opvolgt. Deze rapporten zijn voor intern
gebruik, en omwille van de veiligheid van de informanten van deze organisatie en van haar
medewerkers moeten zij confidentieel blijven. In tegenstelling tot Iraq Body Count, The Institute for
the Study of War en Musings on Iraq houdt deze organisatie zich aan de officiële grenzen tussen de
governorates. Volgens deze rapporten - die vanaf de uitgave van 17 december 2015 ter beschikking
staan van Cedoca – waren van 8 december 2015 tot einde februari 2016 geen zware aanslagen in
Babil te melden.94
Deze relatief kalme periode van mei 2015 tot februari 2016 eindigde de volgende maand, en in maart
2016 beleefde de provincie twee zeer zware incidenten:
-

-

Op 6 maart 2016 ontplofte een vrachtwagen gevuld met springstof aan de hoofdcontrolepost
aan de ingang van Hilla. Tussen 31 en 60 personen stierven, daaronder ook zeker 10
politieagenten, tientallen burgers en politiemensen werden gewond.95 Bij deze aanslag ging
het om de zwaarste sinds 9 maart 2014, toen bij een gelijkaardig incident 45 doden en meer
dan honderd gewonden vielen.96
Op 25 maart 2016 voerde een persoon met een zelfmoordvest een aanval uit op het
voetbalstadion in de al-Hasswa-wijk in Iskandariya. Bij deze explosie kwamen zeker 25
personen om het leven en werden 59 gewond. De meeste slachtoffers waren minderjarig.97
Volgens IBC vielen bij deze aanslag 52 doden.98

De volgende maanden (april, mei en juni 2016) viel het geweld binnen de provincie Babil enigszins
terug naar het niveau van de periode voor maart, en waren er geen zware aanslagen meer, met
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uitzondering van de explosie van een IED in Iskandariya (Alexandria) op 5 mei 2016, waarbij vijf
doden vielen.99
Van de door IBC getelde 135 burgerdoden in Babil tussen november 2015 en juni 2016 vielen 112
door de twee aanslagen in Hilla en Iskandariya in maart 2016.
Tot einde juni 2016 was er nog geen terugkeer van binnenlandse ontheemden naar hun woonplaatsen
in Jurf al-Sakhar op gang gekomen100, en volgens de krant Al-Araby worden de op ISIS heroverde
plaatsen vooral door sjiitische milities gecontroleerd.101
In de periode juli 2016 tot januari 2017 rapporteerden de mensenrechtenrapporten van een
internationale organisatie in Irak, die de mensenrechtensituatie in het land nauwgezet opvolgt, een
aantal incidenten, maar slechts een zware aanslag:
Op 24 november 2016 vielen bij een zware aanslag bij een benzinestation in Shomali, gelegen ten
zuiden van Hilla, minstens 56 burgerdoden.102
Vooral deze aanslag eiste een hoge tol in de provincie Babil. Verder betroffen de veiligheidsincidenten
die gedurende de tweede helft van 2016 in de provincie gerapporteerd werden hoofdzakelijk
aanslagen met IED’s en/of moorden, al dan niet bedoeld als wraakacties. Er zijn geen berichten
bekend die erop duiden dat de bevolking van Jurf al- Sakhr inmiddels toegestaan werd om naar hun
oorspronkelijke woonplek terug te keren. UNHCR rapporteerde dat de provincieraad van Babil op 26
juli 2016 besliste om de woningen van veroordeelde IS- aanhangers te slopen, en om hun familieleden
te verplichten de provincie te verlaten.103 Tegelijk zijn er geruchten als zouden sjiitische milities in Jurf
al- Sakhr een clandestiene gevangenis ingericht hebben.104
Iraq Body Count rapporteerde 481 burgerdoden in de provincie Babil in 2016. Ter vergelijking werden
in 2016 in Bagdad 3714 doden geregistreerd, in Anbar 1742, in Nineveh 7431 en in Diyala 839. De
dodelijkste aanslagen in de provincie Babil vonden plaats op 25 maart 2016 en op 24 november 2016.
Hierin zijn echter ook de burgerdoden in het district Mahmudiya opgenomen 105
In de periode van 1 januari tot 6 juli 2017 telt IBC 7 incidenten in de provincie, waarbij 38 doden
vallen. Dit zijn provisorische gegevens, en deze kunnen later nog worden bijgesteld.106
In de maanden januari tot 6 juli 2017 is er slechts één zware aanslag in Babil: op 10 juni 2017 blaast
een vrouwelijke zelfmoordterrorist zichzelf op op een drukke markt in Musayab (Babil) Er vallen 31
doden en 35 gewonden.107
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5.2. Basra
De provincie Basra telt in 2013 2.403.301 inwoners.108 Volgens informatie van SIGIR uit 2011 is 85 %
van de inwoners sjiitisch en 15 % soennitisch.109 Het geweld tussen tribale en sektarische milities
escaleerde vooral in 2007 in de stad Basra. Pas na een offensief van het Iraakse leger in 2008 werd de
macht van de sjiitische en tribale milities in de stad gebroken.110 De verbetering van het economische
klimaat sinds 2009 kwam ook de levenskwaliteit in de stad ten goede.111 Ondanks sporadische
aanslagen in de regio verbeterde de veiligheidssituatie volgens een rapport van het Center for
Strategic and International Studies (CSIS) uit mei 2014 in de provincie markant gedurende de
afgelopen jaren.112 In 2013 kostte terreur- en ander politiek geweld 63 burgers het leven in Basrastad, in 2014 waren dat er 62.113 Naarmate ISIS haar terreurcampagne tegen sjiitische doelwitten in
Bagdad in 2013 opvoerde werden in Basra een aantal geweldfeiten gepleegd tegen de soennitische
minderheid in de stad.114
De provincie Basra werd niet rechtstreeks getroffen bij het offensief dat ISIS in juni 2014 opzette;
directe confrontaties tussen militanten van ISIS en het Iraakse leger bleven uit. Wel vonden in de
provincie een beperkt aantal aanslagen plaats. Zo werd op 11 juni 2014 een terreurdaad gepleegd op
een markt in het grensdorp Safwan. Hierbij vielen tien doden en tien gewonden. 115 Op 5 juli 2014
vielen bij een aanslag in het centrum van Basra vijf doden en tien gewonden.116 Daarnaast rapporteert
UNAMI in haar maandrapport over de bescherming van burgers in het gewapende conflict in Irak van
5 juni tot 5 juli 2014 dat in de soennitische districten van Basra al-Zubair en Abu Khaseeb tal van
inwoners opgepakt werden na de aanvang van het offensief van ISIS in Centraal-Irak. In de perceptie
van de soennitische gemeenschap leek de (soennitische) geloofsovertuiging van de arrestanten de
enige reden te zijn voor deze aanhoudingen. 117 In juli 2014 werden in het district Abu Al-Khaseeb vijf
soennitische jongemannen ontvoerd door onbekende gewapende mannen.118 In de periode juli–
augustus 2014 werden in Basra arrestaties verricht in het kader van veiligheidsoperaties.119
Op 20 augustus 2014 maakte de speciale gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties
voor Irak, Nickolay Mladenov, via een persbericht melding van zijn grote bezorgdheid over recente
gewelddaden tegen leden van de soennigemeenschap in verschillende districten van de provincie
Basra. Volgens Mladenov werden tussen 23 juni en 20 augustus 2014 tijdens een golf van moorden en
ontvoeringen ten minste negentien mannelijke soennitische burgers gedood, en negentien andere
gewond. Veel van deze incidenten verschenen niet in de media, maar volgens de speciale gezant
werden zij allemaal door UNAMI via meerdere bronnen geverifieerd. Bij alle voorvallen was de
plaatselijke soennigemeenschap van mening dat de slachtoffers uitsluitend omwille van hun geloof
waren aangevallen. Volgens het hoofd van de mensenrechtenafdeling van UNAMI, Francesco Motta,
hadden de autoriteiten het over onbekende gewapende personen als daders, en werden in geen enkel
van de gevallen arrestaties verricht. Volgens Motta kregen meerdere moskeeën en vooraanstaande
organisaties van de soennigemeenschap af te rekenen met anonieme dreigementen om Basra te
verlaten of gedood te worden. In de laatste dagen voor het verschijnen van het persbericht werden de
huizen van soennieten in sommige gebieden van het district Abu Al-Khaseeb van de provincie Basra
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met een ‘X’ gemarkeerd, en werd de buitenverlichting zwart geverfd. Volgens Motta hebben veel
soennieten als reactie op deze dreigementen de streek verlaten.120
De speciale gezant Mladenov riep in hetzelfde persbericht de autoriteiten, de politie en de
veiligheidsdiensten van Basra op om de veiligheidsmaatregelen tegen bijkomende gewelddaden of
dreigementen tegen minderheden te versterken, en de leden van de lokale soennigemeenschap
publiekelijke en ondubbelzinnige veiligheidsgaranties te geven. Bovendien verzocht hij dezelfde
instanties, deze misdaden en dreigementen te onderzoeken en de daders te straffen naar de regels
van de wet.121
De situatie van de soennitische minderheid in Basra werd door een gezaghebbende medewerker bij
een internationale organisatie in Irak in november 2015 als volgt beschreven: ondanks sporadische
geweldincidenten tegen soennieten werden zij niet het mikpunt van doelgerichte aanvallen omwille
van hun geloof. Volgens dezelfde bron was de situatie van de soennieten in Basra in de tweede helft
van 2015 relatief rustig in vergelijking met de maanden daarvoor. De internationale organisatie – die
onder andere de mensenrechtensituatie in het hele land opvolgt – heeft volgens de reeds genoemde
bron kennis van enkele incidenten waarbij soennieten slachtoffer van geweld werden, maar kon bij
geen van de incidenten een vervolgingspatroon aantonen.122
Midden november 2015 zorgde een controverse rond het nieuwe hoofd van de soennitische stichting in
Basra voor verhoogde spanning: in de pers verschenen berichten dat de leiding van de stichting in
Bagdad het plaatselijke hoofd van de organisatie had vervangen. Volgens een artikel in Al Sumaria,
dat wordt hernomen en vertaald door de website Daesh Daily beschuldigde het ontslagen hoofd zijn
opvolger en leden van diens familie ervan extremisten te zijn en banden met ISIS te hebben.123
Volgens een bron bij een internationale organisatie wordt gevreesd dat dit negatieve gevolgen zou
kunnen hebben voor de situatie van de soennieten in Basra. 124
Voor een uitgebreide analyse van de positie van de soennitische minderheid in Zuid–Irak, zie de
gelijknamige COI Focus van 12 juli 2016.125
De blog Musings on Iraq maakt in 2016 gewag van 46 incidenten in de provincie Basra. Hierbij vielen
25 doden en 27 gewonden.126 Iraq Body Count rapporteert een hoger aantal burgerslachtoffers.127 De
oorzaak van dit verschil in aantal is niet bekend, maar Iraq Body Count beschikt over een groter
netwerk aan bronnen dan Musings on Iraq, die zijn informatie hoofdzakelijk uit de lokale pers haalt.
Iraq Body Count rapporteert ook relatief veel schietincidenten. Conflicten tussen verschillende
stammen, tussen criminele groepen en tussen rivaliserende milities liggen aan de grondslag van deze
schietpartijen. Het daderschap van dergelijke incidenten is vaak onduidelijk.128
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Volgens het wekelijks magazine The Economist was er in de jaren na 2009 nog sprake van een
economische heropleving, maar hebben de stad Basra en de gelijknamige provincie momenteel te
kampen met grote economische problemen. Veel bewoners zijn weggetrokken, en hun plaats werd
ingenomen door mensen die van het nog armere platteland naar de stad zijn getrokken. De
werkloosheid is groot, en de olie-industrie, die een grote werkgever zou kunnen zijn in de olierijkste
provincie van het land, rekruteert liever in het buitenland. Dit zorgt voor wrevel bij de plaatselijke
bevolking : bij betogingen tegen het tewerkstellingsbeleid van de olie-industrie is het tot incidenten
gekomen tussen betogers en de ordekrachten.129
Volgens The Economist en Jane's Intelligence Weekly is de bevolking ontevreden over de
tewerkstellingssituatie, de door de lokale autoriteiten geboden dienstverlening, en over de centrale
regering, die te weinig van de olie-inkomsten naar Basra laat doorvloeien.130
Dezelfde bronnen voeren aan dat door de strijd tegen ISIS de 14de divisie van het leger in 2015
verplaatst werd naar het noorden, dit heeft tot een verminderde aanwezigheid van de
veiligheidsdiensten geleid, waardoor milities en georganiseerde misdaadgroepen vrijer kunnen
optreden.131
De toenemende invloed van sjiitische milities en de onder hun invloed staande Popular Mobilization
Units gaat volgens de bovengenoemde bronnen niet gepaard met harmonie tussen de verschillende
groepen: iedere militie is gelieerd aan een politieke strekking binnen de lokale politiek, en politieke
conflicten worden soms met geweld beslecht.132 The Guardian omschrijft de stad Basra als een regio
waar de plaatselijke autoriteiten het gezag van de sjiitische milities en de stammen moeten dulden.
Niet alleen controleren deze de lokale economie, ze ontvangen ook beschermingsgeld van lokale
handelaars en zijn betrokken bij smokkelnetwerken. 133 Volgens al-Monitor pogen de Popular
Mobilization Units steeds nadrukkelijker hun ideologische opvattingen door te drijven in het Iraakse
zuiden. Al-Monitor meldt dat de verkoop en de aanschaf van alcohol in een aantal gevallen verboden
werd. Ook tegen Westers aandoende kapsels zou opgetreden worden.134 De aanslagen op cafés in
Basra in de zomer van 2016 schrijft Iraqi Civil Society Solidarity Initiative toe aan het feit dat deze
vrouwen tewerkstelden.135
Jane’s Weekly voert aan dat het geweld in de regio verder aangewakkerd wordt door toenemende
tribale spanningen. De meeste van deze conflicten vinden plaats in landelijke gebieden ten noorden
van de stad Basra, en er zijn meerdere gevallen bekend van vuurgevechten tussen rivaliserende
stammen.136
Op 10 juni 2016 vielen betogers de kantoren van verschillende sjiitische politieke partijen in Basra
aan. Deze acties vormden het hoogtepunt van een lange reeks van bijna wekelijkse betogingen tegen
corruptie en slechte publieke dienstverlening die in de loop van 2016 in toenemende mate door de
aanhangers van Moqtada al-Sadr worden gedomineerd (zie boven, hoofdstuk 2. Huidige toestand van
het conflict).137
In juli 2015 had de eerste minister Abadi al de aanwezigheid van gewapende groepen in Basra
bekritiseerd en hun aanwezigheid in vraag gesteld. Volgens Abadi moesten alle gewapende
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organisaties onder de leiding van de overheid staan, en zijn deze gewapende groepen in Basra niet
nodig, omdat er geen van ISIS uitgaande dreiging is.138
Het ingrijpen van het leger heeft er niet toe geleid dat de conflicten tussen verschillende stammen
werden bijgelegd: in februari en in mei 2016 kwam het tot schermutselingen tussen stamleden, deze
keer in het district al-Karma in het noorden van de provincie.139 Eveneens in mei 2016 kwam het tot
een gewapend treffen tussen leden van twee stammen in het district al-Qarna.140 In november 2016
maakte Musings on Iraq gewag van regelmatige opflakkeringen van tribaal geweld in Basra.141 Ook in
januari 2017worden in Basra schermutselingen tussen bepaalde stammen gerapporteerd.142
In oktober 2016 rapporteert al-Monitor over toenemend crimineel geweld in Basra. Criminele bendes
die vanuit Iran drugs smokkelen winnen er aan invloed. In het bijzonder het district Zubair in Basra
wordt erdoor getroffen.143 The Guardian gewaagt van een drugsepidemie in Basra. De krant schrijft
deze toe aan de invoer van onder meer Crystal Meth vanuit Iran.144 Volgens United States Department
of State- Bureau of Diplomatic Security (OSAC) leidt de overplaatsing van tal van leden van de
veiligheidsdiensten naar het front niet alleen tot toenemende drugshandel in Basra, ook de aantallen
diefstallen, gewapende overvallen, moorden en ontvoeringen gaan in stijgende lijn.145 Al-Monitor
rapporteert dat ook kinderen het doelwit vormen van ontvoeringen.146
In de periode van 1 januari tot 6 juli 2017 rapporteert IBC 29 incidenten met een dodelijke afloop. In
totaal zouden er volgens de provisorische vaststellingen van IBC 55 doden zijn gevallen. Het
merendeel van de doden vallen door vuurwapens.147 Er gebeuren ook twee zware aanslagen: Op 19
mei worden twee SVBIED tot ontploffing gebracht aan een controlepost op een autoweg in de buurt
van olievelden in de provincie Basra, en in een buitenwijk van Basra. 11 mensen sterven, en 30
worden gewond.148

5.3. Karbala
De provincie Karbala telt in 2013 1.012.356 inwoners.149 Volgens informatie van SIGIR uit 2011 is 85
% van de inwoners sjiitisch en 15 % soennitisch150. In de periode 2013 - 2014 werden in de heilige
stad Karbala een beperkt aantal aanslagen op sjiitische doelwitten gepleegd.151 In de stad Karbala
vielen in 2013 48 burgerdoden, in de periode januari- juni 2014 waren dat er 11.152 De
veiligheidsmaatregelen in de regio werden in de loop van 2013 en 2014 herhaaldelijk opgedreven.153
Vooral ter gelegenheid van de Ashura-viering die jaarlijks op de tiende dag van de maand muharram
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plaatsvindt154 en miljoenen pelgrims naar Karbala lokt, worden strikte veiligheidsmaatregelen
ingevoerd.155
Ondanks de verklaring van hun woordvoerder dat het offensief van ISIS in de zomer van 2014 tot in
Karbala zou worden verdergezet156, bleven grootschalige confrontaties tussen militanten van ISIS en
het Iraakse leger uit in de regio. De veiligheidsmaatregelen in Karbala werden opgedreven en het
Iraakse leger werd door vrijwilligers versterkt.157
Aanslagen in de regio zijn uitzonderlijk en zijn doorgaans kleinschalig. Zo vielen bij een aanslag met
een bomauto in het noorden van de provincie op 11 juni 2014 vier doden en drie gewonden. 158 Begin
juli 2014 ontstonden in Karbala gevechten nadat de Iraakse autoriteiten poogden om Mahmoud alSarkhi te arresteren, een sjiitische geestelijke die bekend staat om zijn militante opstelling ten
aanzien van de Iraakse overheid.159 Bij deze uitzonderlijk zware gevechten viel een vijftigtal doden,
hoofdzakelijk aanhangers van al-Sarkhi.160 Na 3 juli 2014 werden geen verdere gevechten
gerapporteerd in de stad.161
Op 11 september 2014 detoneerde een bomauto in de buurt van de tombe van Imam Abbas in het
centrum van Karbala. Twee personen werden gedood en zeven gewond.162
Op 30 september 2014 kwamen bij een bomaanslag in het zuiden van de stad Karbala acht personen
om en raakten tien anderen gewond.163 Op 20 oktober 2014 kwamen bij een reeks van vier aanslagen
met bomauto’s in Karbala 9 personen om en raakten 39 anderen gewond.164
Op 25 november 2014 wisten de veiligheidsdiensten vier bomauto’s te onderscheppen voor de
westelijke poorten van Karbala door zes inzittenden te arresteren.165
In het kader van de zesdaagse Arbaeen-pelgrimstocht
veiligheidsmaatregelen gehandhaafd in de stad Karbala.166

werden

in

december

2014

strikte

Op 11 december 2014 werden de westelijke buitenwijken van Karbala getroffen door mortier- of
raketinslagen. Daarbij kwam een burger om. Tegelijkertijd werden in de stad twee autobommen
onschadelijk gemaakt.167
Vanaf januari tot november 2015 zijn er in de provincie Karbala geen zware aanslagen meer
geregistreerd door de verschillende bronnen. Op 10 juni 2015 is wel een poging ondernomen om
vanuit Anbar zeven of acht VBIED’s naar Karbala te sturen, maar deze konden worden onderschept
aan de grens.168 Ook in augustus en september 2015 werd telkens een bomauto onderschept in de
provincie, en in augustus 2015 werd een burger gewond bij een schietpartij.169
Karbala kende net als alle andere zuidelijke provincies vanaf augustus 2015 een golf van betogingen
tegen corruptie bij de lokale autoriteiten en de falende infrastructuur. Deze betogingen verliepen
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meestal vreedzaam, maar op 23 augustus 2015 en in de tweede week van oktober 2015 kwam het tot
geweld tussen de betogers en de politie.170 Op 10 juni 2016 vallen betogers de kantoren van
verschillende sjiitische politieke partijen aan in de stad Karbala. Deze acties vormen het hoogtepunt
van een lange reeks van bijna wekelijkse betogingen tegen corruptie en slechte publieke
dienstverlening die in de loop van 2016 in toenemende mate door de aanhangers van Moqtada al-Sadr
worden gedomineerd (zie boven, hoofdstuk 2. Huidige toestand van het conflict).171
De Arbaeen-pelgrimstocht172 kon ook in 2015 op het grondgebied van de provincie worden
georganiseerd, weliswaar onder zware veiligheidsmaatregelen.173 Een poging om de pelgrimstocht in
de buurt van Karbala aan te vallen werd door de voor de bewaking instaande Hezbollah-brigades
afgeslagen.174
Op 7 juni 2016 werd in de stad Karbala een autobom tot ontploffing gebracht, tien mensen kwamen
om en achtentwintig raken gewond. Dit was de eerste autobom die in deze stad sinds oktober 2014
tot ontploffing wordt gebracht.175 ISIS eiste de aanslag op.176
Op 10 juni 2016 vielen betogers de kantoren van verschillende sjiitische politieke partijen aan in de
stad Karbala. Deze acties vormden het hoogtepunt van een lange reeks van bijna wekelijkse
betogingen tegen corruptie en slechte publieke dienstverlening die in de loop van 2016 in toenemende
mate door de aanhangers van Moqtada al-Sadr werden gedomineerd (zie boven, hoofdstuk 2. Huidige
toestand van het conflict).177
Op 29 augustus 2016 vielen bij een zelfmoordaanslag op een huwelijksfeest in het district Ain Tamr
van Karbala achttien doden en zestien gewonden.178
Op 14 november 2016 vielen zes doden en zes gewonden bij een zelfmoordaanslag in Ain Tamr,
gelegen ten westen van Karbala.179
De blog Musings on Iraq registreerde in 2016 zeven incidenten in de provincie Karbala. Daarbij vielen
36 doden en 61 gewonden.180
In de eerste zes maanden van 2017 – tot 6 juli – telde IBC 8 incidenten met dodelijke afloop in de
provincie. Er vielen 23 doden. De zwaarste aanslag was volgens IBC een IED op 9 juni, waarbij 9
doden vielen.181

5.4. Najaf
De provincie Najaf telt in 2013 1.220.145 inwoners.182 Volgens informatie van SIGIR uit 2011 is 99 %
van de inwoners sjiitisch en 1 % soennitisch.183 In de zomer van 2004 vonden in de hoofdstad Najaf
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hevige gevechten plaats tussen het Mehdi-leger en Amerikaanse coalitietroepen.184 Ook in 2007
vonden in de stad gevechten plaats.185 Naarmate het Amerikaanse leger zich uit de regio terugtrok,
stabiliseerde de veiligheidssituatie en werd het geweld in de provincie beperkt tot sporadische
terreuraanslagen.186 Naarmate ISIS haar terreurcampagne in de loop van 2013-2014 opdreef, namen
ook de veiligheidsmaatregelen in Najaf toe.187 In oktober 2013 werd in Najaf ter gelegenheid van Eid
al-Adha (het offerfeest) en Eid al-Ghadier (de benoeming van Ali tot opvolger van Mohamed, een
uitsluitend sjiitische feestdag) opnieuw een veiligheidsplan afgekondigd.188 Omwille van zware
overstromingen werd Najaf eind november 2013 door de overheid tot rampgebied uitgeroepen.189
Ondanks de verklaring van hun woordvoerder dat het offensief van ISIS in de zomer van 2014 tot in
Najaf zou worden verdergezet,190 bleven directe confrontaties tussen militanten van ISIS en het
Iraakse leger in de regio uit. De veiligheidsmaatregelen in Najaf werden opgedreven, en tal van
sjiieten gaven gehoor aan de oproep van ayatollah Sistani om het Iraakse leger te versterken. 191 In de
tweede helft van 2014 werden bij veiligheidsoperaties in Najaf terreurverdachten aangehouden.192 Op
12 september 2014 raakten bij een bomaanslag in de wijk al-Amir in Najaf twaalf personen
gewond.193
Van januari tot april 2015 werden volgens het Engelstalige Iraakse persagentschap Iraqi News tijdens
meerdere veiligheidsoperaties in de stad en elders in de provincie personen aangehouden die onder
andere van terroristische activiteiten werden verdacht.194
In de maanden daarna tot einde november 2015 waren er bijna geen zware veiligheidsincidenten in
Najaf.195
Ook in de periode van december 2015 tot juni 2016 beleefde Najaf een kalme periode, zonder zware
veiligheidsincidenten. Iraq Body Count telt in deze periode slechts drie incidenten met dodelijke
afloop.196
Het religieuze feest voor het martelaarschap van Imam Ali in Najaf op 27 juni 2016 kon onder scherpe
veiligheidsmaatregelen doorgaan. Miljoenen bezoekers bezochten de gelijknamige moskee, zonder
veiligheidsincidenten.197
Najaf kende net als alle andere zuidelijke provincies vanaf augustus 2015 een golf van betogingen
tegen corruptie bij de lokale autoriteiten en de falende infrastructuur. Volgens ISW verliepen deze
betogingen vreedzaam.198
Op 9 juni 2016 vielen betogers de kantoren van verschillende sjiitische politieke partijen in Najaf aan
Deze acties vormden het hoogtepunt van een lange reeks van bijna wekelijkse betogingen tegen
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corruptie en slechte publieke dienstverlening die in de loop van 2016 in toenemende mate door de
aanhangers van Moqtada al-Sadr worden gedomineerd (zie boven, hoofdstuk 2. Huidige toestand van
het conflict).199
Op 1 januari 2017 vallen aanhangers van IS nabij Najaf een controlepost van de politie aan. Hierbij
komen zeven politiemannen om.200
In de periode van 1 januari tot 6 juli 2017 vallen volgens IBC 10 doden bij 2 incidenten. 201

5.5. Wassit, Qadisiya, Thi-Qar, Missan en al-Muthanna
De bevolkingssamenstelling van de provincies Wassit (1.149.059 inwoners202; 90 % sjiieten, 5 %
soennieten en 5 % Koerden 203), Qadisiya (1.076.658 inwoners204; 98 % sjiieten en een kleine
minderheid soennieten en anderen205), Thi-Qar (1.742.852 inwoners206; overwegend sjiieten207),
Missan (922.072 inwoners208; 95 % sjiieten209) en al-Muthanna (682.520 inwoners210; 98% sjiieten en
2% soennieten211) zorgt ervoor dat deze provincies grotendeels gespaard blijven van het sektarische
conflict in Irak. De sporadische, hoofdzakelijk kleinschalige terreuraanslagen die in deze provincies
plaatsvinden, zijn doorgaans gesitueerd in de steden Kut (gelegen in Wassit) en Nasiriya (gelegen in
Thi-Qar).212 In 2013 registreerde Iraq Body Count 73 burgerdoden in Kut, gedurende 2014 waren dat
er 10. In 2013 werden in Nasiriya 26 burgerdoden geregistreerd, gedurende 2014 waren dat er 12. 213
Naarmate het terreurgeweld in de periode 2013-2014 toenam werden de veiligheidsmaatregelen in de
regio opgevoerd.214 In de loop van 2013 voerde de politie in Wassit meerdere grote
veiligheidsoperaties door.215 In december 2013 werden in Missan vijftien sjiitische pelgrims om het
leven gebracht. De slachtoffers waren op terugweg van de Arbaeen-viering in Karbala.216
Het offensief dat ISIS in de zomer van 2014 opzette, bereikte de provincies Wassit, Qadisiya, Thi-Qar,
Missan en al-Muthanna niet; rechtstreekse confrontaties tussen het Iraakse leger en militanten van
ISIS bleven in de regio uit. Het geweld in de regio is beperkt tot sporadische terreuraanslagen met
een relatief laag aantal burgerslachtoffers tot gevolg.217 Daarnaast worden in de regio regelmatig
arrestaties verricht in het kader van veiligheidsoperaties.218 Het aantal burgerslachtoffers in deze vijf
provincies bleef in de eerste maanden van 2015 laag.219
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Vanaf begin januari tot begin april 2015 werden in Wassit talrijke personen door de
veiligheidsdiensten gearresteerd. Iraqi News maakte melding van niet minder dan 765 arrestaties in
deze periode, maar in een deel van de gevallen is het niet duidelijk voor welke aanklachten de
aanhoudingen zijn gebeurd, gemeenrechtelijke feiten of terrorisme.220
Een lid van de provincieraad werd op 21 februari 2015 beschoten in Kut (Wassit), een van zijn
lijfwachten werd gewond bij het vuurgevecht.221
In de maanden van mei tot november 2015 gebeurden in de vijf provincies Wassit, Qadisiya, Thi-Qar,
Missan en al-Muthanna in vergelijking met alle anderen slechts een beperkt aantal
veiligheidsincidenten.222
Het jaar 2016 verliep gelijkaardig, met uitzondering van twee zware incidenten:
-

-

Op 4 april 2016 blaast een zelfmoordterrorist zich op in een restaurant aan de weg van
Nasiriya naar Bagdad in de provincie Thi Qar, er vallen veertien doden en zevenentwintig
gewonden.223
Op 1 mei 2016 detoneren twee autobommen in de stad Samawa in de provincie Al-Muthanna,
38 mensen worden gedood, en 86 gewond. Dit is de eerste bomaanslag in deze provincie
sinds april 2014.224

Er gebeurden nog dertien andere opgetekende geweldincidenten met dodelijke afloop in deze
provincies gedurende de bovengenoemde periode. 225
In 2016 berichtte Musings on Iraq over vier incidenten in de provincie Thi Qar. Daarbij vielen 14
doden en 27 gewonden. In Al-Muthanna vielen bij vier incidenten 41 doden en 91 gewonden. In Wasit
ging het om één incident, met één dode tot gevolg. In Qadisiya rapporteerde Musings on Iraq doden
noch gewonden, hetzelfde gold voor de provincie Missan.226
Net als in de provincies Karbala en Najaf kenden ook de andere zuidelijke provincies vanaf augustus
2015 een golf van betogingen tegen de wijdverspreide corruptie bij de overheidsdiensten en de
falende infrastructuur. Deze verliepen meestal vreedzaam, maar in enkele gevallen is het tot geweld
tussen de ordediensten en de betogers gekomen.227 In Diwaniyah was er aanhoudend protest tegen
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de benoeming van een nieuwe gouverneur, en bij straatgevechten tussen aanhangers en
tegenstanders vielen er enkele gewonden.228
Op 10 juni 2016 vielen betogers de kantoren van verschillende sjiitische politieke partijen in Amara
(Missan), Kut (Wassit), Nasiriya (Thi-Qar), en Samawa (al-Muthanna) aan (zie boven, hoofdstuk 2.
Huidige toestand van het conflict). Deze acties, die in de loop van 2016 in toenemende mate door de
aanhangers van Moqtada al-Sadr worden gedomineerd, vormden het hoogtepunt van een lange reeks
van bijna wekelijkse betogingen tegen corruptie en slechte publieke dienstverlening (zie boven,
hoofdstuk 2. Huidige toestand van het conflict).229 In december 2016 bezoekt voormalig eerste
minister Nouri al-Maliki onder meer Thi-Qar en Missan. Tegen deze bezoeken wordt gedemonstreerd,
waarschijnlijk door aanhangers van Moqtada al-Sadr.230
Ook in 2016 gingen in de provincies Wassit, Qadisiya, Thi-Qar, Missan en al-Muthanna nu en dan
veiligheidsoperaties door.231 In al-Muthana leidde een Chinese investering tot spanningen tussen de
stammen al-Ghazi en al-Abbas. Beide stammen waren uit op de jobs die deze investering creëert.232
Al-Monitor rapporteerde dat jongeren uit Muthanna, Qadisiyah en Thi-Qar deze verarmde regio’s
verlaten om werk te zoeken in de toeristische sector in Najaf.233
Volgens IBC gebeuren in de tijdspanne van 1 januari tot 6 juli 2017 in deze provincies 11 incidenten
met dodelijke afloop. Hierbij vallen 14 doden.234
Op 11 april hebben leden van de militie Asa’ib ahl al-Haq het hoofdkantoor van de communistische
partij in Diwaniya (Qadisiya) aangevallen met handgranaten. Er vielen geen slachtoffers.235
Op 1 mei 2017 begonnen de ISF met een tegen het toenemende geweld tussen stammen gerichte
veiligheidsoperatie in de provincie Missan.236
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6. Verplaatsingen van de bevolking
Volgens de cijfers van de International Organization for Migration (IOM) van 30 juni 2017 vangen de
negen zuidelijke provincies samen ongeveer acht procent van de binnenlandse ontheemden in Irak
op:237
Governorate of
displacement

Individuals

Babil

42732

Basra

10326

Karbala

61794

Missan

5124

Al-Muthanna

3660

Najaf

76314

Al-Qadisiya

23364

Thi-Qar

7836

Wassit

24900

Total

256050

Distribution of IDP families and individuals by governorate238
Volgens IOM nemen de drie provincies Najaf, Karbala en Babil het leeuwendeel van de opvang in het
zuiden voor hun rekening: 180,840 van de 256,050 ontheemden. Dit heeft in het geval van Najaf en
Karbala vooral te maken met de goede bereikbaarheid en het uitgebreide opvangnetwerk voor
pelgrims in deze provincies. Babil daarentegen vangt naast vluchtelingen uit Anbar, Diyala en Ninewa
ook een groot deel IDP’s uit de eigen provincie op. De meeste ontheemden in Babil vluchtten in de
periode van juni tot juli 2014.239
Bijna alle IDP’s uit Zuid-Irak zelf komen uit Babil, de helft van hen wordt opgevangen in de eigen
provincie, ongeveer zevenduizend verblijven in de naburige provincie Bagdad, 156 in Anbar, 1,062 in
Karbala, en 4,236 in Suleimaniya. De rest is verdeeld over de andere provincies.240
IOM stelt geen terugkeerbeweging vast naar Babil, en volgens een gezaghebbende medewerker van
een internationale organisatie in Irak zijn de autoriteiten niet bereid om op korte termijn soennitische
burgers van Jurf al-Sakhr terug te laten keren.241
Terwijl de meeste IDP’s in Babil worden opgevangen in wat IOM private settings noemt (bij familie, als
huurder van een woning of in een hotel/motel), worden de ontheemden in Karbala en vooral in Najaf
hoofdzakelijk in religieuze gebouwen ondergebracht.242
De grote aantallen IDP’s uit Ninewa in vooral Karbala en Najaf zijn vooral leden van de sjiitische
minderheid uit deze provincie die in 2014 in grote getallen werden opgevangen in Zuid-Irak. Deze
ontheemden keren nog niet in grotere getallen terug naar Ninewa.243
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Samenvatting
De negen zuidelijke provincies van Irak zijn niet rechtstreeks verwikkeld geraakt in het offensief dat
ISIS in juni 2014 inzette in Centraal-Irak, met uitzondering van het noorden van Babil, waar IS heeft
geprobeerd om via de verkeerswegen ten westen en zuidwesten van Bagdad aanvalsroutes naar de
hoofdstad te openen. Dit offensief ging gepaard met talrijke aanslagen en ook met hevige gevechten
in enkele steden. ISIS is er niet in geslaagd om de controle over Noord-Babil te veroveren, en het
aantal burgerslachtoffers in de hele provincie nam vanaf begin 2015 duidelijk af. In 2016 is ISIS er in
geslaagd om een aantal zware aanslagen in Zuid-Irak te plegen, de twee zwaarste in de provincie
Babil, de anderen in Basra, Thi Qar, Al-Muthanna en Karbala. In 2017 daalde het geweld in Zuid-Irak
weer, en ligt na zes maanden lager dan om het even welke periode sinds drie jaren. Er waren slechts
weinige zware aanslagen, en het meeste geweld is geconcentreerd in de provincies Babil en Basra.
Er is nog geen substantiële terugkeer van binnenlandse ontheemden naar hun woonplaatsen in Babil
op gang gekomen, en de op ISIS heroverde plaatsen worden vooral door sjiitische milities
gecontroleerd.
In de overwegend sjiitische Zuid-Iraakse provincies Najaf, Karbala, Basra, Wassit, Qadisiya, Thi-Qar,
Missan en al-Muthanna zijn rechtstreekse confrontaties tussen het Iraakse leger en ISIS helemaal niet
aan de orde. Het geweld in deze regio beperkt zich hoofdzakelijk tot sporadische terreuraanslagen, en
tot confrontaties tussen rivaliserende stammen.
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