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Inleiding
Deze COI Focus schetst een beeld van de actuele veiligheidssituatie in Ingoesjetië, een deelrepubliek
van de Russische Federatie. Het gaat om een actualisering van de gelijknamige COI Focus die dateert
van 5 oktober 2020. Deze COI Focus bespreekt de periode tussen oktober 2020 en oktober 2021 en
behandelt eveneens de voorgeschiedenis.
De inhoud is gebaseerd op publiek beschikbare rapporten, artikels en analyses over Ingoesjetië,
aangevuld met een eigen analyse van incidenten die zich tussen oktober 2020 en oktober 2021 hebben
voorgedaan in de republiek en die terug te vinden zijn in onder andere een chronologisch overzicht
van het nieuwsagentschap Kavkazskiy Uzel, op de websites van Memorial Human Rights Center en
andere lokale nieuwssites. Hoewel het verzamelde overzicht van incidenten niet volledig beweert te
zijn, geeft het wel een beeld van de dynamiek van de incidenten in Ingoesjetië.
Het eerste deel schetst de evolutie van de situatie in Ingoesjetië sinds het aftreden van het voormalige
hoofd van de republiek Evkurov en de aanstelling van Kalimatov. De nadruk ligt hierbij vooral op de
veiligheidssituatie maar, waar relevant, besteedt Cedoca ook aandacht aan de politieke situatie.
De daaropvolgende delen van dit document bespreken de activiteiten van de strijders en van de
veiligheids- en ordediensten tijdens de hierboven afgebakende periode.
Het laatste deel bespreekt de frequentie van het geweld in Ingoesjetië.
Voor namen van dorpen en eigennamen baseert Cedoca zich op het transliteratiesysteem van de
Library of Congress.
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1. Algemene situatie
1.1. Korte historiek en recente ontwikkelingen
1.1.1. Beleid
Van oktober 2008 tot juni 2019 was Yunus-Bek Evkurov het hoofd van de deelrepubliek Ingoesjetië.
In het begin van zijn aanstelling moest Evkurov de veiligheidssituatie onder controle brengen die op
dat moment nog sterk te lijden had onder de activiteiten van de rebellenbeweging die in de republiek
actief was. Tegen 2012 slaagde Evkurov er in om het geweld in de republiek sterk te doen afnemen.1
Vanaf zijn aanstelling startte Yunus-Bek Evkurov initiatieven op om een constructieve
maatschappelijke dialoog te voeren.2 In de jaren die erop volgden, bleef hij ontmoetingen organiseren
met vertegenwoordigers van lokale organisaties, met de oppositie en met familieleden van ontvoerde,
vermoorde en veroordeelde inwoners van de republiek of met familieleden van personen die verdacht
werden van lidmaatschap van illegale gewapende formaties.3 In 2011 richtte Evkurov ook een
Commissie voor Adaptatie op die voormalige rebellen terug naar een normaal burgerleven begeleidde.
Deze commissie slaagde erin om rebellen terug naar de maatschappij te brengen en was actief tot in
2018. Ook daarna bleven de autoriteiten van Ingoesjetië sterk inzetten op preventieprogramma’s om
jongeren weg te houden van de rebellenbeweging en Islamitische Staat (IS). 4
Op 26 september 2018 ondertekenden Ramzan Kadyrov, het hoofd van de deelrepubliek Tsjetsjenië,
en Evkurov een overeenkomst die de grens tussen Ingoesjetië en Tsjetsjenië opnieuw vastlegde.
Hierbij ging er meer Ingoesjetisch gebied over naar Tsjetsjenië dan omgekeerd wat leidde tot
grootschalige protestacties in Ingoesjetië. Op 4 oktober 2018 ratificeerde het Ingoesjetische parlement
het akkoord waarop de betogers eisten dat er een referendum over de grensovereenkomst gehouden
wordt. Dit referendum kwam er niet, maar op 30 oktober 2018 oordeelde het Grondwettelijk Hof van
Ingoesjetië dat de wet van 4 oktober 2018 niet geldig was. De Ingoesjetische regering ging hiertegen
in beroep en uiteindelijk oordeelde het Grondwettelijk Hof van de Russische Federatie op 6 december
2018 dat de grensovereenkomst legitiem was. Ondanks deze uitspraak doofde het verzet in de loop
van het najaar langzaam uit. Memorial vermeldt dat de oppositie acties aankondigde, maar dat ze er
niet in slaagde deze uit te werken en ze gedesoriënteerd te werk ging.5
Op 14 maart 2019 vernam de oppositie dat het Ingoesjetisch parlement op 28 februari 2019 een wet
in eerste lezing besprak die de bestaande mogelijkheid van het houden van een referendum over
wijzigingen aan het Ingoesjetische grondgebied afschafte. Dit leidde tot een vernieuwde activering
van de oppositie die op 26-27 maart 2019 een grootschalige betoging hield. Ordediensten werden uit
andere regio’s gestuurd om deze betoging uiteen te drijven, wat leidde tot een gewelddadig treffen.
Vanaf 3 april 2019 arresteerden deze opgeroepen ordediensten in Ingoesjetië een groot aantal
organisatoren en betrokkenen van de betoging van 26-27 maart 2019. In totaal werden 218 personen
ter verantwoording geroepen. Het merendeel van hen kreeg administratieve straffen opgelegd, maar
tegen 52 openden de autoriteiten een strafrechtelijk onderzoek wegens het plegen en/of organiseren

Memorial Human Rights Center, 29/09/2009, url; AI, 21/06/2012, url; University of Ottowa, (Ratelle J-F.), 2013,
url; HRW, 06/05/2010, url; Novaya Gazeta, 08/07/2019, url
2
PACE, 31/05/2010, url; Schweizerische Flüchtlingshilfe, 12/09/2011, url
3
Memorial Human Rights Center, 11/07/2011, url
4
Novaya Gazeta (Sokirianskaya E.), 07/08/2015, url; Memorial Human Rights Center, 02/02/2018, url; Conflict
Analysis and Prevention Center, 31/01/2019, pp. 41-44, url
5
Meduza, 26/09/2018, url; The Insider, 10/10/2018, url; Kavkazskiy Uzel, 10/10/2018, url; Memorial Human
Rights Center, 15/04/2019, pp. 10-11, url; Memorial Human Rights Center, 06/02/2019, pp. 14-20, url
1
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van gewelddadig verzet tegen leden van de ordediensten op de betoging van 26-27 maart 2019. Begin
oktober 2021 zijn hiervoor al 40 personen veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van vier
maanden tot bijna twee jaar. Tien strafzaken werden apart behandeld omdat de beklaagden schuldig
pleitten. Van deze laatste worden er drie opnieuw behandeld door de rechtbank omdat de vonnissen
geannuleerd zijn. Sinds 24 november 2020 is er bij de stadsrechtbank van Kislovodsk een strafzaak
lopende tegen zeven leidende figuren van de protestbeweging. Ook in 2021 zijn er nog gewone
deelnemers van de betoging in 2019 gearresteerd. Dit was het geval op 26 februari 2021 en 18 maart
2021.6
Op 24 juni 2019 kondigde Evkurov aan dat hij ontslag neemt als hoofd van Ingoesjetië. Twee dagen
erna aanvaardde president Poetin het ontslag en in juli 2019 benoemde hij Evkurov tot federaal
viceminister van Defensie. Na het ontslag van Evkurov stelde Poetin Makhmud-Ali Maksharipovich
Kalimatov aan als waarnemend hoofd van Ingoesjetië. Op 8 september 2019 koos het Ingoesjetische
parlement Kalimatov als nieuw hoofd van de republiek op voordracht van Poetin. Kalimatov is
afkomstig uit Ingoesjetië en bouwde een carrière op in de prokuratura7. Hij werkte zowat 40 jaar bij
de prokuratura van de oblast’8 Samara. In de periode 2004-2007 was hij actief als procureur-generaal
van Ingoesjetië. Waarnemers beschouwen hem als een bureaucraat die trouw is aan het Kremlin.9
Sinds zijn aanstelling heeft Kalimatov tal van hooggeplaatste functionarissen ontslagen, verving hij
burgemeesters en wijzigde hij verschillende keren zijn regering. Tegen een aantal van deze ontslagen
functionarissen is er een gerechtelijk onderzoek geopend voor machtsmisbruik en fraude, maar deze
strafzaken hebben tot heden enkel tot een paar voorwaardelijke veroordelingen geleid.10
Op 5 oktober 2019 hervormde Kalimatov de Ingoesjetische Veiligheidsraad waardoor de
bovenvermelde Commissie voor Adaptatie ophield te bestaan. Kalimatov verving de Veiligheidsraad
door een Antiterroristische Commissie waarvan de bevoegdheid en rol tot in 2021 onduidelijk blijft. 11
Kalimatov is door maatschappelijke actoren reeds meermaals aangespoord om zich in te zetten voor
de personen die nog vastzitten voor de betogingen van maart 2019, maar volgens zijn woordvoerder
heeft hij hier geen invloed op omdat het federale Onderzoekscomité het onderzoek voert. Memorial
schrijft in 2021 dat Kalimatov mogelijk niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor deze vervolging,
maar dat dit wellicht uitgetekend wordt door Moskou. Kalimatov zelf biedt hiertegen geen weerstand
en blijkt zeer Moskougetrouw.12
De nieuwssite Shestoy Portal merkt verder op dat Kalimatov in zijn eerste jaar nauwelijks tot geen
contact gehad heeft met middenveldorganisaties en slechts één volwaardige persconferentie gegeven
heeft.13 Ook de Ingoesjetische mensenrechtenactivist Ruslan Mutsol’gov verklaart in augustus 2020
dat de huidige Ingoesjetische autoriteiten niet in dialoog gaan met de bevolking. 14 Illustratief hierbij
is dat sinds het aantreden van Kalimatov het Ingoesjetische ministerie van Justitie reeds twee
maatschappelijke organisaties heeft laten sluiten via het Hooggerechtshof. Het betreft de Raad van

Memorial Human Rights Center, 12/07/2019, pp. 4-12, url; Memorial, 27/08/2020, url; Memorial, 11/10/2021,
url
7
Term waarmee in Rusland de instantie aangeduid wordt waarmee de bevoegdheden in grote lijnen overeenkomen
met die van het openbaar ministerie in België.
8
Russische administratieve regio
9
Novaya Gazeta, 08/07/2019, url; Novaya Gazeta, 08/09/2019, url; Ingnews.ru, 02/09/2019, url; Fortanga,
26/06/2020, url; Kavkaz-realii, 10/09/2020, url; Shestoy portal, 26/06/2020, url
10
Kavkaz Post, 03/09/2019, url; Fortanga, 26/06/2020, url; Kavkaz-realii, 10/09/2020, url; Memorial Human
Rights Center, 17/02/2021, pp. 7-8, url
11
Memorial Human Rights Center, 17/02/2021, p. 8, url
12
Fortanga, 26/06/2020, url; Memorial Human Rights Center, 17/02/2021, pp. 15-16, url
13
Shestoy portal, 26/06/2020, url
14
Kavkazskiy Uzel, 20/08/2020, url
6
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Teyps van het Ingoesjetische Volk die op 27 maart 2020 ontbonden is en het Ingoesjetisch Comité
van Nationale Eenheid dat hetzelfde lot onderging op 13 juli 2020.15
Daarnaast merken analisten op dat Kalimatov er voorlopig niet in slaagt om maatschappelijke
problemen zoals de hoge werkloosheid en gebrekkige drinkwatervoorziening aan te pakken.16 Ook zit
Ingoesjetië financieel in zeer slechte papieren wat ertoe leidde dat de republiek sinds oktober 2020
onder rechtstreeks toezicht van Moskou staat.17

1.1.2. Veiligheid
De internationale mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International
(AI) wijden in hun jaarrapporten over Rusland voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 een rubriek
aan de Noord-Kaukasus en/of Tsjetsjenië. Daarbij vermelden de rapporten Ingoesjetië niet expliciet
en geven ze geen voorbeelden van concrete veiligheidsincidenten die zich in Ingoesjetië hebben
voorgedaan. Enkel de AI en HRW-rapporten voor 2018 en 2019 vermelden dat er protesten tegen de
grensovereenkomst met Tsjetsjenië plaatsvonden.18
Sinds 2015 verklaart de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial op verschillende momenten
dat Ingoesjetië een van de rustigste en meest stabiele regio’s van de noordelijke Kaukasus geworden
is.19 Berichten uit Ingoesjetië over onrechtmatige acties van siloviki20, over ontvoeringen,
buitengerechtelijke executies of foltering zijn scherp afgenomen. Ook verliezen onder siloviki door
toedoen van de strijders zijn drastisch gedaald (zie: 4. Frequentie van het geweld).21 In de lente en
herfst van 2017 rapporteert Memorial een zekere heractivering van de rebellenbeweging in
Ingoesjetië, maar in 2018 maakt het hierover geen melding.22 In juli 2019 schrijft Memorial in zijn
periodiek rapport dat de situatie in de noordelijke Kaukasus rustig is, wat een verderzetting is van de
tendens van de laatste jaren.23 Memorial herhaalt deze inschatting van de situatie in de noordelijke
Kaukasus voor de eerste vijf maanden van 2020. In mei - augustus 2020 vonden enkele gewapende
incidenten plaats waarbij veronderstelde rebellen gedood werden, maar vanaf september 2020
kalmeerde de situatie. In het vierde kwartaal van 2020 vond er maar één gewapend incident plaats in
Ingoesjetië. Hierbij doodden de ordediensten volgens Memorial een veronderstelde rebel in
onduidelijke omstandigheden.24 Ook voor 2021 schrijft Memorial dat de intensiviteit van het gewapend
conflict in de noordelijke Kaukasus laag is en spreekt op dit vlak van een rustige algemene situatie.25
In februari 2019 schrijft de onafhankelijke, analytische Russische nieuwssite Kavkazskiy Uzel dat de
statistische gegevens aangeven dat de situatie in Ingoesjetië stabiel blijft. Met uitzondering van 2017,
dat een lichte toename van geweld zag, is er vanaf 2013 tot begin 2019 een voortdurende daling waar
te nemen van het aantal slachtoffers van geweld in Ingoesjetië.26 In de loop van 2019 bleef het

Memorial, 14/07/2020, url; Memorial, 27/03/2020, url
Kavkazskiy Uzel, 20/08/2020, url
17
Memorial Human Rights Center, 17/02/2021, p. 10, url
18
HRW, 29/01/2017, url; HRW, 18/01/2018, url; AI, 22/02/2017, url; AI, 22/02/2018, url; HRW, 17/02/2019, url;
AI, 27/02/2020, url; HRW, 14/01/2020, url; AI, 07/04/2021, url; HRW, 23/01/2021, url
19
Caucasian Knot, 07/01/2015, url; Memorial Human Rights Center, 07/06/2016, p. 75, url
20
Silovik (mv siloviki) staat voor medewerker van de machtsstructuren. Doorgaans wordt met deze term verwezen
naar medewerkers van orde- en veiligheidsdiensten
21
Memorial Human Rights Center, 26/06/2015, url
22
Memorial Human Rights Center, 27/06/2017, p. 7, url; Memorial Human Rights Center, 23/02/2018, p. 15, url;
Memorial Human Rights Center, 12/04/2018, url; Memorial Human Rights Center, 04/07/2018, url
23
Memorial Human Rights Center, 12/07/2019, p. 22, url
24
Memorial Human Rights Center, 04/08/2020, p. 39, url; Memorial, 28/10/2020, pp. 32-35, url; Memorial,
17/02/2021, pp. 30-31, url; Memorial, 15/03/2021, pp. 27-32, url
25
Memorial, 15/03/2021, pp. 27-32, url; Memorial Human Rights Center, 21/06/2021, pp. 33-34, url; Memorial
Human Rights Center, 6/10/2021, pp. 29-30, url
26
Kavkazskiy Uzel, 06/02/2019, url
15
16
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geweldsniveau in Ingoesjetië volgens Kavkazskiy Uzel grotendeels gelijk met dat van 2018.27 In 2020
nam de nieuwssite een zekere toename van het geweldsniveau waar, met vooral een aantal speciale
operaties door de ordediensten in de periode mei – augustus 2020.28 Vanaf september 2020 stopte
deze toename.29 In de periode januari – september 2021 registreerde Kavkazskiy Uzel enkel twee
kleinschalige gewapende incidenten.30

2. Rebellenbeweging
2.1. Structuur en organisatie
Sinds 2007 was in Ingoesjetië de zogenaamde Vilayat Galgaiche actief, de Ingoesjetische vleugel van
de rebellenbeweging Emiraat van de Kaukasus (Imarat Kavkaz).31 Memorial schrijft in 2017 dat het
Emiraat van de Kaukasus in de loop van 2016 volledig in elkaar gestort is en in de praktijk niet meer
actief is. Zowat alle aanvallen van islamisten in de regio vinden heden hun inspiratie in de organisatie
Islamitische Staat (IS).32
In dit hoofdstuk gaat Cedoca eerst in op de werking van het Emiraat van de Kaukasus in Ingoesjetië
en daarna op die van IS in de regio. De informatie over het Emiraat van de Kaukasus is hier nog
opgenomen als algemene duiding en omdat geconsulteerde bronnen een rebellengroep die in 2017
nog enkele acties uitvoerde niet expliciet aan IS linken (zie: 2.4. Activiteit). Voor 2018 en 2019 vindt
Cedoca in de voor deze COI Focus geraadpleegde bronnen geen vermeldingen van acties uitgevoerd
door het Emiraat van de Kaukasus. In 2020 melden de ordediensten dan weer dat er in Ingoesjetië
een rebellengroep onder leiding van een zekere Aslan Byutukaev actief zou zijn. De bronnen zijn hierbij
niet eenduidig over het feit of Byutukaev het Emiraat of IS aanhangt. 33

2.1.1. Algemene leiding Emiraat van de Kaukasus
Doku Umarov, president van de niet-erkende Tsjetsjeense republiek Ichkeria, kondigde de oprichting
van het Emiraat van de Kaukasus aan op 7 oktober 2007.34 Op 18 maart 2014 publiceerden de strijders
een verklaring op hun website over de dood van de amir35 van het Emiraat van de Kaukasus, Doku
Umarov en over de aanstelling van (Sheikh Ali) Abu Mukhammad (echte naam: Aliaskhab
Alisultanovich Kebekov) als zijn opvolger. Op 20 maart 2014 publiceerden de Ingoesjetische strijders
een verklaring op hun website waarin ze Sheikh Ali Abu Mukhammad als nieuwe leider van het Emiraat
van de Kaukasus erkenden en trouw aan hem zwoeren.36 Diverse bronnen hebben gemeld dat amir
Aliaskhab Kebekov gedood werd tijdens een speciale operatie nabij de Dagestaanse stad Buynaksk op
19 en 20 april 201537 en dat de Dagestaanse strijders zijn dood bevestigd hebben op hun websites.38

Kavkazskiy Uzel, 01/01/2020, url
Kavkazskiy Uzel, 26/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 20/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 30/05/2020, url;
Kavkazskiy Uzel, 14/08/2020, url
29
Kavkazskiy Uzel, 5/01/2021, url
30
Kavkazskiy-Uzel, 15/04/2021, url; Kavkazskiy-Uzel, 05/07/2021, url; Kavkazskiy-Uzel, 11/10/2021, url
31
Caucasian Knot, 29/12/2014, url
32
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, url
33
Kavkazskiy Uzel, 26/08/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 16/05/2020, url; Kavkazskiy Uzel, 20/08/2020, url;
Kavkazskiy Uzel, 14/08/2020, url
34
Caucasian Knot, 29/12/2014, url
35
Emir of Amir: commandant, leider
36
Hunafa, 20/03/2014, url
37
Jamestown Foundation, 24/04/2015, url
38
Caucasian Knot, 22/04/2015, url
27
28
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Begin juli 2015 meldt Ekho Kavkaza dat de strijders de aanstelling van amir Abu Usman Gimrinskiy
(Magomed Suleimanov) bevestigd hebben als opvolger van Kebekov.39
Diverse nieuwsbronnen melden dat amir Abu Usman Gimrinsky (Magomed Suleimanov) op 11
augustus 2015 gedood is tijdens een speciale operatie in Dagestan. De strijders hebben zijn dood
bevestigd.40 Een mogelijke opvolger hiervan, Magomed Abdullaev, werd dan weer gedood op 17
augustus 2015. In december 2015 werd de “Gimri-groepering”, de laatste kerngroep van het Emiraat
van de Kaukasus, grotendeels uitgeschakeld in Dagestan. Volgens Memorial leidde dit tot de de facto
vernietiging van het Emiraat van de Kaukasus.41

2.1.2. Ingoesjetische vleugel Emiraat van de Kaukasus
De Ingoesjetische vleugel van het Emiraat van de Kaukasus, de Vilayat Galgaiche, had in 2010 al rake
klappen gekregen met het verlies van een aantal sleutelfiguren, namelijk met de dood van Said (Abu
Saad) Buryatskiy en de arrestatie van toenmalig amir Magas, als gevolg van een aantal succesvolle
operaties van de veiligheids- en ordediensten.42
Na grote onduidelijkheid over wie de functie van amir van de Vilayat Galgaiche uitoefende in de jaren
na de arrestatie van amir Magas, werd Artur Gatagazhev (amir Abdullah) in de zomer van 2013
aangesteld als zijn plaatsvervanger.43 Op 24 mei 2014 is hij bij een speciale operatie door de
ordediensten gedood.44 De man die zich in een video van 8 februari 2015 voorstelde als de amir van
Ingoesjetië en zijn solidariteit uitte met de strijders van IS zonder evenwel trouw te zweren aan ISleider al-Baghdadi (zie verder), werd door de met IS geassocieerde website fisyria.info geïdentificeerd
als amir Muhammad.45 Jamestown Foundation schrijft in november 2015 dat hij in zeker drie latere
video’s trouw zwoer aan IS. In hetzelfde artikel bericht Jamestown Foundation dat de ordediensten op
31 oktober 2015 deze amir Muhammad (Beslan Makhauri) doodden.46 Cedoca vond in de
geraadpleegde bronnen geen informatie over de aanstelling van een latere, nieuwe leider van de
rebellenbeweging in Ingoesjetië.
Volgens Memorial vond er in 2015 in de noordelijke Kaukasus in de praktijk een rebranding plaats
waarbij IS de plaats van het Emiraat van de Kaukasus ingenomen heeft. 47 Jamestown merkt in april
2016 wel op dat een deel van de strijders van het Emiraat van de Kaukasus in Ingoesjetië het niet
eens waren met deze overstap naar IS.48
Wat betreft de mankracht van de Ingoesjetische rebellenbeweging verklaarde het toenmalige hoofd
van de republiek, Yunus-Bek Evkurov, in mei 2015 dat de ordediensten in Ingoesjetië nog veertien
strijders zoeken.49 Hij noemde de strijders in Ingoesjetië verslagen maar nog niet volledig
uitgeschakeld. In 2015 konden die veertien strijders volgens Evkurov een beroep doen op een netwerk
van helpers en familieleden.50 In augustus 2017 verklaarde Evkurov dat op dat moment alle
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georganiseerde rebellengroepen in Ingoesjetië uitgeschakeld zijn 51 en in januari en april 2018 stelde
Evkurov opnieuw dat alle haarden van extremisme in Ingoesjetië uitgeroeid zijn. Evkurov voegde
eraan toe dat men in Ingoesjetië wel waakzaam moet blijven voor zogenaamde slapende cellen waarbij
een enkele persoon of een klein aantal personen een aanslag kunnen plegen.52 In mei 2020 verklaarde
het hoofd van de lokale afdeling van Memorial in Ingoesjetië, Timur Akiev, dat er sinds 2017 geen
georganiseerde rebellengroepen meer actief zijn in Ingoesjetië. Hij citeerde hierbij de bovenstaande
uitspraken van Evkurov. Ook de Ingoesjetische mensenrechtenactivist Magomed Mutsol’gov
verklaarde in mei 2020 dat het Emiraat van De Kaukasus reeds lang niet meer bestaat in Ingoesjetië.
Hij is ervan overtuigd dat er geen rebellenbeweging van het Emiraat meer actief is in de republiek.53
In mei 2020 deed er zich een incident voor dat ingaat tegen de trend van de voorbije jaren waarbij
alle bronnen aangaven dat het Emiraat van de Kaukasus geen georganiseerde aanwezigheid meer
heeft in Ingoesjetië. Op 13-14 mei 2020 voerden de ordediensten in de rayon Sunzha namelijk een
speciale operatie uit op zoek naar een rebellengroep van Aslan Byutukaev die volgens een anonieme
bron uit een twaalftal rebellen zou bestaan. Byutukaev is een vroegere medestander van de
voormalige Tsjetsjeense president Aslan Maskhadov en zou sinds 2013 enige tijd rebellenleider in
Tsjetsjenië geweest zijn. De ordediensten houden hem verantwoordelijk voor een aanval op Grozny in
december 2014. Na deze aanval is er lang niets meer over hem gehoord. Het is onduidelijk of hij actief
zou zijn onder de vlag van het Emiraat van de Kaukasus of die van IS.54 Uiteindelijk is Byutukaev op
20 januari 2021 gedood tijdens een speciale operatie van de Tsjetsjeense ordediensten nabij het dorp
Katyr-Yurt in Tsjetsjenië.55

2.2. Doelwitten
In een analyse over het religieuze aspect binnen het gewapende verzet in de Noord-Kaukasus schrijft
de Canadese Kaukasus-expert Jean-François Ratelle dat voor de leiders van het Emiraat van de
Kaukasus de Russische staat en zijn lokale gevolmachtigden altijd de belangrijkste doelwitten zijn
geweest.56 Hun acties waren gericht tegen lokale regeringsfunctionarissen of overheidspersoneel (of
personen die ze met hen associëren), medewerkers van de veiligheidsdienst (Federalnaya Sluzhba
Bezopasnosti, FSB) of ordediensten (of personen die ze met hen associëren), militairen, religieuze
figuren die door het Kremlin gesteund worden, militaire gebouwen, overheidsgebouwen,
controleposten.57
Aangezien de beschikbare informatie aangeeft dat de strijders in Ingoesjetië tussen 2015 en
september 2021 slechts beperkt actief zijn geweest (zie verder) is het moeilijk om eventuele
wijzigingen in trends of patronen vast te stellen in de keuze van doelwitten van de strijders.

2.3. Modus operandi
De acties die de Ingoesjetische rebellen in het verleden uitvoerden bestonden vooral uit
verrassingsaanvallen en moordaanslagen. Hierbij maakten ze vaak gebruik van zogenaamde
bermbommen en landmijnen. Ze vielen voertuigen (of konvooien) aan met leden van de veiligheidsof ordediensten aan boord, maar viseerden ook bemande controleposten 58 en beschoten woningen
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van personen die ze wilden treffen.59 Er vonden in het verleden ook zelfmoordaanslagen plaats
waarvan de laatste twee zich voordeden op 16 september 2013 en op 5 november 2017. Bij die laatste
blies een rebel zichzelf op aan een politiecontrolepost bij het dorp Yandar.60 Cedoca heeft in de
geraadpleegde bronnen en bij de eigen analyse van incidenten geen informatie gevonden over
zelfmoordaanslagen in Ingoesjetië tussen 5 november 2017 en september 2021.61
Aangezien de beschikbare informatie aangeeft dat de strijders in Ingoesjetië tussen september 2014
en september 2021 nauwelijks actief zijn geweest (zie verder) is het moeilijk om eventuele wijzigingen
in trends of patronen vast te stellen in de werkwijze van de strijders.

2.4. Activiteit
Diverse bronnen wijzen op een daling in activiteit van de strijders in de Noord-Kaukasus in zijn geheel
en het meest opvallend in Ingoesjetië in 2015 en 2016. 62 In 2017 is er volgens Memorial een daling
van het aantal gesneuvelde rebellen en leden van de ordediensten. Wel is er een lichte toename van
het aantal arrestaties van personen die men verdenkt van betrokkenheid bij rebellenactiviteiten. In
Ingoesjetië zelf is er sprake van een status quo.63 In 2018 en 2019 is er een verdere daling waar te
nemen.64 Deze daling zet zich door in 2020 waarbij er in juli-augustus 2020 een lichte toename is van
rebellenactiviteit maar sinds mei 2020 vooral een toename van speciale operaties van de ordediensten
gericht tegen de rebellen.65 Vanaf september 2020 voeren de rebellen geen eigen acties meer uit, wat
zich volgens Memorial ook doorzet in 2021.66
In een rapport van juni 2016 schrijft Memorial dat het Emiraat van de Kaukasus de facto uitgeschakeld
is in heel de noordelijke Kaukasus. De overstap van vroegere strijders van deze beweging naar IS
heeft op dat moment al plaatsgevonden. Tot op het moment van redactie van deze COI Focus in 2021
heeft IS nog geen grote impact op de veiligheidssituatie in de regio. IS ronselde een deel van de
Kaukasische strijders voor deelname aan de strijd in Syrië en Irak, wat heeft bijgedragen tot de daling
van rebellenactiviteiten in de noordelijke Kaukasus. Het aantal terugkeerders van deze IS-strijders is
beperkt en de Russische autoriteiten hebben een zicht op deze groep. 67 In 2018 verklaart Evkurov dat
volgens de ordediensten 90 % van de Ingoesjetische Syriëstrijders omgekomen is, wat het aantal
potentiële terugkeerders sterk beperkt.68
Een analyse van incidenten in Ingoesjetië69 tussen september 2017 en september 2021 toont aan dat
de strijders in Ingoesjetië in die periode beperkt actief zijn geweest. Een handvol incidenten van die
periode kunnen aan de strijders toegeschreven worden.70 In mei 2020 voerden de ordediensten in
Ingoesjetië een zoekactie uit naar de aanwezigheid van een rebellengroep onder leiding van Aslan
Byutukaev in de rayon Sunzha. In de periode mei-augustus 2020 vonden er twee aanslagen plaats die
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aan de groep van Byutukaev toegeschreven zijn, maar vanaf september 2020 tot september 2021
vielen de acties van de rebellen stil.71
Hieronder een overzicht van rebellenactiviteit in de periode 2017 – september 2021:
In 2017 voerde een rebellengroep uit Malgobek die door de geraadpleegde bronnen niet direct gelinkt
wordt aan IS nog enkele acties uit in Ingoesjetië. Ze beschoten in maart 2017 het gebouw van de FSB
in Malgobek waarbij geen slachtoffers vielen. Op 8 april 2017 beschoten ze twee agenten van de
verkeerspolitie in Malgobek, waarbij één om het leven kwam. Op 12 mei 2017 vielen ze de politiepost
van Malgobek aan waarbij één agent gewond raakte en er twee aanvallers gedood werden. Op 23
augustus 2017 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in het dorp Psedakh waarbij drie
veronderstelde leden van de rebellengroep van Malgobek gedood werden. Een van de slachtoffers was
een zekere Bekkhan Soltukiev, die volgens de ordediensten de leider van deze rebellengroepering
was. Twee andere gedode rebellen werden geïdentificeerd als Mikail Cherbizhev en Khasan Khaciev.72
Na de uitschakeling van deze rebellengroep verklaarde Evkurov dat de laatste georganiseerde
rebellengroep in Ingoesjetië vernietigd werd en er verder geen meer actief zijn in de republiek.73
Op 28 juli 2020 schoot een onbekende een medewerker van de Rosgvardiya, Uvais Aliev, dood in zijn
wagen aan de rand van het dorp Yandar. De aanvaller nam het dienstwapen van Aliev mee. Een meisje
dat in de wagen zat bleef ongedeerd.74
Op 13 augustus 2020 openden onbekenden in het dorp Surkhakhi het vuur op de wagen van een exmedewerker van de patrouillepost-politie, Makhurbek Aushev. De agent kwam hierbij om het leven,
twee familieleden die in de wagen zaten raakten hierbij gewond.75 Volgens het onderzoek is het
evenwel niet helemaal zeker of rebellen deze aanslag uitvoerden. Het is ook mogelijk dat Aushev een
conflict had met aanhangers van een religieuze groep, de batalkhadzhintsy. 76
Op 1 februari 2021 arresteerden de ordediensten in Nazran drie mannen op verdenking van het
verlenen van hulp aan leden van het Emiraat van de Kaukasus in 2020. Eén van hen zou de locatie
van een wapenschuilplaats aan de ordediensten onthuld hebben. De familie van een van de
gearresteerden, Adam Khasiev, zegt dat hij toevallig bij de andere mannen aanwezig was en vreest
dat er tegen hem een zaak vervalst wordt. Op 15 juli 2021 arresteerden de ordediensten nog eens
drie mannen op verdenking van het verlenen van hulp aan leden van het Emiraat van de Kaukasus.
Ditmaal betrof het feiten gepleegd in 2011 – 2015.77

2.5. Positie Islamitische Staat (IS)
Een eerste indicatie van de invloed van IS in Ingoesjetië is een video van 8 februari 2015 waarin een
zekere Beslan Makhauri spreekt die zichzelf voorstelt als amir Muhamad, de amir van Ingoesjetië en
zijn solidariteit uit met de strijders van IS zonder evenwel trouw te zweren aan IS-leider al-Baghdadi.78
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Op 18 februari 2015 wordt er op het videokanaal YouTube een video gepost waarin Beslan Makhauri,
die sinds 2012 de leider is van een rebellengroep in Ingoesjetië, trouw zweert aan IS en al-Baghdadi.79
Op 21 juni 2015 verschijnt op YouTube een audio-opname waarin te horen is dat de strijders in
Dagestan, Tsjetsjenië, Kabardino-Balkarië en ook Ingoesjetië trouw gezworen hebben aan IS-leider
al-Baghdadi.80 Op 31 oktober 2015 werd Beslan Makhauri op de centrale markt van Nazran gedood
bij een speciale operatie door de ordediensten.81 Cedoca vond in de geraadpleegde bronnen geen
informatie over zijn mogelijke opvolger.
Volgens Jamestown verklaarde het toenmalige hoofd van Ingoesjetië, Evkurov, in april 2016 dat er
geen noemenswaardige aanwezigheid van IS in Ingoesjetië is.82 In januari 2018 verklaarde Evkurov
opnieuw dat er geen georganiseerde rebellenbeweging meer actief is in Ingoesjetië. Wel waarschuwde
hij dat er nog slapende cellen kunnen zijn van individuen die aanvallen kunnen uitvoeren.83
Denis Sokolov, een Kaukasus-analist, schrijft in oktober 2016 dat in Ingoesjetië bij de bevolking de
basis voor radicalisering en toetreding tot IS heel klein is. Enerzijds is de invloed van de oudere
generatie heel sterk en anderzijds slagen de vreedzame salafieten die in Ingoesjetië openlijk aanwezig
zijn er goed in om jongeren te behoeden voor gewelddadige radicalisering.84
Een deel van de Ingoesjetische IS-aanhangers heeft de republiek verlaten om naar het Midden-Oosten
te trekken en daar aan de zijde van IS te strijden. Deze uittocht past in een algemeen patroon van
IS-aanhangers die vanuit de noordelijke Kaukasus naar het Midden-Oosten trekken.85 Memorial schrijft
in april 2017 dat er volgens de Ingoesjetische autoriteiten 118 Ingoesjen geseind staan als
Syriëstrijders. In totaal zijn er zo’n 200 Ingoesjen die deelnemen of -namen aan de strijd in het
Midden-Oosten. Dit cijfer omvat volgens de autoriteiten ook terugkeerders, gearresteerden en
gesneuvelden.86 In juli 2017 verklaart de Ingoesjetische prokuratura volgens de onafhankelijke
nieuwswebsite Kavkaz Realii dat er 91 Ingoesjen geseind staan als Syriëstrijders en dat er al 7
Ingoesjen veroordeeld zijn voor hun deelname aan het conflict in Syrië.87
In mei 2018 verklaren de Ingoesjetische ordediensten dat er 123 Ingoesjen sinds 2014 naar Syrië
trokken. Evkurov voegt daaraan toe dat er 5 teruggekeerde IS-strijders re-integreerden en opnieuw
een civiel leven leiden. Daarnaast keerden er 8 vrouwelijke familieleden van IS-strijders terug naar
Ingoesjetië. Evkurov stelt verder dat Ingoesjetische IS-strijders vanuit het Midden-Oosten kunnen
terugkeren naar Ingoesjetië. Ze zullen vervolgd worden als er bewijzen zijn dat ze criminele daden
gesteld hebben, maar kunnen anders ongehinderd in de republiek verblijven. Aliev H. van de Central
Asia-Caucasus Analyst merkt op dat terugkerende IS-vrouwen wellicht door de autoriteiten opgevolgd
zullen worden aangezien Evkurov verklaarde dat men erop zal toezien dat ze zich niet als ISrekruteersters zullen ontpoppen.88 Zo opende het Ingoesjetische Onderzoekscomité in mei 2019 een
onderzoek naar betrokkenheid bij terrorisme van drie jonge Ingoesjetische vrouwen die in 2014 en
2015 naar Syrië trokken.89 In augustus 2019 opende een rechtbank in Ingoesjetië dan weer een
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strafzaak tegen een 24-jarige Ingoesjetische die sinds 2016 in Syrië verblijft. Ze wordt beschuldigd
van betrokkenheid bij een terroristische organisatie.90
De onderzoeksjournalist Joanna Parashchuk vermeldt in januari 2020 dat IS nog aanwezig is in
Ingoesjetië en mensen kan aanzetten tot acties. Hierbij merkt ze wel op dat IS in het algemeen en
ook specifiek in Ingoesjetië overgegaan is tot acties door individuele personen. De Kaukasus-expert
Akhmet Yarlykapov verklaart in hetzelfde artikel dat IS geen directe band heeft met de aanslagen die
in haar naam nog in Ingoesjetië uitgevoerd worden. IS wordt volgens hem meer gebruikt als een soort
merknaam waar individuele personen gebruik van kunnen maken. 91
In de geraadpleegde bronnen vond Cedoca voor de periode januari 2018 - september 2021 enkele
incidenten die verbonden zijn met al dan niet vermoedelijke IS-activiteit. Ze staan hieronder
opgesomd. Dit beknopte overzicht heeft niet de bedoeling exhaustief te zijn, maar geeft een beeld van
de aard van IS-activiteiten waarover bericht wordt.
Op 28 februari 2018 veroordeelde de militaire rechtbank van de okrug92 Moskou een Ingoesj tot vijftien
jaar cel voor betrokkenheid bij IS in Syrië.93
In februari 2018 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in de bossen nabij het dorp AliYurt waarbij men twee veronderstelde aanhangers van IS doodde. De slachtoffers waren afkomstig
uit Dagestan en stonden volgens de ordediensten geseind.94
Op 7 augustus 2019 doodden de Ingoesjetische ordediensten in de rayon Malgobek een verondersteld
aanhanger van IS. Het gaat om Pavel Zagilov, afkomstig uit Adygey en mogelijk actief als ronselaar
voor het sturen van IS-strijders naar het Midden-Oosten.95
Op 31 december 2019 voerden twee mannen een aanval uit op een politiecontrolepost nabij Magas.
Ze reden met hun wagen in op een politiewagen en vielen de agenten vervolgens aan met messen.
Hierbij kwamen een agent en één van de aanvallers, Mikail Miziev, om het leven. De andere aanvaller,
Akhmed Imagozhiev, raakte gewond bij de aanval en werd gearresteerd. Hij is op 29 september 2021
veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf. IS heeft deze aanslag later opgeëist.96
Op 23 augustus 2020 voerden de ordediensten in dorp Troitskoe een speciale operatie uit waarbij ze
drie veronderstelde aanhangers van IS om het leven brachten. Twee leden van de ordediensten
raakten gewond. De ordediensten omsingelden een woning waarna er een vuurgevecht ontstond
waarbij Magomed Saraliev, Aslangirey-Magomed en Ibragim Lolokhoev gedood zijn.97 In tegenspraak
met de door de ordediensten gegeven namen verklaarde een familielid van een zekere Aslan
Gadaborshev dat deze gedood is bij de speciale operatie in Troitskoe. Gadaborshev zou enige tijd
voordien geradicaliseerd zijn en de rebellen vervoegd hebben.98 De ordediensten verklaarden dat ze
bij een van de gedode rebellen het pistool vonden van de op 28 juli 2020 doodgeschoten medewerker
van de Rosgvardiya, Uvays Aliev.99 Dezelfde dag arresteerden de ordediensten, Ruslan Gandaloev, de
eigenaar van de woning. Gandaloev is een week incommunicado vastgehouden waarna hij een
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schuldbekentenis van betrokkenheid bij een terroristische daad aflegde. Zijn vrouw houdt zijn onschuld
staande.100
Op 6 september 2021 bericht de FSB dat ze in Ingoesjetië vier mannen gearresteerd hebben die
verdacht worden van betrokkenheid bij IS en het beramen van een aanslag in Ingoesjetië. Er zouden
bij minstens één van hen wapens en explosieven aangetroffen zijn. Drie van de arrestanten zijn
minderjarig, één is net achttien. De familieleden van de mannen trekken de beschuldigingen sterk in
twijfel en menen dat de gevonden wapens en explosieven door de ordediensten geplaatst zijn. 101

3. Bestrijding van het gewapend verzet door de autoriteiten
3.1. Speciale operaties en arrestaties
3.1.1 Speciale operaties
Net zoals voorheen maakten de ordediensten ook in 2018, 2019 en 2020 gebruik van het invoeren
van een “regime van antiterroristische operaties” (KTO102) in delen van Ingoesjetië. In 2019 voerde
men volgens Kavkazskiy Uzel bijvoorbeeld twee KTO’s uit waarbij één vermoedelijke rebel gedood
is.103 In 2020 is er een stijging van het aantal KTO’s in Ingoesjetië waar te nemen. Zo vermeldt de
onafhankelijke nieuwssite Fortanga dat er in augustus 2020 alleen al vijf KTO’s plaatsvonden in
Ingoesjetië waarbij volgens hun telling acht veronderstelde rebellen gedood zijn. Kavkazskiy Uzel
bericht in zijn overzicht over zes KTO’s in de periode januari – december 2020, waarbij er zeven
veronderstelde rebellen gedood zijn.104 Memorial meldt op zijn beurt dat er in 2020 in Ingoesjetië acht
KTO’s plaatsvonden, waarvan vijf in augustus, waarbij in totaal elf veronderstelde rebellen gedood
zijn.105 Voor 2021 maken Kavkazskiy Uzel en Memorial geen melding van KTO’s in Ingoesjetië.106
Het hoofd van de lokale afdeling van Memorial in Ingoesjetië, Timur Akiev, verklaart aan Kavkazskiy
Uzel dat de toename van het aantal KTO’s in 2020 wellicht te maken heeft met de moordaanslag op
een medewerker van de Rosgvardiya in juli 2020 en het feit dat er in mei 2020 reeds berichten waren
over de activiteit van een rebellengroep onder leiding van Aslan Byutukaev in de rayon Sunzha. Akiev
voegt eraan toe dat er de laatste jaren een sterke afname was van dergelijke incidenten in Ingoesjetië
en er enkel sprake was van slapende rebellencellen. De bevolking was gewend geraakt aan deze
kalmte en Akiev betreurt dat deze periode van stabiliteit nu onderbroken is. Tegelijk drukt hij zijn
verbazing uit dat drie jaar nadat Evkurov verklaarde dat alle rebellengroepen uit Ingoesjetië verdreven
zijn er opnieuw zo’n groep zou opduiken. 107 Ook de mensenrechtenactivist Ruslan Mutsol’gov merkt
op dat er de laatste drie jaar een duidelijke afname was van het aantal speciale operaties door de
ordediensten, maar dat er in de periode juni-augustus 2020 opnieuw een stijging was.108
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Zowel Fortanga als Kavkazskiy Uzel schrijven dat de toename van het aantal KTO’s en vooral het
aantal dodelijke slachtoffers bij veronderstelde rebellen die erbij vallen in 2020 leiden tot negatieve
reacties in de Ingoesjetische maatschappij en tot een verdere vertrouwensbreuk met de ordediensten.
Zo verklaarde de Raad van Teyps van Ingoesjetië eind augustus 2020 dat ze willen aanvaarden dat
de slachtoffers die bij de KTO’s vallen misdadigers zijn maar dat dit niet toelaat hen te doden in plaats
van te arresteren. Ook enkele maatschappelijke activisten lieten zich hier al negatief over uit. Zo stelt
de Ingoesjetische activist Akhmed Buzurtanov dat vooral in zaken die met rebellen en extremisme
gelieerd zijn er zich gevallen voordoen waarbij de ordediensten de verdachte doodschieten zonder dat
er duidelijk bewijsmateriaal aangedragen wordt van hun schuld. 109 Isabella Evloeva, de
hoofdredactrice van Fortanga vraagt zich hierbij af waarom de veronderstelde rebellen zo vaak om het
leven komen bij dergelijke KTO’s en of de ordediensten geen andere tactieken kunnen gebruiken om
hen te arresteren.110 Ruslan Mutsol’gov verklaart in augustus 2020 dat de huidige Ingoesjetische
autoriteiten op geen enkele manier meer de dialoog aangaan met de bevolking en dat die daardoor
geen vertrouwen hebben in de verklaringen van de ordediensten over de gedode veronderstelde
rebellen.111
Naast de in de bovenstaande paragrafen besproken kritiek door mensenrechtenactivisten vond Cedoca
in de voor deze COI Focus geraadpleegde bronnen voor de periode 2016 - september 2021 geen
vermeldingen over in Ingoesjetië uitgevoerde speciale operaties waarbij de ordediensten ernstige
inbreuken pleegden tegen de veiligheid van de burgerbevolking. Wel verklaren verschillende inwoners
van Ingoesjetië in een artikel van Kavkazskiy Uzel van 25 augustus 2020 dat het feit dat de
ordediensten speciale operaties uitvoeren in de republiek zorgt voor stress en een onveiligheidsgevoel
bij de bevolking. Ook vermelden ze ongemakken zoals het feit dat de ordediensten vaak elektriciteit
en water afsluiten in een zone waar ze een speciale operatie uitvoeren.112
In het volgende overzicht staan enkele recente grootschalige acties vermeld. Deze lijst heeft niet de
intentie exhaustief te zijn:
In februari 2018 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in de bossen nabij het dorp AliYurt waarbij men twee veronderstelde aanhangers van IS doodde. De slachtoffers waren afkomstig
uit Dagestan en stonden volgens de ordediensten geseind.113
Op 8 juni 2018 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in Nazran, waarbij een moeder en
haar twee volwassen zonen (familie Ayupov/Ozdoev) om het leven kwamen. De vader had eerst de
woning verlaten en pogingen ondernomen om zijn zonen aan te manen om zich over te geven. De
communicatie over het verloop van de operatie en de aard van de slachtoffers was tegenstrijdig.
Volgens omwonenden hebben de slachtoffers geen gewapend verzet geleverd en waren ze op geen
enkele manier betrokken bij de rebellenbeweging. Volgens de ordediensten leverden ze wel gewapend
verzet en bereidden ze een aanslag voor. Bij de lokale bevolking leeft de overtuiging dat men de
moeder onterecht om het leven bracht en dat mogelijk ook geldt voor haar zonen.114
Op 7 augustus 2019 doodden de Ingoesjetische ordediensten tijdens een speciale operatie in de rayon
Malgobek een verondersteld aanhanger van IS.115
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Op 30 mei 2020 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in de Demchenkostraat in de
gemeente Sunzha waarbij ze twee veronderstelde rebellen insloten. Er ontstond een vuurgevecht
waarbij de veronderstelde rebellen om het leven kwamen. Volgens de ordediensten waren het twee
inwoners
van
Ingoesjetië:
Bilan
Yakh’yaevich
Mereshkov
en
Magomed
Ozdoev.116
Mensenrechtenactivisten plaatsten nadien vraagtekens bij de effectieve betrokkenheid van de twee
slachtoffers bij de rebellenbeweging. Zo brachten de ordediensten geen aanwijzingen of bewijs van
deze betrokkenheid aan en was de berichtgeving over het incident summier.117
Op 6 augustus 2020 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in het dorp Malgobek waarbij
ze de daders van de moord op een medewerker van de Rosgvardiya op 28 juli 2020 zouden zoeken.
Bij de operatie doodden ze twee veronderstelde rebellen en arresteerden ze er een derde. De
ordediensten gaven de namen van de slachtoffers niet vrij, maar de gearresteerde zou een familielid
zijn van Muslim Evloev, een bekende worstelaar. Deze laatste werd eerst genoemd als één van de
slachtoffers, dan als de arrestant maar later is bericht dat hij gevlucht is. Deze tegenstrijdige
verklaringen door de ordediensten en getuigen over Muslim Evloev doet mensenrechtenactivisten
twijfelen over de juiste toedracht van deze speciale operatie. Het is tot heden niet geweten waar
Muslim Evloev zich bevindt.118
Op 26 augustus 2020 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in het dorp Ali-Yurt. Een van
de veronderstelde rebellen kwam hierbij volgens de ordediensten om het leven toen hij zelf een
explosief deed ontploffen. Een andere veronderstelde rebel zou ontkomen zijn.119

3.1.2 Arrestaties
In het verleden vermeldde Memorial dat de procedures bij het verrichten van arrestaties in Ingoesjetië
af en toe ernstig geschonden werden. Zo doen er zich volgens de organisatie gevallen voor waarbij er
ernstige aanwijzingen zijn dat de ordediensten zelf het bezwarend materiaal bij de betrokken persoon
plaatsten dat er volgens officiële berichten werd aangetroffen.120 Hieronder staan enkele voorbeelden
van dergelijke incidenten.
In mei 2018 verklaarde een ex-medewerker van de Ingoesjetische politieafdeling Centr E, Timur
Albakov, dat zijn diensthoofd hem in minstens één geval opdroeg om bij een verdachte een pistool te
plaatsen zodat hij daarvoor gearresteerd kon worden.121
Memorial schrijft in juli 2020 dat een zekere Yunus Bedzizhev uit Ekazhevo zich die maand tot hen
wende omdat volgens hem de ordediensten explosieven in zijn magazijn geplaatst hebben waarna hij
hiervoor aangeklaagd is. Bedzizhev heeft een bedrijf dat blanke wapens verkoopt en volgens hem
hebben de ordediensten hem al meermaals onder druk gezet om dit te sluiten. Hij ging hier echter
niet op in. Op 16 oktober 2020 is Bedzizhev in Nazran door de ordediensten doodgeschoten en
vervolgens is de wagen waarin hij zat opgeblazen. Volgens de weduwe van Bedzizhev hebben de
ordediensten bij latere huiszoekingen bij hen voor een grote som aan gestolen.122
Op 9 juli 2021 arresteerden de ordediensten in het dorp Plievo twee mannen, Mikaul Gorchkhanov en
Anzor Pliev. De familieleden van Gorchkhanov verklaarden dat de ordediensten bij de arrestatie eerst
een huiszoeking uitvoerden waarbij ze niets vonden. Nadat een lid van de ordediensten met een tas
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de woning was ingegaan voerden ze een tweede huiszoeking uit waarbij ze explosieven vonden. De
familie meent dat de ordediensten de explosieven er zelf plaatsten.123
De Ingoesjetische mensenrechtenactivisten Timur Akiev en Magomed Mutsol’gov stellen in augustus
2020 verder dat aan arrestanten in gevoelige zaken in de eerste dagen van hun detentie vaak de
toegang tot een advocaat ontzegd wordt. Sinds het uitbreken van Covid-19 geven de ordediensten
aan advocaten quarantainemaatregelen aan als reden om hun cliënt niet te mogen zien.124
Daarnaast zijn er meldingen van foltering van arrestanten om hen tot bekentenissen te dwingen of
aan te zetten om anderen te beschuldigen. In juni 2020 verklaarde Mutsol’gov dat hij weet heeft van
tientallen gevallen waarbij de ordediensten zich schuldig maken aan het folteren van arrestanten.125
Hieronder staan enkele voorbeelden van recente gevallen van folteringen door de ordediensten.
Op 11 april 2017 diende de familie van Bagaudin Salmanovich Opiev bij Memorial een verklaring in
over folteringen die hij onderging bij de ordediensten na zijn arrestatie in Sunzha op 9 juni 2016.
Opiev zat in voorhechtenis voor zijn proces en durfde voordien geen melding te maken van de
folteringen uit angst voor herhaling ervan.126
Op 8 juni 2018 arresteerde de FSB in Nazran een zekere Ibragim Aliev. Op 9 juni 2018 verklaarde de
FSB aan de familieleden dat Ibragim Aliev niet bij hen in detentie was. Op 12 juni 2018 verklaarden
ze aan de familie dat Ibragim tijdens zijn ondervraging bij de FSB zijn ondervragers aanviel en
vervolgens gedood werd. De FSB weigerde daarna zijn lichaam vrij te geven zolang de familie niet op
voorhand verklaart dat ze de FSB niet aansprakelijk zullen stellen voor de dood van Ibragim Aliev en
ze geen hulp van mensenrechtenorganisaties zullen inroepen.127
Eind november 2017 arresteerden de ordediensten vijf mannen voor een aanslag op een
politiecontrolepost in Yandar. Drie van hen, Al’bert Khamkhoev, Dzhamaleyl Chapanov en Zubar
Dakiev, verklaarden dat er valselijk wapens bij hen neergelegd zijn en dat hun strafzaak vervalst is.
Khamkhoev en Dakiev verklaarden verder dat de ordediensten hen folterden om een bekentenis te
verkrijgen. De families van de jongeren klaagden dit aan bij Yunus-Bek Evkurov. Deze verklaarde
hierop dat als de beweringen klopten de schuldigen gestraft zouden worden, maar zo niet, dat dan de
familieleden aansprakelijk zouden zijn voor het afleggen van valse getuigenissen. Op 22 januari 2018
opende het Onderzoekscomité een strafzaak omwille van het toebrengen van geweld tegen
Khamkhoev. Volgens het Onderzoekscomité zijn er genoeg aanwijzingen om een strafonderzoek te
openen. Op 10 september 2018 veroordeelde de rechtbank van Nazran Khamkhoev tot anderhalf jaar
voorwaardelijke gevangenisstraf. In het vonnis ging de rechtbank niet in op de klacht over foltering,
maar noemde ze het onderzoek van de ordediensten ontoereikend.128
Op 7 augustus 2020 arresteerden de ordediensten Bagaudin Evloev in het dorp Sagopi nadat ze in zijn
woning explosieven gevonden zouden hebben. Evloev zegt dat de explosieven er door de ordediensten
geplaatst zijn en dat de FSB hem na de arrestatie folterde om een bekentenis te bekomen. Omwille
van de folteringen sneed hij zijn polsen over. Artsen konden hem redden maar Evloev ondertekende
daarna een schuldbekentenis.129
Vermeldenswaard is dat er in 2016 gerechtelijke stappen ondernomen werden tegen de leiding van
het Ingoesjetische Centrum voor Extremismebestrijding, een politieafdeling die volgens Memorial en
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de onafhankelijke nieuwswebsite Mediazona al meermaals in verband gebracht werd met gevallen van
foltering. Memorial verklaart dat het al verschillende gevallen van foltering door leden van het Centrum
aanklaagde.130 Naar aanleiding van het bovenvermelde overlijden van Magomed Daliev tijdens zijn
detentie bij het Centrum voor Extremismebestrijding opende het Onderzoekscomité een eerste
onderzoek naar het Centrum voor Extremismebestrijding. Yunus-Bek Evkurov verklaarde hierbij dat
hij dit onderzoek persoonlijk opvolgt.131 Op 6 december 2016 werden het hoofd van het Centrum voor
Extremismebestrijding van het Russisch ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerstvo Vnutrennikh
Del, MVD), Timur Khamkhoev en zijn adjunct, Aslan Khamkhoev, gearresteerd. Officieel werden ze
gearresteerd voor de arrestatie, foltering en afpersing van een Azerisch staatsburger. 132 Ook vijf
andere leden van deze dienst zijn daarna nog in staat van beschuldiging gesteld. Op 27 juli 2018
veroordeelde de rechtbank van Nal’chik zes van de zeven beschuldigden voor het toebrengen van
folteringen. Ze kregen gevangenisstraffen gaande van anderhalf tot tien jaar. 133 Op 20 augustus 2019
vroeg een van de veroordeelden, Timur Khamkhoev, bij de rechtbank vervroegde vrijlating aan omdat
hij al een derde van zijn straf uitzat. De slachtoffers dienden hiertegen protest in bij de rechtbank, die
de zitting hierover op 6 september 2019 uitstelde.134 In mei 2019 liet de rechtbank van Nal’chik een
andere veroordeelde, Magomed Bekov, vrij omwille van gezondheidsredenen maar op 15 augustus
2019 is hij opnieuw in hechtenis genomen omdat het Hooggerechtshof van Kabardino-Balkarië
opnieuw een zaak tegen hem opende. Op 10 oktober 2019 verwierp de rechtbank zijn verzoek voor
vervroegde vrijlating wat door een hogere rechtbank bevestigd is op 20 december 2019.135

3.2. Ontvoeringen en verdwijningen
Cedoca heeft bij het opvolgen van incidenten in Ingoesjetië sinds begin 2013 geen informatie
gevonden over gevallen van ontvoering waarbij er een vermoeden is van betrokkenheid van de
ordediensten.136 Sinds begin 2013 staan in de lijst van ontvoerde personen die de
mensenrechtenorganisatie Mashr bijhoudt, geen nieuwe namen. 137 In juni 2016 verklaarden Memorial
en Mutsol’gov dat er zich in Ingoesjetië de laatste drie jaren geen ontvoeringen of verdwijningen meer
voordeden waarbij er een vermoeden is van betrokkenheid van de ordediensten. 138 In januari 2019
schrijft het Conflict Analysis and Prevention Center dat er sinds 2012 geen ontvoeringen of
verdwijningen meer plaatsvonden in Ingoesjetië.139 In augustus 2020 verklaart Mutsol’gov dat
dergelijke verdwijningen zich niet meer voordoen in Ingoesjetië, maar dat het wel gebeurt dat
arrestanten enige tijd incommunicado blijven na hun arrestatie.140

3.3. Buitengerechtelijke executies
Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn er nog een beperkt aantal meldingen van mogelijke
buitenrechtelijke executies in Ingoesjetië. Onder buitenrechtelijke executies verstaat men hierbij het
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onwettig en opzettelijk doden van een persoon door iemand die een officiële functie bekleedt zonder
dat er een wettelijk proces aan voorafgaat.141
Diverse organisaties geven aan dat de verklaringen over buitengerechtelijke executies in Ingoesjetië
vaak een patroon volgen. De ordediensten melden een incident waarbij ze verklaren dat ze een
verdacht individu wilden controleren. Deze persoon bood volgens hen gewapend verzet waarop een
vuurgevecht ontstond waarbij de persoon gedood werd. Op de plaats van het incident worden wapens
of explosieven aangetroffen en de officiële berichtgeving nadien luidt dat het om een actief lid van een
illegale gewapende groepering ging.142 Daarop wordt een strafzaak geopend. AI stelt dat in alle
gevallen waarvan de organisatie op de hoogte is, de focus gericht is op de aanval op de medewerkers
van de ordediensten en verwante misdaden. De zaak wordt daarom afgesloten op basis van art. 24(4)
van het Russische Wetboek van Strafvordering (overlijden van de verdachte).143
Voor de periode begin 2018 – september 2021 vond Cedoca in de geraadpleegde bronnen
onderstaande incidenten waarbij mensenrechtenorganisaties gewag maken van mogelijke
buitengerechtelijke executies.
Op 12 december 2018 vond er in Nazran een explosie plaats nabij medewerkers van de Rosgvardiya144
waarbij twee van hen gewond raakten. Later die dag berichten de Ingoesjetische ordediensten dat
twee veronderstelde organisatoren van deze aanslag gedood zijn: Muslim Khashagul’gov en Ilez
Khaniev. De nieuwssite Caucasus Times vermeldt dat Ingoesjetische mensenrechtenactivisten evenwel
twijfelen aan de betrokkenheid van deze twee bij de aanslag. Bij hen bestaat het vermoeden dat de
aanslag opgezet is om de dood van de twee mannen te verantwoorden. Dit omdat Khashagul’gov een
activist is van de jongerenbeweging die deelnam aan de protesten over de nieuwe grens met
Tsjetsjenië. Tevens is hij een familielid van Bagaudin Khautiev, een oppositielid dat zich sterk afzette
tegen de nieuwe grensbepaling en nabij wiens kantoor de explosie van 12 december 2018 plaatsvond.
Op 22 december 2018 gaf het hoofd van Ingoesjetië, Evkurov, toe dat de ordediensten geen
aanwijzingen hebben van betrokkenheid van Khashagul’gov bij een rebellenbeweging. Volgens
Evkurov was hij al dan niet toevallig ter plaatse toen Khaniev een granaat gooide.145
Op 30 mei 2020 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in de Demchenkostraat in de
gemeente Sunzha waarbij ze twee veronderstelde rebellen insloten. Er ontstond een vuurgevecht
waarbij de veronderstelde rebellen om het leven kwamen. 146 Mensenrechtenactivisten plaatsten
nadien vraagtekens bij de effectieve betrokkenheid van de twee slachtoffers bij de rebellenbeweging.
Zo brachten de ordediensten geen aanwijzingen of bewijs van deze betrokkenheid aan en was de
berichtgeving over het incident summier.147
Op 16 oktober 2020 hebben de ordediensten in Nazran Yunus Bedzizhev gedood en de wagen waarin
hij zat opgeblazen. Op 14 oktober 2020 hadden de ordediensten hem reeds tweemaal beschoten,
maar kon hij telkens ontkomen. Volgens het MVD werd Bedzizhev gezocht voor illegaal wapenbezit.
Volgens de familie van Bedzizhev zetten de ordediensten hem voordien al enige tijd onder druk om
zijn winkel met blanke wapens te sluiten, maar weigerde hij dat.148
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4. Frequentie van het geweld
De cijfers van de verschillende bronnen over het aantal incidenten en slachtoffers die vallen bij
confrontaties tussen ordediensten en strijders zijn niet helemaal gelijk, wat deels verklaard kan
worden door een (licht) verschil in de bestudeerde periodes, maar uiteraard ook te maken heeft met
de aard en/of gebruikte methodologie van de geconsulteerde bronnen.
Het nieuwsagentschap Kavkazskiy Uzel berekent zijn cijfers op basis van informatie van eigen
correspondenten en van open bronnen. Het agentschap merkt op dat de statistieken het aantal
slachtoffers niet met absolute accuraatheid kunnen reflecteren, aangezien niet alle data de
nieuwsbulletins halen en het niet altijd mogelijk is om de betrouwbaarheid van verklaringen te
controleren.149
Aleksandr Bortnikov, directeur van de Russische FSB, verklaarde in oktober 2021 dat er in de laatste
drie jaren in de noordelijke Kaukasus meer dan 30 terroristische misdaden verijdeld zijn. De
ordediensten hebben in die periode 84 rebellen gedood en er 379 gearresteerd. Bortnikov gaf hierbij
geen aparte cijfers voor 2021.150 In november 2020 verklaarde Bortnikov dat er tot dan in 2020 in de
noordelijke Kaukasus geen terroristische aanslagen plaatsvonden. De ordediensten hebben in die
periode 15 terroristische misdaden voorkomen, 35 rebellen gedood en 53 gearresteerd. Bortnikov
verklaarde in oktober 2020 dat de ordediensten in de periode januari 2019 – oktober 2020 in de
noordelijke Kaukasus 36 terroristische misdaden konden voorkomen, 60 rebellen om het leven
brachten en er 144 arresteerden.151 Memorial verklaart in 2021 dat de cijfers die Bortnikov vrijgeeft
vaak onduidelijk en tegenstrijdig zijn. De organisatie hecht hierdoor weinig geloof aan het
cijfermateriaal.152
Volgens cijfers van het Federaal Russisch portaal voor gerechtelijke statistieken registreerde men 90
misdrijven van terroristische aard in Ingoesjetië in de periode januari – augustus 2021 tegenover 99
in 2020. In 2019 registreerde het portaal er 46 en in 2018 54. In 2017 waren dat er 67 ten opzichte
van 105 in het jaar 2016.153
Vermeldenswaard bij de bovenstaande cijfers van Justitie is een onderzoek van de onafhankelijke
krant Novaya Gazeta van april 2018. Het behandelt de verklaringen die de ordediensten in de
Russische Federatie afleggen over terreuraanslagen die ze voorkomen. Novaya Gazeta onderzocht
deze verklaringen voor de periode 2015-2017 en stelt vast dat het in de meerderheid van de gevallen
niet mogelijk is om deze verklaringen te verifiëren. Vaak geeft men geen identiteitsgegevens vrij en
vermeldt men de precieze aard van de aanklacht niet. Volgens Novaya Gazeta is er ook een
discrepantie tussen het aantal verklaringen over voorkomen aanslagen en het aantal veroordelingen
daarvoor. Novaya Gazeta vermeldt in zijn verslag expliciet voorbeelden uit Ingoesjetië.154 In april 2019
schrijft Memorial dat er aanwijzingen zijn dat een deel van de strafzaken rond terrorisme vervalst zijn
door de autoriteiten, die onder druk staan om “slapende terroristische cellen” te ontmantelen. Het
aantal van dergelijke strafzaken staat niet in verhouding tot het aantal terroristische acties op het
terrein.155
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Volgens cijfers van het Ingoesjetische MVD vonden er in 2020 in Ingoesjetië 90 misdaden van
terroristische aard plaats. In 2019 telde het MVD er 46.156 In 2018 waren dat er volgens het MVD 54,
een daling van 19,4 % ten opzichte van 2017. Daarnaast stelt het MVD in 2019 acht misdaden van
extremistische aard vast. In 2018 en 2017 waren dat telkens twaalf misdaden.157
Onderstaande tabel geeft de cijfers van Kavkazskiy Uzel over het aantal slachtoffers bij de
ordediensten en de rebellen die vielen in het conflict in Ingoesjetië de laatste jaren 158:

Gedode
ordediensten

Gewonde
ordediensten

Gedode
Rebellen

Gewonde
rebellen

2015159

1

0

15

2

2016160

2

(geen info)

13

(geen info)

2017161

3

9

8

0

2018162

0

2

6

0

2019163

2

6

2

2

2020164

0

3

12

0

Januari –
september
2021165

0

0

1166

1

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het cijfermateriaal van Memorial over het aantal
gesneuvelde leden van de ordediensten in Ingoesjetië in de voorbije jaren.
Gedode ordediensten

Gewonde ordediensten
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2015167

1

2

2016168

2

0

2017169

4

5

2018170

0

2

2019171

2

5

2020172

1

2

Januari – september 2021173

0

0

Voor 2020 geeft het Ingoesjetische MVD geen cijfers vrij over gedode en gearresteerde veronderstelde
rebellen. Voor 2019 berichtte het Ingoesjetische MVD nog dat er in de republiek twee veronderstelde
rebellen gedood en 28 gearresteerd zijn.174 In 2018 waren dat er volgens het MVD respectievelijk acht
en zestien. Er vielen volgens het MVD in dat jaar geen slachtoffers bij de ordediensten.175 In 2017 zijn
er volgens het Ingoesjetische MVD in de republiek acht rebellen en handlangers gedood en 36
gearresteerd.176
Wat betreft het aantal burgerslachtoffers vermeldt Kavkazskiy Uzel dat er in de periode januari –
september 2021 één dodelijk burgerslachtoffer viel in Ingoesjetië en geen burgergewonden.177 In 2020
en 2019 vielen er volgens Kavkazskiy Uzel geen dodelijke burgerslachtoffers, in 2019 viel er één
gewonde.178 In 2018 vielen er twee dodelijke burgerslachtoffers en geen gewonden.179 In 2017 raakten
er vier burgers gewond en werden er geen gedood.180 In 2016 raakten er eveneens vier burgers
gewond en werden er geen burgers gedood.181 In 2015 raakte er volgens Kavkazskiy Uzel één burger
gewond en waren er geen dodelijke burgerslachtoffers.182
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Samenvatting
In september 2018 vatte Yunus-Bek Evkurov zijn derde ambtstermijn aan als hoofd van de republiek
Ingoesjetië. Kort na zijn nieuwe aanstelling tekende hij een grensovereenkomst met het hoofd van
Tsjetsjenië waarbij Ingoesjetië een groter stuk land afstaat aan Tsjetsjenië dan het in de plaats krijgt.
Dit akkoord leidde tot hevige protesten in Ingoesjetië in oktober 2018. Deze zwakten af, maar na een
wetswijziging over referenda in maart 2019 barstten ze opnieuw los en moesten de Ingoesjetische
autoriteiten ordediensten van andere regio’s oproepen om de protestactie te bedwingen. De
autoriteiten arresteerden hierna verschillende organisatoren van deze protestacties tegen wie tot
heden rechtszaken lopen. In juli 2019 kondigde Evkurov zijn vervroegd ontslag aan en in september
2019 benoemde het Ingoesjetisch parlement, op voorspraak van Poetin, zijn opvolger: Makhmud-Ali
Kalimatov, een Kremlingetrouw figuur. In zijn eerste jaar verving Kalimatov een groot aantal hoge
functionarissen en stelde zo een nieuwe bestuursploeg samen. Onder zijn bestuur blijven
maatschappelijke problemen zoals de hoge werkloosheid onbeantwoord en geven analisten aan dat
Kalimatov weinig voeling heeft met de bevolking.
Tot in 2021 geven alle bronnen aan dat het Emiraat van de Kaukasus geen georganiseerde werking
meer heeft in Ingoesjetië. In mei 2020 was er evenwel sprake van de aanwezigheid van een
rebellengroep in Ingoesjetië, wat leidde tot een zekere toename van geweldsincidenten. Het is
onduidelijk of deze groep opereert onder de vlag van het Emiraat of die van IS. IS is mogelijk nog
aanwezig in Ingoesjetië, maar heeft evenmin een georganiseerde werking. In het verleden was er
vanuit Ingoesjetië een beperkte uitstroom van IS-aanhangers naar het Midden-Oosten, wat maakte
dat de werking van deze organisatie in de republiek zeer beperkt was. Deze uitstroom is nu gestopt
en analisten voorzien geen grote groep van terugkeerders. IS heeft wel potentieel om “lone wolves”
te inspireren tot terreurdaden. Volgens bronnen organiseert IS niet zelf deze terreurdaden maar
gebruiken individuen de naam van IS zonder dat er sprake is van een bredere coördinatie.
Diverse bronnen geven aan dat de activiteit van de rebellen in Ingoesjetië in 2017, 2018 en 2019 nog
gedaald is ten opzichte van voorgaande jaren. Al was er in 2017 een kortstondige en beperkte toename
van de activiteiten van de strijders waar te nemen. Deze toename zette zich echter niet door in 2018,
dat opnieuw een daling vertoonde die zich doorzette in 2019. In 2020 is er in de periode mei – juli
een lichte toename van geweldsincidenten, om nadien opnieuw af te nemen. In 2021 is de
rebellenactiviteit zeer laag.
Het aantal operaties van de Ingoesjetische ordediensten in 2017, 2018 en 2019 lag, volgens alle
bronnen, eveneens lager dan in voorgaande jaren. In 2020 is er in de periode mei – augustus een
zekere toename van het aantal geweldsincidenten vanwege de ordediensten. Vanaf augustus 2020 tot
september 2021 is dit aantal opnieuw sterk afgenomen.
Informatie uit diverse bronnen geeft aan dat beide partijen hun activiteiten en operaties niet volledig
hebben stopgezet. Zowel de operaties van de ordediensten als de acties van de strijders die tussen
september 2014 en september 2021 plaatsvonden, vertonen gelijkaardige kenmerken als voorheen.
Het aantal slachtoffers onder beide partijen en onder de burgerbevolking blijft de laatste jaren laag al
was er in 2020 een korte toename van het aantal gedode rebellen door toedoen van enkele incidenten
in juli – augustus 2020. In 2021 vielen er nog geen slachtoffers bij de ordediensten en rebellen. In
2021 viel er één dodelijk burgerslachtoffer, het eerste sinds 2018.
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