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Lijst van afkortingen 

CES: Center for Eastern Studies, een Pools onderzoekscentrum. 

FSB:  Federale Veiligheidsdienst / Федеральная служба безопасности Российской Федерации / 

Federal'naya sluzhba bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii. De Russische geheime dienst. 

HRW: Human Rights Watch 

ICG: International Crisis Group, een gerenommeerde organisatie die (potentiële) conflictsituaties 

onderzoekt. 

IS: Islamitische Staat. Terroristische, fundamentalistisch islamitische groepering die voornamelijk 

actief is in het Midden-Oosten en de oprichting van een islamitisch kalifaat nastreeft. 

KTO: Antiterroristisch Operatieregime / Режим Контр-террористической Операции / Rezhim Kontr-

terroristicheskoy Operacii. Volgens een wet van maart 2006 is een KTO het geheel van speciale 

militair-operatieve maatregelen die genomen kunnen worden om terroristische acties te 

voorkomen. Het is van kracht in een afgebakende territoriale ruimte. De directeur van de FSB 

of lokale diensthoofden kunnen beslissen over het instellen van een KTO. Zij beslissen ook over 

de omvang en de duur van de operatie. 

MVD: Russisch ministerie van Binnenlandse Zaken / Министерство внутренних дел / Ministerstvo 

Vnutrennikh Del. De term MVD wordt in de Russische Federatie algemeen gebruikt om 

politiediensten mee aan te duiden die onder de bevoegdheid van dit ministerie vallen.  

NAC: Nationaal Antiterroristisch Comité / Национальный антитеррористический комитет / 

Nacional’nyy antiterroristicheskiy komitet. Dit comité werd in 2006 opgericht met een 

presidentieel besluit. Het comité heeft als taak om antiterroristische activiteiten door federale 

en regionale autoriteiten te coördineren en voorstellen te doen aan de Russische president. 

Onderzoekscomité van de Russische Federatie / Следственный Комитет Российской Федерации /  

Sledstvennyy Komitet Rossiyskoy Federacii: 

Het Onderzoekscomité is een onafhankelijke instelling die rechtstreeks onder het bevel van de 

Russische president staat. Het comité is bevoegd voor het onderzoeken van ernstige misdaden. 

Daarnaast heeft het ook de bevoegdheid om misdaden begaan door leden van de ordediensten 

te onderzoeken. 

Prokuratura/procuratuur:  

De Russische instantie waarvan de bevoegdheden in grote lijnen overeenkomen met die van de 

Openbare Aanklager in België. 
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Inleiding 

Dit document is een actualisering van de COI Focus Dagestan, Veiligheidssituatie van 3 maart 2019. 

Voor het huidige document heeft Cedoca onderzoek verricht naar nieuwe evoluties in de periode 4 

maart 2019 – 5 februari 2020.  

Cedoca belicht de algemene veiligheidssituatie in Dagestan, waarbij Cedoca vooral het gebruik van 

geweld door de overheid en door de gewapende groepen bekijkt. Mensenrechtenschendingen begaan 

buiten het kader van aanslagen door gewapende groepen en de reactie daarop door de overheid, 

worden slechts kort besproken. Het is echter niet steeds mogelijk om hierin een strikt onderscheid te 

maken. 

In het eerste hoofdstuk gaat Cedoca in op de strijdende partijen, namelijk de rebellenbeweging 

enerzijds en de ordediensten anderzijds. Voor de rebellenbeweging geeft Cedoca een overzicht van 

hun ontstaan, evolutie, samenstelling en ideologie. Voor de ordediensten wordt ingegaan op hun 

omvang en samenstelling. 

In het tweede hoofdstuk bespreekt Cedoca de aard en de intensiteit van het geweld. Hierbij gaat 

Cedoca in op de acties die de rebellen ondernemen, de arrestaties en verdwijningen en de speciale 

operaties van de ordediensten. Ook het politiek-crimineel geweld bespreekt Cedoca kort. 

Voor dit document raadpleegde Cedoca onder meer informatie en rapporten van internationale 

organisaties, van internationale en lokale mensenrechtenorganisaties, van onderzoeksinstituten, van 

buitenlandse overheidsdiensten, van onafhankelijke media, van officiële perskanalen, officiële 

instanties, van overheidsgezinde media, en van media in handen van de gewapende groepen. 

Cedoca verrichtte het onderzoek voor dit rapport in februari 2020. 

Voor de translitteratie van Russische namen en plaatsen past deze COI Focus het 

translitteratiesysteem van de Library of Congress toe. Voor gangbare termen gebruikt Cedoca de lijst 

van buitenlandse aardrijkskundige namen van de Nederlandse Taalunie weergegeven (bijvoorbeeld 

Moskou). 
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1. Actoren 

1.1. Rebellenbeweging 

1.1.1. Ontstaan  

De inval van de eenheden van de Tsjetsjeense rebellenleiders Basaev en Khattab in Dagestan in 1999 

en de daaropvolgende reactie van de Dagestaanse en federale autoriteiten vormen het startsein voor 

de ontwikkeling van de rebellenbeweging in Dagestan. Tijdens de inval van Basaev was er sprake van 

een echt militair treffen in Dagestan, met de inzet van artillerie en de luchtmacht. Ook de 

daaropvolgende militaire operatie tegen de salafistische gemeenschap in de zogenaamde Kadarzone, 

Buynakskiy rayon, was zeer grootschalig. De toenmalige gemeenschap in deze zone leefde strikt 

volgens de sharia en had zich de facto volledig afgesneden van het seculiere gezag, een situatie die 

de Dagestaanse en Russische federale autoriteiten niet meer tolereerden.1 

Na deze volwaardige militaire operaties veranderde de manier waarop de strijd gevoerd werd echter 

compleet. Na een eerste golf van repressiemaatregelen door de autoriteiten tegen personen die in 

verband gebracht werden met het salafisme ontstond er een ondergrondse rebellenbeweging in 

Dagestan, die geen open oorlog meer voerde met de lokale en federale troepen, maar wel aanslagen 

pleegde tegen specifieke doelen. De eerste aanslagen van deze beweging vonden plaats in 2000 en 

namen toe in omvang tot een piek in 2005. Het plegen van aanslagen specifiek tegen leden van de 

Dagestaanse ordediensten begon in 2002. Het eerste belangrijke incident hiervan was de moord op 

kolonel Akhberdilav Akilov in september 2002. Waar er in 1999 een duidelijk open militair conflict was, 

dat in tijd en geografische spreiding beperkt bleef, is er sinds 2000 tot nu sprake van een ondergrondse 

rebellenbeweging.2 

Het grootste deel van de Dagestaanse rebellengroeperingen heeft zich in 2006 - 2007 mee ingevoegd 

bij de grotere, islamitisch geïnspireerde rebellenbeweging die al snel heel de Noordelijke Kaukasus 

omspande en toen de naam Emiraat van de Kaukasus droeg. Het emiraat stond lang onder de leiding 

van Doku Umarov, die eind 2013 - begin 2014 gedood werd. Op 18 maart 2014 kwam Aliaskhab 

Alibulatovich Kebekov alias Ali Abu-Muhammad aan het hoofd van de rebellenbeweging te staan. 

Kebekov (°1972) was een Dagestaan en etnische Avaar en de eerste niet-Tsjetsjeense leider van de 

Kaukasische rebellenbeweging.3 De Dagestaanse ordediensten doodden hem op 19 april 2015 samen 

met twee andere rebellenleiders.4 Eind mei 2015 stelden de rebellen een nieuwe leider aan, Abu Usman 

Gimrinskiy (ook Abu Usman al-Dagestani of Magomed Suleymanov, °1976). Deze werd op 10 augustus 

2015 nabij Gimry, Dagestan op zijn beurt gedood door de ordediensten samen met de emir van 

Dagestan, Kamil’ Saidov. Als mogelijke opvolger kwam een zekere Magomed (of Gadzhi) Abdulaev 

(Abu Dudzhan) in de kijker, maar de ordediensten schakelden hem al op 17 augustus 2015 nabij 

Gimry uit.5 Sindsdien is er geen expliciete nieuwe leider van het Emiraat van de Kaukasus aangesteld. 

Zoals verder in dit hoofdstuk zal worden toegelicht hield deze rebellenbeweging zo goed als op te 

bestaan en ontplooit ze geen activiteiten meer. Personen die de rebellenbeweging vervoegen doen dit 

bijna altijd onder de vlag van Islamitische Staat (IS), waarvan de slagkracht in Dagestan tot heden 

                                                
 

1 Defence Academy of the UK, 27/06/2000, url; Defence Academy of the UK, 19/03/2000 url 
2 Jamestown, 13/12/2007, url; Jamestown, 14/09/2006, url; ICG, 03/06/2008, url; Memorial, 26/01/2011, url; 
Jamestown, 29/09/2010, url; Center for Eastern Studies, 26/03/2014, url 
3 Jamestown, 13/12/2007, url; Jamestown, 14/09/2006, url; ICG, 03/06/2008, url; Memorial, 26/01/2011, url; 
Jamestown, 29/09/2010, url; Center for Eastern Studies, 26/03/2014, url; Memorial, 21/07/2014, url pp. 20-21; 
CES, 26/03/2014, url 
4 Memorial, 30/06/2015, url, p. 10 
5 Memorial, 30/06/2015, url, p. 12 

http://www.da.mod.uk/colleges/csrc/document-listings/caucasus/P32
http://www.da.mod.uk/colleges/csrc/document-listings/caucasus/P30
http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2373854
http://jamestown.org/docs/McGregor-14Sep06.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/192_russia_s_dagestan_conflict_causes.pdf
http://www.memo.ru/uploads/files/411.pdf
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36961&tx_ttnews%5BbackPid%5D=484&no_cache=1
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-26/militants-north-caucasus-have-a-new-leader
http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2373854
http://jamestown.org/docs/McGregor-14Sep06.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/192_russia_s_dagestan_conflict_causes.pdf
http://www.memo.ru/uploads/files/411.pdf
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36961&tx_ttnews%5BbackPid%5D=484&no_cache=1
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-26/militants-north-caucasus-have-a-new-leader
http://www.memo.ru/uploads/files/1360.pdf
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-26/militants-north-caucasus-have-a-new-leader
http://memohrc.org/sites/default/files/byulleten_vesna_2015.pdf
http://memohrc.org/sites/default/files/byulleten_vesna_2015.pdf
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ook beperkt is. Zo schrijft het Poolse onderzoekscentrum Center for Eastern Studies (CES) in 2018 

dat er geen rebellenbeweging van enige betekenis meer actief is in Dagestan en dat de 

veiligheidssituatie sterk verbeterd is ten opzichte van het vorige decennium.6 

1.1.2. Opkomst Islamitische Staat (IS) 

Sinds 2014 wordt het voortbestaan van het Emiraat van de Kaukasus uitgedaagd vanuit onverwachte 

hoek. Op 21 november 2014 heeft Suleyman Zaylanabidov, een lokale rebellenleider van Khasavyurt, 

trouw gezworen aan de organisatie Islamitische Staat (IS) die ontstaan is in het Midden-Oosten en 

voornamelijk in Syrië en Irak actief is. Hierbij verklaarde Zaylanabidov dat hij uit het Emiraat van de 

Kaukasus stapt.7 In december 2014 hebben verschillende andere rebellenleiders van het Emiraat, 

waaronder Rustam Asel’derov, de emir van Dagestan, en Arsanali Kambulatov, de vroegere emir van 

Makhachkala, ook publiek hun trouw aan IS gezworen. Volgens Jamestown was deze overstap mede 

een gevolg van spanningen tussen verschillende emirs enerzijds en de toenmalige leider van het 

Emiraat van de Kaukasus, Kebekov, anderzijds. Kebekov bekritiseerde deze emirs sterk en verklaarde 

dat ze dan maar in het Midden-Oosten moeten gaan strijden maar niet in Dagestan waar ze hem trouw 

verschuldigd zijn. Tevens verbood Kebekov zijn aanhangers om samen te werken met rebellen die 

trouw aan IS zwoeren. Volgens Caucasian Knot en Jamestown wezen deze gebeurtenissen op 

verdeeldheid binnen de Kaukasische rebellenbeweging waarbij de autoriteit van Kebekov in botsing 

kwam met de ideologie van IS.8 CES, het Conflict Analysis and Prevention Center en de onderzoeksite 

Kavkazoved schrijven dat het Emiraat van de Kaukasus begin 2015 al snel onder sterke druk kwam 

te staan. Enerzijds voerden de ordediensten succesvolle operaties tegen hen uit en anderzijds was er 

een steeds grotere groep van Dagestaanse islamisten die zich aangetrokken voelden door IS en trouw 

aan deze groep zwoeren.9 Volgens Memorial zette deze evolutie zich in 2015 voort en was er een 

steeds toenemend aantal Dagestaanse rebellen dat trouw zwoer aan Abu Bakr al-Bagdadi, de leider 

van IS. Volgens Memorial bleef een deel van deze nieuwe IS-aanhangers in de Noordelijke Kaukasus, 

maar trok een groter deel van hen naar Syrië of Irak.10 

Op 24 juni 2015 verklaarde IS dat het een provincie, een zogenaamde vilayat, oprichtte in de 

Noordelijke Kaukasus. De Dagestaan Rustam Asel’derov (Abu Mukhammad al-Kadari) werd aangesteld 

als eerste officiële vertegenwoordiger van IS in de Noordelijke Kaukasus en als emir van deze nieuwe 

IS-provincie, die heel de Noordelijke Kaukasus omvat. Asel’derov zwoer al in december 2014 trouw 

aan IS.11 

In december 2015 en januari 2016 schrijft Memorial dat de werking van het Emiraat van de Kaukasus 

grotendeels stilgevallen is. Volgens Memorial was een rebellengroep in Gimry min of meer de kern van 

het deel van het Emiraat van de Kaukasus dat nog niet overgestapt was naar IS. Eind 2015 schakelden 

de ordediensten deze groep echter uit. Memorial voegt eraan toe dat enerzijds de aanvallen door de 

ordediensten en anderzijds het overstappen van strijders naar IS tot de ontmanteling van het Emiraat 

van de Kaukasus leidden. Er heeft volgens volgens deze mensenrechtenorganisatie een rebranding 

plaatsgevonden waarbij IS de plaats van het Emiraat van de Kaukasus ingenomen heeft.12 

                                                
 

6 CES, 04/02/2018, url  
7 Kavkaz-uzel, 30/12/2014, url; Kavkaz-uzel, 10/04/2015, url 
8 Jamestown, 08/01/2015, url; Novaya Gazeta, 28/11/2014, url; Kavkaz-uzel, 29/12/2014, url; Kavkaz-uzel, 
30/12/2014, url 
9 CES, 15/01/2015, url; Kavkazoved, 13/04/2015, url; Conflict Analysis and Prevention Center, 16/07/2019, url, 
p. 66 
10 Memorial, 30/06/2015, url, pp. 12-13 
11 Memorial, 30/09/2015, url, pp. 6-7; Kavkaz-uzel, 20/02/2016, url  
12 Memorial, 29/12/2015, url, pp. 24-25; Memorial, 12/01/2016, url  

https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2018-02-14/a-purge-dagestan-ahead-russian-election
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/254437/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/260191/
http://www.jamestown.org/programs/nc/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43246&tx_ttnews%5BbackPid%5D=24&cHash=0bdcea7e89f6037c07fc9122762098d5
http://novayagazeta-ug.ru/news/u6109/2014/11/28/93149
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/254831/
http://dagestan.kavkaz-uzel.ru/articles/254931/
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2015-01-14/islamic-state-caucasus-who-benefits
http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/13/dagestan-severnyj-front-islamskogo-gosudarstva.html
http://cap-center.org/report-fading-federalism-tatarstan-and-daghestan-under-conditions-of-continuing-centralization/
http://memohrc.org/sites/default/files/byulleten_vesna_2015.pdf
http://memohrc.org/sites/default/files/byulleten_vesna_2015.pdf
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/251513/
http://memohrc.org/sites/default/files/byull_osen_2015_g_0.pdf
http://memohrc.org/blogs/samosbyvshiesya-prognozy-skolko-eshche
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Volgens verschillende bronnen waren er minstens sinds begin 2015 IS-ronselaars actief in Dagestan. 

Zo verklaarde Melikov, het toenmalige hoofd van de federale regio Noord-Kaukasus, in maart 2015 

dat er steeds meer meldingen waren van IS-ronselaars die actief waren op Dagestaanse universiteiten 

en hogescholen.13 De vooraanstaande Kaukasusexpert en etnograaf Akmet Yarlykapov merkt in 2015 

op dat IS zeer succesvol was in het verspreiden van een wervende boodschap via het internet en dat 

er nog geen efficiënte contrapropaganda was.14 Ook de analiste Ekaterina Sokiryanskaya verklaart in 

2015 aan Human Rights Watch (HRW) dat flamboyante propaganda van IS de Dagestaanse jeugd voor 

zich won.15 IS heeft verschillende Russischtalige mediaplatformen om propaganda te voeren en te 

ronselen.16 In december 2018 vermeldt de Dagestaanse ministerie van Binnenlandse Zaken (MVD) 

dat volgens hun gegevens zowat 70 % van de succesvolle wervingen van nieuwe IS-leden in Dagestan 

via internetkanalen plaatsvond.17 Caucasian Knot schrijft dat er in 2017 minstens acht Dagestanen 

beschuldigd zijn van het ronselen voor of financieren van IS. Zeker vier van hen werden hiervoor 

veroordeeld tot gevangenisstraffen.18 In januari 2019 doodden de ordediensten bij een vuurgevecht 

op de weg Kizilyurt-Makhachkala drie veronderstelde rebellen. Volgens het Nationaal Antiterroristisch 

Comité (NAC) waren ze actief als ronselaar voor IS.19 In november 2019 veroordeelde de militaire 

rechtbank van de Zuidelijke Okrug een inwoner van Kizlyar tot zes jaar gevangenisstraf wegens het 

verspreiden van terroristische propaganda op het internet. De man, Artur Gashimov, was hier in 2017 

ook reeds voor veroordeeld.20 In december 2019 opende de rechtbank van Kaspiysk een rechtszaak 

tegen een inwoner van dezelfde stad wegens het aanzetten tot extremisme op sociale media.21 

1.1.3. Samenstelling 

De geraadpleegde bronnen die spreken over de samenstelling van de rebellenbeweging in Dagestan 

hebben het hierbij zowat allemaal over het Emiraat van de Kaukasus. Er is tot nu bijna geen onderzoek 

beschikbaar over de samenstelling van de IS-eenheden in Dagestan. Zolang dergelijk onderzoek niet 

beschikbaar is geeft Cedoca voor de samenstelling van de rebellengroepen de informatie over het 

Emiraat van de Kaukasus. Hoofdstuk 1.1.2 vermeldt dat er volgens bronnen sprake is van een soort 

rebranding van het Emiraat van de Kaukasus naar IS. Dit kan er op wijzen dat de samenstelling van 

IS-eenheden gelijkloopt met die van het Emiraat van de Kaukasus, maar Cedoca heeft hiervoor geen 

expliciete bevestiging in de bronnen gevonden. 

De bronnen gaan ervan uit dat de rebellenbeweging Emiraat van de Kaukasus voor een groot deel 

samengesteld is uit jongeren met een sterke islamitische overtuiging. Daarnaast steunen de rebellen 

voor de uitbreiding van hun aantal en netwerk sterk op het ronselen van plaatselijke bewoners die 

ooit mishandeld werden door de lokale ordediensten of die zich in een uitzichtloze sociaaleconomische 

situatie bevinden. Onder andere International Crisis Group (ICG) en Jamestown schrijven dat de 

etnische samenstelling van de rebellenbeweging zeer heterogeen is. Er is geen etnische groep die een 

duidelijk numeriek overwicht heeft binnen de beweging. De etnische achtergrond is vanuit het 

ideologisch standpunt van de rebellen minder belangrijk. De religieuze islamitische identiteit is immers 

het voornaamste en vormt een verenigende factor die de etniciteit overstijgt. Daar komt bij dat 

territoriale afkomst (bijvoorbeeld afkomst vanuit hetzelfde dorp) ook een meer bepalende rol speelt 

                                                
 

13 Kavkazoved, 13/04/2015, url ; Center for Eastern Studies, 15/01/2015, url; SWP Berlin, 08/2015, url pp.9-10 
14 Kavkaz-uzel, 10/04/2015, url 
15 HRW, 18/06/2015, url p. 13 
16 The Economist, 07/05/2016, url 
17 NAC, 04/12/2018, url 
18 Kavkaz-uzel, 01/03/2018, url 
19 Novaya Gazeta, 12/01/2019, url  
20 Kavkaz-uzel, 22/11/2019, url 
21 Kavkaz-uzel, 10/12/2019, url  
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voor het samenstellen van rebelleneenheden.22 De Kaukasusexpert Emil Souleimanov schrijft hierover 

in 2017 dat de rebellengroepen die zich in Dagestan in rurale gebieden vormen veelal mono-etnisch 

zijn, terwijl die in de steden etnisch veel heterogener zijn. Bij de rebellengroepen in steden is het 

salafisme hierbij een belangrijke factor om eventuele interetnische spanningen te ontmijnen.23 

Oorspronkelijk is het overgrote deel van jongeren die de rebellen vervoegen afkomstig uit lagere 

sociale klassen of uit dorpen waar ze slechts een beperkte scholing genoten. Vanaf 2010 is er evenwel 

een groter aandeel rekruten uit stedelijke milieus en betere sociale klassen die hogere studies genoten 

hebben. Dit is een indicatie van de verspreiding van religieus, extremistisch gedachtegoed binnen de 

Dagestaanse jonge intelligentsia. De vooraanstaande etnograaf Akhmed Yarlykapov merkt hierover 

op dat er zich een groep jonge Dagestaanse intellectuelen vormde die er van overtuigd zijn dat de 

beste oplossing voor de huidige Dagestaanse wantoestanden bestaat in het aannemen van de sharia. 

Deze jongeren hangen niet allemaal dadelijk een gewelddadige agenda aan, maar de kans is reëel dat 

ze zich hiertoe laten overhalen, aldus Yarlykapov. Ze hebben wel een betere kennis van de islam en 

van de maatschappelijke realiteit in Dagestan dan vroeger.24 Volgens Memorial zijn de meeste rebellen 

redelijk jong: tussen de achttien en de vijfentwintig jaar.25 

1.1.4. Ideologie en drijfveren 

Dit hoofdstuk biedt voornamelijk informatie over het Emiraat van de Kaukasus, de laatste paragrafen 

handelen over IS. 

Wat de ideologie van de rebellen van het Emiraat van de Kaukasus betreft is een extreme lezing van 

de islam (koran) voor een groot deel van de rebellen de voornaamste drijfveer. Sinds 2010 hangen 

de rebellen geen enkele nationalistische of etnische agenda meer aan. Het absolute principe van het 

monotheïsme is de basis van hun religieuze overtuiging, wat maakt dat ze de bestaande staatsorde 

willen omverwerpen en een sterke anti-Russische agenda hebben. Vanuit deze ideologie heeft een 

groot deel van de Dagestaanse rebellen zich in 2006 - 2007 aangesloten bij de grotere 

rebellenbeweging, het zogenaamde Emiraat van de Kaukasus, dat op dat moment nog heel de 

Noordelijke Kaukasus omvatte.26  

Hun lezing van de islam is volgens onder andere Jamestown en Chernovik zeer strikt en staat hen toe 

om andere moslims van de regio, die samenwerken met de Russische autoriteiten, te doden. Volgens 

de rebellen zou het eveneens acceptabel zijn om familieleden van leden van de ordediensten te doden 

aangezien ze met hen samenleven en dus hun werk goedkeuren. Een ware moslim zou afstand moeten 

nemen van zulke familieleden. Onschuldige omstaanders die bij aanslagen om het leven komen, 

zouden volgens de rebellen direct naar het paradijs gaan.27 Een voormalige leider van de rebellen, 

Kebekov, verwierp deze denkwijze en verbood aanslagen tegen burgers. Hij verklaarde dat enkel 

vertegenwoordigers van de Russische staat het doelwit van de rebellen mochten zijn, wat niet door 

alle lokale emirs aanvaard werd.28 

                                                
 

22 International Relations and Security Network, 05/06/2007, url; Jamestown, 14/09/2006, url; ICG, 03/06/2008, 
url; Jamestown, 29/09/2010, url; Central Asia-Caucasus Analyst, 29/09/2010, url 
23 Ethnicities (Souleimanov E.A.), 2017, url  
24 Jamestown, 20/12/2007, url; Chernovik, 02/10/2009, url; Microcon, 05/2009, url; Jamestown, 15/12/2011, url; 
Novoe Delo, 21/10/2011, url; Jamestown, 16/08/2012, url; Saferworld, 03/2012, url; SWP Berlin, 08/2015, url, 
pp. 17-18 
25 Memorial, 30/06/2015, url, p. 12 
26 International Relations and Security Network, 05/06/2007, url; Jamestown, 20/12/2007, url; Chernovik, 
16/01/2009, url; FIDH, 09/2010, url; SWP Berlin, 08/2015, url p.17 
27 International Relations and Security Network, 05/06/2007, url; Jamestown, 20/12/2007, url; Chernovik, 
16/01/2009, url; FIDH, 09/2010, url 
28 Memorial, 30/06/2015, url, p. 12 
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Zowel de mensenrechtenorganisatie Memorial als het onderzoekscentrum Conflict Analysis and 

Prevention Center verklaarden dat de schendingen van de mensenrechten en willekeur door de 

ordediensten in hun strijd tegen het terrorisme zeer belangrijke factoren zijn die mensen er toe 

aanzetten om de rebellenbeweging Emiraat van de Kaukasus te vervoegen.29 

Verschillende bronnen geven verder aan dat de alomtegenwoordige corruptie in Dagestan, sociale 

ongelijkheid en de hoge werkloosheid ook mensen ertoe aanzetten om de rebellenbeweging te 

vervoegen. Personen die willen protesteren tegen deze wantoestanden zullen immers in een extreme 

lezing van de islam of in het gewapend verzet op zich de enige mogelijkheid vinden om hun 

ongenoegen te uiten. Voor de gemiddelde Dagestaan zijn er immers geen alternatieven. De 

meerderheid van de Dagestanen kan niet deelnemen aan het bestuur of het zelfs maar beïnvloeden. 

Daarbij komt dat de invloed van salafisme groeit en het soefisme bij een deel van de maatschappij, 

voornamelijk bij jongeren, aan autoriteit inboet omdat het te nauw verbonden is met de heersende 

klasse.30 

Het analistennetwerk Ponars Eurasia schrijft in oktober 2015 dat rebellen uit de Noordelijke Kaukasus 

gemotiveerd zijn om IS te vervoegen omdat ze aangetrokken worden door het vooruitzicht te vechten 

voor de voorhoede van globaal jihadisme onder de vlag van een goed gefinancierde organisatie die 

haar eigen territorium heeft. Dit steekt scherp af tegen de gemarginaliseerde rebellenbeweging in de 

Noordelijke Kaukasus.31 Volgens Memorial overtuigt vooral het vooruitzicht op een comfortabel leven 

“volgens de sharia” en een goede wapenuitrusting de salafisten om IS te vervoegen.32 Sinds het 

instorten van de door IS gecontroleerde zone in de loop van 2017 is deze aantrekkingsfactor 

weggevallen.33 CES ziet naast de salafistische religieuze overtuiging nog andere redenen, zoals de 

historische contacten tussen Dagestan en Syrië en een moeilijke socio-economische situatie in de 

Noordelijke Kaukasus.34 In december 2015 schrijft On Kavkaz dat de redenen die personen uit 

Dagestan ertoe aanzetten om IS te vervoegen en naar het Midden-Oosten te trekken niet enkel 

religieus of wereldbeschouwelijk van aard zijn maar eerder gevarieerd. On Kavkaz citeert Magomed 

Shamilov, adjunct-hoofd van de Maatschappelijke Waarnemingscommissie van Dagestan, die stelt dat 

Dagestanen deels naar IS gedreven worden omwille van de hardheid waarmee de ordediensten 

antiterroristische operaties uitvoeren in Dagestan.35 Ook HRW en het Conflict Analysis and Prevention 

Center schrijven respectievelijk in 2015 en 2019 dat het klimaat van rechteloosheid en straffeloosheid 

voor misbruiken in Dagestan lijkt bij te dragen tot de aantrekkingskracht van IS bij de plaatselijke 

jongeren.36 

Het huidige hoofd van Dagestan, Vladimir Vasil’ev, verklaart op zijn beurt in 2018 dat in Dagestan 

personen terroristische organisaties vervoegen omwille van voornamelijk sociaaleconomische 

factoren: werkloosheid, corruptie, het ontbreken van sociale perspectieven en een tekort aan 

eerlijkheid en wettelijkheid in de samenleving.37 
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1.1.5. Structuur en omvang 

Structuur 

In 2009 waren er al sterke indicaties dat de rebellen van het Emiraat van de Kaukasus zich 

gestructureerd hadden in losse, autonoom werkende eenheden verspreid over de ganse Noordelijke 

Kaukasus. Ze waren onderverdeeld in zogenaamde vilayats waarvan het actiegebied grotendeels 

samenviel met de officiële grenzen van de republieken in de Noord Kaukasus. In Dagestan waren deze 

eenheden verder onderverdeeld in cellen die lokaal jamaat genoemd werden. De jamaats werkten 

onafhankelijk en voorzagen grotendeels in hun eigen financiering maar zouden wel beperkt onderling 

contact gehad hebben zodat ze hun werking konden coördineren. De jamaats waren volgens 

Jamestown verder onderverdeeld in subgroepen die zelf ook maar beperkt onderling contact hadden. 

De bronnen gaan er van uit dat het contact tussen de Dagestaanse groeperingen en de opeenvolgende 

emirs van het Emiraat van de Kaukasus tot een absoluut minimum herleid was.38 

Tot in 2014 waren de rebellen in Dagestan niet alleen actief in het berggebied maar ook in steden 

zoals Makhachkala, Khasavyurt, Derbent, Kizilyurt en Buynaksk. In de daaropvolgende jaren verschoof 

de rebellenactiviteit naar de moeilijk toegankelijke zuidelijke regio’s en de zone rond Khasavyurt.39 

Sinds 2017 is de activiteit van de rebellen sterk afgenomen. Geen van de geraadpleegde bronnen 

vermeldt nog een duidelijke zone waarbinnen de rebellen voornamelijk actief zijn. 

In 2018 schrijft Memorial dat de ordediensten er al enige tijd op wijzen dat de rebellen zich nu 

geherstructureerd hebben in kleine slapende cellen. Deze cellen voeren sinds 2018 soms ook 

aanslagen uit zonder te beschikken over oorlogswapens, maar bijvoorbeeld enkel met messen. 

Memorial voegt eraan toe dat verschillende experten sceptisch zijn over sommige acties waarbij de 

ordediensten slapende cellen van IS-aanhangers ontmantelen. Volgens de experten lijken de 

ordediensten soms zaken op touw te zetten om goede resultaten te halen.40 In december 2018 

verklaart de Dagestaanse minister van Binnenlandse Zaken (MVD), Abdurashid Magomedov, dat er in 

dat jaar zeven slapende cellen in Dagestan ontmanteld zijn.41 In januari 2019 stelt Magomedov dat 

de activiteiten van gewapende groepen in Dagestan volledig beëindigd zijn, maar dat de ordediensten 

op dat moment nog acht rebellen actief opsporen die zich wellicht in het buitenland bevinden. 

Daarnaast merkt de minister op dat de MVD alert moet blijven voor slapende cellen van rebellen. Het 

hoofd van de Dagestaanse afdeling van de Russische Garde, Magomed Baachilov, verklaart in maart 

2019 dat er in Dagestan geen actieve leden van illegale gewapende groeperingen meer actief zijn. Hij 

voegt er wel aan toe dat er nog een grote groep potentiële handlangers in de republiek aanwezig is 

en dat er daarnaast nog Dagestanen in Syrië strijden. Die zouden bij terugkeer voor problemen kunnen 

zorgen.42 

Omvang 

Tot eind 2014 verklaarden tal van bronnen dat de instroom van nieuwe rekruten bij het Emiraat van 

de Kaukasus groot bleef.43 Vanaf eind 2014 veranderde de situatie echter. Zo vermeldde CES in 

november 2014 en in januari 2015 dat sommige rebellengroepen hun aantal rekruten en de steun van 
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de bevolking zien afnemen.44 Reeds in juni 2015 schreef Memorial dat de slagkracht van de rebellen 

van het Emiraat van de Kaukasus verder afnam nadat de opkomst van IS in de regio haar structuur 

nog verder had aangetast. Na het aanstellen van een IS-vertegenwoordiger in de Noordelijke Kaukasus 

was er sprake van een definitieve breuk tussen de twee organisaties en van een verdere leegloop van 

het Emiraat van de Kaukasus. Volgens Memorial hadden verschillende emirs van het Emiraat van de 

Kaukasus nog nauwelijks strijders onder hun bevel.45 Na de dood in augustus 2015 van de nog maar 

enkele maanden voordien aangestelde leider van het Emiraat van de Kaukasus, Abu Usman 

Gimrinskiy, sprak Memorial van een onherstelbare slag voor het Emiraat van de Kaukasus.46 Maar in 

dezelfde periode kreeg ook IS zware klappen. Zo verklaarde het hoofd van de Russische geheime 

dienst FSB, Aleksandr Bortnikov, in december 2015 dat de ordediensten dat jaar in heel de Noordelijke 

Kaukasus twintig van de zesentwintig rebellenleiders gedood hadden die trouw gezworen hadden aan 

IS. Volgens Bortnikov tastte dit ook de slagkracht van het nieuw opgekomen IS sterk aan.47 Ook in 

2016 werden er verschillende IS-leiders in Dagestan gedood. Zo doodden de ordediensten op 17 juni 

2016 Gasan Abdullaev, een IS-leider, bij een schietpartij nabij het dorp Gedzhukh, rayon Derbent en 

op 4 december 2016 doodden de ordediensten in het dorp Talgi Rustam Asel’derov. Hij was een van 

de eerste rebellenleiders die trouw zwoer aan IS en leidde tevens de lokale IS-afdeling.48 

Na de dood van Abu Usman Gimrinskiy in augustus 2015 verschoven de machtsverhoudingen verder 

ten voordele van IS. In december 2015 verklaarde Memorial dat de werking van het Emiraat van de 

Kaukasus grotendeels stilgevallen was.49 Volgens verklaringen van het hoofd van de FSB Aleksandr 

Bortnikov in december 2015, leidde de uittocht van strijders naar Syrië (zie infra) in combinatie met 

acties van de ordediensten ertoe leidde dat de instroom van nieuwe strijders in de Noordelijke 

Kaukasus zelf lamgelegd werd.50 Volgens het Centre for Research and Evidence on Security Threats 

wees in november 2017 alles erop dat IS er niet in slaagde om zijn aantrekkingskracht te vertalen in 

steun of rekruten voor zijn rebellenactiviteit in de Noordelijke Kaukasus. Het leidde in de eerste plaats 

tot een uittocht naar Syrië en Irak.51 In 2019 verklaart Oleg Orlov, een bestuurslid van Memorial, dat 

deze uittocht naar IS in het Midden-Oosten mee leidde tot een sterke afname van de rebellenactiviteit 

in Dagestan.52 

In de geraadpleegde bronnen heeft Cedoca binnen het beschikbare tijdsbestek geen cijfermateriaal 

gevonden over het mogelijke aantal IS-aanhangers dat in Dagestan actief is. De bronnen vermelden 

dat er aan IS gelinkte eenheden in Dagestan actief zijn, maar dat hun acties beperkt blijven. Neil 

Hauer, een analist die schrijft voor Jamestown Foundation, stelt dat IS niet rechtstreeks betrokken is 

bij de creatie en leiding van eenheden in de Noordelijke Kaukasus. Eerder wordt IS als een soort 

merknaam gebruikt door lokale rebelleneenheden.53 De journalist Orkhan Dzhemal’ van Forbes schrijft 

hierover dat IS wellicht geen financiële steun of manschappen stuurt naar de IS-eenheden in de 

Noordelijke Kaukasus. De banden beperken zich eerder tot het onderhouden van een correspondentie. 

Begin 2016 merkt de analist Malashenko van Carnegie Moscow Center op dat IS zelf onder druk staat 

en financieel niet meer zo sterk is, zodat IS-steun aan de eenheden in de Kaukasus wellicht uitblijft.54 

In 2019 schrijft de Noord-Kaukasus-analist Ekaterina Sokiryanskaya dat de IS-aanwezigheid in de 
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Noordelijke Kaukasus sterk verzwakt is. Ze voegt er aan toe dat er wel een potentieel blijft bestaan 

van nieuwe personen die radicaliseren en IS vervoegen.55 

Vertrek naar Midden-Oosten 

Memorial en CES wijzen erop dat er vanaf 2013 - 2014 een duidelijke stroom is van rebellenstrijders 

die vanuit Dagestan naar conflictgebieden in het Midden-Oosten trekken, in de eerste plaats naar 

Syrië, om daar deel te nemen aan het plaatselijke conflict. Deze verplaatsing is volgens Memorial 

aantrekkelijk voor rebellen met een extremistische religieuze visie die moeilijk aansluiting vindt bij de 

Dagestaanse bevolking. In Syrië kunnen deze rebellen dan in een soort staatsstructuur wonen die 

strookt met hun idealen. Verschillende strijders laten volgens Memorial en het hoofd van de 

Dagestaanse MVD, Magomedov, dan ook hun gezin naar Syrië overkomen. Deze uitstroom van 

strijders leidt volgens Memorial en CES tot een verzwakking van de rebellenbeweging in de Noordelijke 

Kaukasus. De toenmalige Kaukasische rebellenleider Kebekov heeft in mei 2014 dan ook verklaard 

dat de strijd in Syrië “een heilige zaak” is, maar dat de Kaukasiërs hun “eigen zaak” thuis hebben.56 

Deze oproep lijkt weinig invloed te hebben aangezien Memorial in juni 2015 schrijft dat de meerderheid 

van de experten ervan uitgaan dat de meeste rebellenleiders in de Noordelijke Kaukasus ondertussen 

trouw gezworen hebben aan IS. Ze zien binnen het reeds verzwakte Emiraat van de Kaukasus geen 

charismatische figuren meer die deze beweging kunnen tegengaan.57 

Memorial citeert cijfers van de FSB die stellen dat er in juli 2013 zo’n 200 Dagestanen in Syrië streden 

en in de lente van 2014 zo’n 270 à 300.58 In december 2015 verklaarde de Dagestaanse minister van 

Binnenlandse Zaken dat er zo’n 900 Dagestanen in Syrië actief waren. Sommigen hebben hun gezin 

meegenomen en allen zouden federaal geseind staan.59 In december 2015 citeert Jamestown de 

Russische website Gazeta.ru die stelt dat volgens officiële Dagestaanse cijfers er al 600 Dagestanen 

naar Syrië getrokken zijn.60 In januari 2016 citeert Jamestown het toenmalige hoofd van Dagestan, 

Abdulatipov, volgens wie er 643 Dagestanen naar Syrië en Irak trokken. In februari 2016 schrijft 

Kommersant dat Abdulatipov verklaart dat er 800 Dagestanen in deze landen streden.61 In mei 2016 

schrijft het Britse tijdschrift The Economist op zijn beurt dat er officieel zo’n 900 Dagestanen in het 

Midden-Oosten zaten maar dat niet nader genoemde experten het reële aantal op 4.000 schatten.62 

In januari 2017 verklaart het hoofd van de Dagestaanse MVD, Abdurashid Magomedov, dat er 

ongeveer 1.200 Dagestanen in Syrië streden wat volgens hem een toename is van 300 op een jaar.63 

HRW schrijft in januari 2017 dat de uittocht van Dagestaanse rebellen naar het Midden-Oosten 

voortduurde. Sindsdien zou er een afname zijn van het aantal vertrekkers naar Syrië en Irak, wat ook 

bevestigd wordt door het Ambtsbericht Russische Federatie van het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken van december 2018 en een rapport van de Noord-Kaukasus-analist Ekaterina 

Sokiryanskaya van januari 2019.64 In december 2018 verklaart het hoofd van Dagestan, Vladimir 
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Vasil’ev, dat in totaal ongeveer 1.500 Dagestanen naar het Midden-Oosten trokken. Het betrof 

voornamelijk mannen tussen de 25 en 30 jaar.65 

Deze uittocht leidt volgens Memorial tot een daling van geweld in heel de Noordelijke Kaukasus. 

Volgens door Memorial aangehaalde statistieken van de FSB verminderde het totaal van terroristische 

activiteiten in de regio 2,5 keer in 2015 ten opzichte van het voorgaande jaar.66 Ook de onafhankelijke 

krant Novaya Gazeta ziet een oorzakelijk verband tussen de uittocht van rebellen uit de Noordelijke 

Kaukasus naar Syrië en de daling van geweld in de Noordelijke Kaukasus.67 Eind 2017 en begin 2018 

schrijft Memorial dat de activiteit van de rebellen in Dagestan en de Noordelijke Kaukasus in zijn 

geheel op een laag peil staat.68 De ordediensten hebben geruime tijd de uittocht van potentiële 

rebellen naar het Midden-Oosten gedoogd. In januari 2017 schrijft Memorial dat dit gedoogbeleid 

stopgezet is.69 In oktober 2017 verklaart het hoofd van de Dagestaanse grenswachtafdeling van de 

FSB dat er sinds januari 2017 meer dan tien jonge personen (17-35 jaar) aan de Russische grens 

gearresteerd zijn die naar Syrië en Irak probeerden te gaan.70 Volgens het Dagestaanse ministerie 

van Binnenlandse Zaken zijn er tot 2018 in totaal al 84 personen (waarvan 11 in 2018) voor het 

gerecht gebracht omdat ze van plan waren naar het Midden-Oosten te trekken om er te strijden.71 

Sinds 2014 is er volgens Memorial en Caucasian Knot ook een beweging waar te nemen van 

Kaukasische strijders die terugkeren uit het Midden-Oosten. In 2015 bevestigt Memorial dat het aantal 

terugkeerders beperkt blijft tot enkelingen en dat er nog geen georganiseerde terugkeerbeweging 

waar te nemen is.72 Begin 2016 schrijft Malashenko, een analist van Carnegie Moscow Center, dat er 

volgens een niet nader genoemde bron bij de ordediensten op dat moment ongeveer 900 strijders 

vanuit het Midden-Oosten teruggekeerd zijn naar de Noordelijke Kaukasus.73 Het Dagestaanse MVD 

verklaart in december 2018 dat er in totaal al 129 terugkeerders gearresteerd zijn, waarvan 9 in 

2018.74 Cijfers voor Dagestan zelf vond Cedoca niet terug in de geraadpleegde bronnen. Het Centre 

for Research and Evidence on Security Threats schrijft in november 2017 dat slechts een beperkt 

aantal van de terugkeerders zich aansloten bij de rebellen in de Noordelijke Kaukasus. De impact van 

terugkeerders op de rebellenbeweging is beperkt en zal volgens het Centre niet leiden tot een 

heropleving ervan. In Dagestan identificeerde het Centre twee terugkeerders die zich opnieuw 

aansloten bij de rebellenbeweging in Zuid-Dagestan, Kamaldin Kazimagomedov en Gadzhi Abdulayev. 

Ze werden respectievelijk één en tien maanden na hun terugkeer gedood.75 Oleg Orlov, een bestuurslid 

van Memorial, vermeldt in 2019 dat IS-terugkeerders gevaarlijk kunnen zijn, maar dat dit probleem 

zich op het moment niet stelt omdat de Russische grens volledig afgesloten is en dat eender wie er 

terugkeert aangeklaagd wordt in een strafzaak.76 

In november 2017 organiseert Ramzan Kadyrov de terugkeer van een negentigtal aan IS gelinkte 

vrouwen uit Syrië en Irak. Twee van hen zijn Dagestanen. Een van deze vrouwen, Naida Shaykh-

Akhmedova, is op 23 januari 2018 in Khasavyurt veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens 

betrokkenheid bij een illegale gewapende formatie in het buitenland. Op 6 februari 2018 start in 

Makhachkala een proces tegen de tweede vrouw, Zagidat Abakarova, die op 15 februari 2018 
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veroordeeld is tot acht jaar gevangenis op basis van dezelfde beschuldigingen.77 In februari 2019 

verklaart Oleg Orlov dat voor zover hij weet de campagne voor de terugkeer van vrouwen uit het 

Midden-Oosten volledig stopgezet is, mogelijk onder druk van de federale FSB.78 

1.2. Ordediensten 

Volgens een bevraging van Chernovik in december 2016 heeft de bevolking weinig vertrouwen in de 

ordediensten. Op de vraag in welke mate men zich beschermd voelt tegen willekeur van de 

ordediensten antwoordde 45 % dat ze zich helemaal niet beschermd voelen en 37 % dat ze zich slecht 

beschermd voelen. Op de vraag wat iemand doet wanneer zijn rechten geschonden worden, antwoordt 

32 % dat ze niets ondernemen omdat het toch zinloos is een beroep te doen op de autoriteiten. Van 

de bevraagden antwoordt 20 % dat ze zich dan tot de ordediensten (MVD, FSB, procuratuur) wenden, 

wat evenveel is als het aantal dat zou proberen om de aandacht van de media te trekken om zijn 

problemen op te lossen.79 In een jaarlijkse bevraging over het vertrouwen van burgers in de politie in 

heel de Russische Federatie voor de periode 2016 - 2019 zijn de resultaten voor Dagestan steeds bij 

de slechtste. De Dagestaanse politie geniet bijvoorbeeld een laag vertrouwen voor het beschermen 

van de persoonlijke en materiële belangen van burgers en burgers vrezen er sterk voor 

machtsmisbruik door de politie.80 

Uit tal van bronnen waaronder Memorial, de Nederlandse ambtsberichten, ICG, de onafhankelijke 

Dagestaanse krant Novoe Delo, HRW en het United States Department of State (USDOS), blijkt dat 

de ordediensten zich geregeld misdragen in hun strijd tegen de rebellenbeweging. Zo heerst er een 

sterke willekeur, deinzen ze niet terug voor marteling en intimidatie, het vervalsen of verzinnen van 

bewijsmateriaal en hebben ze weinig of geen respect voor de wet. Daarnaast openen ze soms 

ongecontroleerd het vuur op residentiële woningen waar zich rebellen zouden schuilhouden, arresteren 

en interneren ze personen op een illegale wijze, onderwerpen hen aan illegale 

ondervragingstechnieken (foltering, psychologische druk) en maken zich in de meest extreme gevallen 

schuldig aan executies. De ordediensten zullen hier echter zelden of nooit voor vervolgd worden. In 

de praktijk heerst er voor hen een bijna totale straffeloosheid.81 In 2017 stuurden verschillende 

mensenrechtenorganisaties waaronder HRW en Amnesty International (AI) een gezamenlijke brief 

waarin ze schrijven dat er in de Noordelijke Kaukasus, onder meer in Dagestan, nog steeds geen 

maatregelen genomen worden tegen de straffeloosheid die sommige leden van de autoriteiten er 

genieten.82 

In haar rapporten van 2018 en 2019 schrijft de Dagestaanse Ombudsman dat er in 2017 nog steeds 

meldingen zijn van fysieke mishandeling van personen in voorhechtenis.83 ICG stelt in 2014 dat de 

ordediensten doordrongen zijn van illegale praktijken, corruptie en incompetentie, wat het vertrouwen 

van de bevolking sterk ondermijnt. ICG merkt ook op dat de efficiëntie van de ordediensten 

voornamelijk kwantitatief gemeten wordt aan de hand van arrestaties en afgesloten zaken, wat illegale 

praktijken zoals foltering en het vervalsen van bewijsmateriaal in de hand werkt.84 Chernovik citeert 

in maart 2014 een rapport van de Dagestaanse procuratuur dat stelt dat de Dagestaanse 
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politiediensten zich in 2013 schuldig maakten aan tal van wanpraktijken zoals vervalsen van bewijzen 

en manipuleren van statistieken.85 De Dagestaanse Ombudsman vermeldt in zijn rapport van februari 

2015 dat de ordediensten zich in sommige gevallen schuldig maakten aan het vervalsen van 

bewijsmateriaal. Tevens schrijft de Ombudsman dat ze sinds 2006 vruchteloos het probleem 

aanklaagde van de verhuis van verdachten vanuit een cel voor voorhechtenis naar een cel voor 

tijdelijke detentie waar ze geen contact met hun advocaat of derden verkregen.86 In de rapporten van 

2018 en 2019 schrijft de Dagestaanse Ombudsman dat in Dagestan individuele leden van de 

ordediensten de strafrechtelijke procedureregels overtraden en zo de rechten van zowel slachtoffers 

als verdachten schonden. In 2018 kreeg de Ombudsman 101 klachten van burgers over de 

ordediensten tegenover 152 in 2017 en 141 in 2016. Het ging hierbij zowel over klachten in verband 

met onterechte arrestaties en strafzaken als over weigeringen van de ordediensten om klachten te 

behandelen. De Ombudsman vermeldt eveneens dat ze meerdere klachten ontving over ordediensten 

die aan verdachten het recht op een advocaat ontzegden.87 In 2019 schrijft de Ombudsman dat de 

ordediensten zich nog steeds schuldig maken aan het folteren van arrestanten en dat uit 

cijfermateriaal blijkt dat dit grotendeels straffeloos blijft. De Ombudsman voegt eraan toe dat er sinds 

2012 geen enkele strafzaak geopend is in de gevallen die zijn eigen diensten meldden bij de 

procuratuur. In 2018 ontving de Ombudsman 23 meldingen over mishandeling door de ordediensten.88 

In 2018 schrijft Memorial dat het gebruik van foltering door de ordediensten in Dagestan nog steeds 

wijdverspreid is. Vaak gebruiken de ordediensten het om bekentenissen af te dwingen.89 

2. Aard en intensiteit van het geweld 

2.1. Acties door de rebellen 

Wat betreft de concrete aanslagen door de rebellenbeweging en IS, toont de chronologie van 

Caucasian Knot90 en de informatie in de volgende paragrafen dat deze sinds 2015 in dezelfde actielijn 

liggen: in de eerste plaats aanvallen tegen het leger en de ordediensten en in de tweede plaats het 

vermoorden van leden van de ordediensten, militairen, medewerkers van de procuratuur en 

vertegenwoordigers van de officiële islam. Bij deze aanslagen vallen ook burgerslachtoffers. Aanvallen 

tegen de ordediensten viseren in de overgrote meerderheid van de gevallen kleinere groepen of zelfs 

aparte leden van deze diensten. Uit de volgende paragrafen blijkt dat het aantal aanslagen door de 

rebellen en IS sinds 2015 beperkt in aantal en bereik blijft.91 

Memorial schrijft eind 2018 dat er, ondanks de door de autoriteiten genomen maatregelen en bereikte 

resultaten, nog steeds een terroristische dreiging blijft bestaan in Dagestan.92 De activiteiten van de 

rebellen zijn volgens Memorial wel beperkt en in de herfst van 2018 nemen ze nog verder af.93 In een 

interview van 2019 verklaart Oleg Orlov, een bestuurslid van deze mensenrechtenorganisatie, opnieuw 

dat de activiteit van de rebellen uiterst laag ligt.94 In zijn rapporten over de zomer en de herfst van 

2019 schrijft Memorial verder dat de activiteitsgraad van de rebellen (en IS) zeer laag is en dat er 

                                                
 

85 Chernovik, 31/03/2014, url 
86 Dagestaanse Ombudsman, 26/02/2015, url pp. 18-19 
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88 Dagestaanse Ombudsman, 29/03/2019, url, pp. 86-88 
89 Memorial, 26/06/2018, url 
90 Kavkaz-uzel, 24/05/2019, url 
91 Memorial, 17/01/2014, url, p. 1; Center for Eastern Studies, 14/11/2014, url, p. 5; HRW, 18/06/2015, url p. 6, 
84; Kavkaz-uzel, 24/05/2019, url 
92 Memorial, 25/10/2018, url p. 6 
93 Memorial, 06/02/2019, url 
94 Paragraphs, 27/02/2019, url 
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nauwelijks tot geen meldingen zijn van gewelddadige incidenten. De ngo voegt er wel aan toe dat de 

berichtgeving door de autoriteiten over incidenten met de rebellen in 2019 weinig concreet zijn.95  

De geraadpleegde bronnen vermelden verschillende incidenten in Dagestan in de periode 2015 - 2019 

die rechtstreeks aan IS gelinkt worden. Het Centre for Research and Evidence on Security Threats 

schrijft eind 2017 dat het in Dagestan niet altijd eenvoudig is om IS-activiteit te onderscheiden van 

die van andere rebellen.96 De bronnen zijn dan ook niet altijd eenduidig over de betrokkenheid van IS 

bij sommige incidenten. In 2015 vinden er twee gewapende incidenten plaats waarbij IS betrokken 

zou zijn: een door de autoriteiten niet bevestigde aanval op een legerkazerne in Magaramkent op 2 

september 2015, en een aanval in Derbent op 30 december 2015 (zie infra). In 2016 zijn er minstens 

vijf incidenten die IS opeist97, in 2017 en 2018 telkens minstens drie. In 2019 vonden er vier incidenten 

plaats met personen die volgens de ordediensten lid waren van IS, maar waar IS zelf geen 

verantwoordelijkheid voor opeist:  

- Op 15 februari 2016 vindt er een zelfmoordaanslag aan een politiecontrolepost in Dzhemikent, 

Derbent plaats waarbij drie personen om het leven kwamen. 

- Op 29 maart 2016 vindt er een ontploffing van politiewagens nabij het dorp Novyy Khushet plaats 

waarbij één agent gedood werd en er drie gewond raakten.  

- Op 30 maart 2016 blazen IS-aanhangers een politiewagen nabij het dorp Sirtich, rayon Tabasaran 

op waarbij een agent om het leven kwam. 

- Op 14 mei 2016 vindt er een schietpartij in Derbent plaats waarbij vier rebellen gedood en 

zeventien leden van de ordediensten verwond werden.  

- Op 25 december 2016 werd op de weg Makhachkala-Kaspiysk een politiewagen beschoten waarbij 

twee agenten om het leven kwamen en werd op dezelfde dag een politiepost in Kizilyurt beschoten, 

waarbij geen slachtoffers vielen.  

- Op 28 augustus 2017 vielen drie mannen in Kaspiysk twee agenten aan met een mes. Eén agent 

werd gedood, de andere raakte gewond. Twee van de aanvallers werden gedood, één werd 

gearresteerd. Volgens Novaya Gazeta en Caucasian Knot eiste IS de verantwoordelijkheid op.98  

- Op 1 oktober 2017 werden in de rayons Babayurt en Kizilyurt twee lokale agenten gedood. 

Caucasian Knot schrijft dat IS deze moorden later opeiste.99 

- Op 26 november 2017 viel een inwoner van het dorp Chontaul in Kizilyurt een agent aan met een 

mes. De agent raakte gewond en de aanvaller werd neergeschoten door een andere agent. Novaya 

Gazeta schrijft dat deze aanslag mogelijk door aanhangers van IS uitgevoerd is, maar de 

ordediensten beschouwen het enkel als een “aanval op het leven van een politieagent” en niet als 

een terreurdaad.100 

- Op 18 februari 2018 voerde een zekere Khalil Khalilov in Kizlyar een aanval uit op een orthodoxe 

kerk. De man schoot vijf personen dood en verwondde er vier vooraleer hij zelf neergeschoten 

werd. Volgens Novaya Gazeta en Caucasian Knot vonden de ordediensten op zijn telefoon een zelf 

opgenomen video waarin hij zichzelf voorstelt als lid van IS. Het onderzoek spreekt voorlopig echter 

                                                
 

95 Memorial, 21/10/2019, url p. 33-34; Memorial, 30/01/2020, url pp. 15-16 
96 Centre for Research and Evidence on Security Threats, 20/11/2017, url p. 16 
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98 Memorial, 10/10/2017, url p. 19; Novaya Gazeta, 20/02/2018, url; Kavkaz-uzel, 01/03/2018, url 
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niet van terrorisme, maar van een moordaanslag. Experten beschouwen het volgens Caucasian 

Knot als een aanslag door een lone wolf.101 

- In de nacht van 9 mei 2018 vond er een explosie plaats aan het graf van de Dagestaanse moefti 

Said-Efendi Chirkeyskiy. IS eiste deze aanslag op.102 

- Op 20 juli 2018 vond er een aanslag plaats op agenten van de verkeerspolitie in de rayon Kizilyurt. 

Hun wagen werd beschoten door onbekenden. Twee agenten kwamen hierbij om het leven en één 

raakte gewond. IS eiste later de aanslag op.103 

- Op 11 januari 2019 vond er een schietpartij plaats aan een politiepost op de weg naar 

Makhachkala. Hierbij kwamen drie veronderstelde rebellen om het leven. Later is een 

videoboodschap gepubliceerd waarop de drie trouw zwoeren aan IS.104 

- Op 19 februari 2019 doodden de ordediensten een verondersteld lid van een slapende IS-cel in 

het dorp Belidzhi, rayon Derbent.105 

- Op 24 mei 2019 voerden de ordediensten een antiterroristische operatie uit in het dorp Sultan-

Yangi-Yurt, rayon Kizilyurt, waarbij ze beschoten werden door drie personen die daarop door de 

ordediensten gedood werden.106 

- Op 23 juni 2019 doodden de ordediensten op de weg tussen de dorpen Endirey en Karlanyurt 

twee veronderstelde leden van IS. De mannen weigerden voor de politie te stoppen waarna ze in 

een daaropvolgend vuurgevecht gedood zijn.107 

Voorts voerden de ordediensten in 2019 enkele arrestaties uit van veronderstelde IS-aanhangers in 

Dagestan. Zo zei de federale FSB in april 2019 in Makhachkala enkele personen te hebben gearresteerd 

op verdenking van betrokkenheid bij IS.108 Verder arresteerde het Onderzoekscomité op 14 juni 2019 

Abdulmumin Gadzhiev, een journalist van de krant Chernovik, wegens mogelijke betrokkenheid bij de 

financiering van IS. De arrestatie maakte deel uit van een grote strafzaak tegen elf personen in 

verschillende Russische regio’s. De publieke opinie in Dagestan reageerde verontwaardigd en 

vermoedde politieke motieven achter de arrestatie.109 Op 18 september 2019 arresteerde de Federale 

FSB in de rayon Tarumov een man met een zelfgemaakt explosief. Volgens de FSB had de man banden 

met IS en plande hij een aanslag.110 Op 8 november 2019 arresteerde de federale FSB in Dagestan 

twee personen verdacht van het financieren van IS in Syrië. Memorial merkt op dat het de 

authenticiteit van deze twee laatste gebeurtenissen niet kan verifiëren aangezien enkel de FSB zelf er 

een mededeling over deed.111 Op 23 december 2019 veroordeelde de militaire rechtbank van de 

Zuidelijke Okrug een inwoner van Makhachkala, Ali Aliev, tot tien jaar gevangenisstraf wegens het 

verlenen van financiële steun aan IS.112 Op 27 december 2019 veroordeelde dezelfde rechtbank een 

man uit het dorp Stal’skiy tot vijf jaar gevangenisstraf voor financiële ondersteuning van IS in 2016.113 

Op 23 januari 2020 arresteerde de FSB in Dagestan zes personen op verdenking van betrokkenheid 
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bij een extremistische organisatie genaamd At-Takfir Val’-Khidra. De FSB verklaart dat ze in hun 

woningen literatuur van deze organisatie aantroffen.114 

Volgens officiële cijfers van de Generale Procuratuur van de Russische Federatie vonden er in 2013 in 

Dagestan 365 “misdaden van terroristische aard” plaats. In 2014 vonden er volgens dezelfde bron 

472 van dergelijke misdaden plaats in Dagestan en in 2015 679. In 2016 liep het aantal misdaden in 

Dagestan op tot 966, een toename van 42 %. In 2017 was er dan weer een sterke afname tot 531 

van dergelijke incidenten, een afname van 45 %. In 2018 daalde het aantal verder tot 447, een daling 

van 15 %, waarna het in 2019 opnieuw toenam tot 532.115 Volgens de Dagestaanse procuratuur zijn 

de stijgingen in 2014 en 2015 veroorzaakt door een verhoogde inzet door de ordediensten, onder 

andere op het identificeren van personen die hulp verlenen aan terroristen en van personen die naar 

Syrië trekken om er deel te nemen aan het gewapend conflict.116 In 2016 gaf de Dagestaanse 

procuratuur voor het eerst verdere toelichting bij deze cijfers. Tot november 2016 registreerden de 

autoriteiten 907 misdaden van terroristische aard, waarvan er 581 betrekking hadden op deelname 

en ondersteuning van illegale gewapende formaties. Van deze misdaden werd 82 % gepleegd buiten 

de Russische Federatie.117 

Daarnaast vermeldt de Generale Procuratuur dat ze in 2019 in Dagestan 123 personen identificeerden 

die terroristische activiteiten pleegden tegenover 172 in 2018, 257 in 2017 en 294 in 2016. In 2015 

en 2014 waren dit er respectievelijk 271 en 251. De Generale Procuratuur licht in haar statistieken 

niet toe wat deze “identificatie” precies inhoudt.118 

2.1.1. Slachtoffers 

In de onderstaande tabel staan de aantallen slachtoffers bij de ordediensten en rebellen en aanslagen 

in Dagestan van de laatste negen jaar volgens Caucasian Knot: 

 
Doden 

(ordediensten) 

Gewonden  

(ordediensten) 

Doden 
(veronderstelde 

rebellen) 

Gewonden 
(veronderstelde 

rebellen) 

Bom-
aanslagen 

Zelf-
moordaanslagen 

2011119 111 281 173 - 86 4 

2012120 110 205 231 7 53 4 

2013121 88 165 171 12 59 3 

2014122 21 70 163 0 8 0 

2015123 13 14 97 0 4 1 

2016124 22 52 112 2 13 1 

2017125 5 5 38 1 6 0 
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2018126 3 11 27 0 0 0 

2019127 0 0 9 0 0 0 

 

In 2014 zijn er volgens cijfers van de Dagestaanse procuratuur 103 aanslagen op leden van de 

ordediensten gepleegd, waarvan de overgrote meerderheid plaatsvond in het kader van operaties van 

de ordediensten om leden van illegale gewapende formaties op te pakken. Hierbij kwamen er in 2014 

volgens de procuratuur 22 leden van de ordediensten om en raakten er 68 gewond.128 In 2016 werden 

er volgens de Dagestaanse procuratuur 19 leden van de ordediensten gedood in Dagestan en raakten 

er 50 gewond.129 In 2018 registreerde de Dagestaanse procuratuur 3 gedode leden van de 

ordediensten in Dagestan en 12 gewonden. Voor 2019 registreerde de Dagestaanse procuratuur geen 

gedode of gewonde leden van de ordediensten.130 

In 2017 sneuvelden er volgens Memorial vier leden van de ordediensten en raakten er vijf gewond en 

in 2018 waren dit respectievelijk drie gesneuvelde en elf gewonde leden van de ordediensten.131 In de 

periode december 2018 - november 2019 vielen er volgens Memorial geen slachtoffers bij de 

ordediensten in Dagestan.132 

Volgens Abdurashid Magomed, de Dagestaanse minister van Binnenlandse Zaken, sneuvelden er in 

2017 drie leden van de MVD en twee leden van de FSB. Daarnaast raakten twaalf leden van de 

ordediensten gewond. In dezelfde periode doodden de ordediensten 40 veronderstelde rebellen en 

arresteerden ze er 312.133 In 2018 doodden ze volgens Abdurashid Magomedov 29 veronderstelde 

rebellen en arresteerden ze 153 veronderstelde rebellen en handlangers.134 

De Dagestaanse procuratuur vermeldt eveneens dat in 2018 er 29 veronderstelde rebellen gedood 

zijn in Dagestan en er 153 gearresteerd zijn. In 2019 zijn er volgens de Dagestaanse procuratuur 9 

veronderstelde rebellen gedood en arresteerden de ordediensten er 89.135 

Voor 2018 citeert Memorial de cijfers van de Dagestaanse procuratuur, namelijk 29 gedode 

veronderstelde rebellen en 153 arrestaties.136 In de periode december 2018 - december 2019 werden 

er volgens Memorial 9 veronderstelde rebellen gedood bij 4 incidenten in januari, februari, mei en juni 

2019. Memorial maakt geen gewag van gewonde veronderstelde rebellen in december 2018 – 

december 2019.137  

Voor data over de typologie van het geweld, raadpleegt Cedoca ook de inventaris van het Armed 

Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een Amerikaans non-profitproject dat informatie over 

conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. De bronnen die ACLED voor de Russische Federatie 

raadpleegt zijn publiek toegankelijk. De databank is publiek raadpleegbaar op de website van ACLED 

en wordt regelmatig bijgewerkt. De inventaris van ACLED geeft de datum van incidenten, het type 
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van geweld, actoren van geweld, een beschrijving van de incidenten, de locatie en het aantal dodelijke 

slachtoffers weer.255  

ACLED registreert gewelddadige incidenten in de Russische Federatie en ordent ze volgens de 

categorieën battles en explosions/remote violence.256  

Gelet op de bronnen en methodologie van ACLED kunnen de data volgens Cedoca slechts beschouwd 

worden als een schatting en indicatie van de tendensen met betrekking tot het geweld in een bepaalde 

periode. ACLED wijst erop dat de verzamelde gegevens in zekere mate de prioriteiten van de 

mediaverslaggeving weerspiegelen en dat een onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is.257 

In de periode 1 januari – 10 december 2019 vonden er volgens ACLED in Dagestan vier battles 

plaats.138 

Over burgerslachtoffers vond Cedoca het volgende cijfermateriaal in de geconsulteerde bronnen: 

In 2015 vielen er volgens Caucasian Knot 16 burgerdoden en 13 gewonden. In 2016 telt dezelfde bron 

6 burgerdoden en 10 gewonden.139 In 2017 gaat het om 4 burgerdoden en 2 gewonden.140 In 2018 

vielen er volgens Caucasian Knot 6 burgerdoden en 2 gewonden.141 Voor 2019 maakt deze bron geen 

melding van burgerslachtoffers in Dagestan.142 

Volgens de Dagestaanse procuratuur vielen er in 2018 vijf burgerdoden in Dagestan en raakten er 

twee burgers gewond. In 2019 vielen er volgens de Dagestaanse procuratuur geen burgerslachtoffers 

in Dagestan.143 

In de periode december 2018 - november 2019 maakt Memorial geen melding van burgerslachtoffers 

in Dagestan.144 

Verschillende bronnen vermelden dat de aanslagen van de rebellen in de eerste plaats de ordediensten 

en militairen viseren en niet de burgerbevolking. Er zijn bijna geen aanslagen die bewust gepleegd 

worden om onschuldige burgerslachtoffers te maken. Burgers die bij aanslagen of een ander gewapend 

treffen tussen rebellen en ordediensten om het leven komen zijn toevallige omstaanders.145 In mei 

2014 verklaarde de nieuwe leider van de Kaukasische rebellenbeweging, Kebekov, nog expliciet dat 

hij categoriek tegen het plegen van aanslagen tegen de burgerbevolking is. Daarnaast verbood hij 

zelfmoordaanslagen door vrouwen en riep hij de rebellen op om vrouwen niet in de gewapende strijd 

te betrekken.146 

Jamestown vermeldt dat rebellen, mogelijk gelinkt aan IS, op 29 december 2015 in Derbent een 

aanslag uitvoerden waarbij ze een Russische grenswachter doodden maar ook het vuur openden op 

een groep burgers die er een historische bezienswaardigheid bezochten. Deze beschieting van burgers 

is tot heden een alleenstaand incident.147 
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Alhoewel de Dagestaanse rebellen zich dus concentreren op aanvallen op vertegenwoordigers van de 

staat hebben ze in de periode 2010 - 2015 ook aanslagen gepleegd tegen burgers van wie de 

gedragingen niet strookten met hun lezing van de islam. Zo zijn er in de jaren 2010 - 2015 

alcoholverkopers, waarzeggers en volksgenezers gedood bij gerichte aanslagen door de rebellen. 

Cedoca vond in de geraadpleegde bronnen geen informatie over dergelijke moorden in de periode 

2016 - 2019.148 Verder zijn er de jaren 2010 - 2015 ook verschillende aanslagen geweest tegen 

vertegenwoordigers van de “officiële islam” wat ook in de lijn ligt van rebellenacties tegen personen 

met een andere kijk op de islam. De aanslagen tegen vooraanstaande soefisjeiks zouden volgens 

onder andere de International Federation for Human Rights (FIDH) en ICG mogelijk zijn door het feit 

dat een deel van de huidige rebellen opgegroeid zijn zonder dat ze ooit aanhanger waren van een 

soefisjeik. Dit verlaagt de drempel om er aanslagen tegen te plegen. In de geraadpleegde bronnen 

vond Cedoca evenmin vermeldingen over dergelijke aanslagen in 2016, 2017 en 2019.149 In de nacht 

van 9 mei 2018 blies men in Chirkey een gedenkmonument voor de soefisjeik Said Chirkeyskiy op. 

Hierbij vielen geen slachtoffers. Het is het enige dergelijke incident in 2018.150 

De geraadpleegde bronnen vermelden dat gewone burgers druk konden ondervinden van de rebellen. 

Sinds 2009 is gebleken dat de rebellen ondernemers, welstellende Dagestanen en ambtenaren onder 

druk zetten om hen financiële steun te geven. Daarnaast zouden sommigen zich ook schuldig gemaakt 

hebben aan diefstal en roofovervallen om hun werking te financieren. Verschillende aanslagen tegen 

winkels werden dan ook in verband gebracht met het feit dat de eigenaars weigerden te betalen aan 

de rebellen.151 CES merkte in november 2014 op dat de rebellen op dat moment nog steeds dergelijke 

afperspraktijken hanteerden, maar dat criminele bendes deze tactiek kopieerden zodat het niet steeds 

duidelijk is wie achter de afpersingen zaten.152 In februari 2016 verklaarde het toenmalige hoofd van 

Dagestan, Abdulatipov, dat dat er in de loop van de laatste twee jaren nauwelijks gevallen van 

afpersing door rebellen voorkwamen.153 Het onderzoekscentrum Conflict Analysis and Prevention 

Center schrijft in 2019 dat afpersingen van functionarissen en welgestelde Dagestanen door de 

rebellenbeweging sinds 2015 zowat volledig gestopt zijn.154 

2.2. Verdwijningen en arrestaties 

De manier waarop verdwijningen in Dagestan plaatsvinden, verandert doorheen de tijd. Zo bleven tot 

2007 de slachtoffers van verdwijningen veelal volledig spoorloos. Vanaf de tweede helft van 2008 

neemt men een verschuiving waar van verdwijningen naar het doden van veronderstelde rebellen 

tijdens speciale operaties. Ook zijn er minder gevallen van personen die volledig spoorloos verdwijnen, 

maar worden ze in een groot aantal gevallen “teruggevonden” in een politiecel waar ze dan beschuldigd 

worden van betrokkenheid bij de rebellen. Vaak vermelden de ordediensten dan als officieel tijdstip 

van hun arrestatie een datum enkele dagen na de verdwijning.155 In 2015 schrijft HRW dat deze 

praktijk, waarbij personen eerst enige tijd incommunicado vastgehouden worden door de 

ordediensten, voortduurt. Volgens de mensenrechtenorganisatie geven de ordediensten in sommige 

gevallen de detentie toe, maar bij een deel van de gevallen niet, waarbij het verdere lot van de persoon 

meestal onbekend blijft. HRW stelt dat deze praktijk in Dagestan als “ontvoering” benoemd wordt, 

maar dat het feitelijk arbitraire detenties en gedwongen verdwijningen zijn. De ordediensten weigeren 
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in tal van gevallen hulp aan de familie bij het opsporen van deze vermisten.156 De Dagestaanse krant 

Chernovik schrijft dat de praktijk waarbij een verdwenen persoon bij de ordediensten teruggevonden 

wordt zich in 2016 blijft voortdoen en voegt eraan toe dat deze persoon dan vaak beschuldigd wordt 

van bezit van een wapen of drugs.157 In 2018 schrijft Memorial dat er zich nog steeds ontvoeringen 

voordoen in Dagestan waarbij de verdwenen personen na enige tijd opduiken in detentie bij de 

ordediensten en worden beschuldigd van betrokkenheid bij de rebellen.158 In februari 2018 houdt 

Memorial in Makhachkala een persconferentie over deze de problematiek. Volgens Memorial zijn deze 

beschuldigingen vaak onterecht. Verschillende familieleden van slachtoffers die in 2017 verdwenen, 

getuigden op de persconferentie.159 In 2019 herhaalt Memorial dat het nog steeds vaak voorkomt dat 

de ordediensten in Dagestan een persoon arresteren en die later als al dan niet gedode rebel 

teruggevonden wordt.160 

De Dagestaanse Ombudsman meldt in 2018 dat, ondanks een neerwaartse trend in het aantal 

verdwijningen in Dagestan, er ernstige vragen bestaan rond de kwaliteit van het onderzoek dat de 

ordediensten uitvoeren in dergelijke gevallen. De Ombudsman ondernam in 2016 en 2017 stappen 

om de ordediensten aan te sporen om verdwijningen gedegen te onderzoeken.161 In 2019 voegt hij 

eraan toe dat het vaak gebeurt dat de ordediensten bij een arrestatie de familie hiervan niet binnen 

de wettelijke termijn op de hoogte brengen, ook wanneer het minderjarigen betreft.162 

Zo arresteerden de ordediensten in februari 2018 twee inwoners van Khasavyurt, Arslan Ballaev en 

Samad Aliev, die sindsdien spoorloos zijn.163 In oktober 2018 arresteerden de ordediensten drie jonge 

mannen in Buynaksk. Ze waren enige tijd incommunicado voor hun familie. Daarna verklaarde de 

politie dat ze hen arresteerden in de bossen in de buurt van Buynaksk en dat ze wapens bij hen 

hadden. De politie beschuldigde hen van betrokkenheid bij de rebellen. Volgens hun advocaat folterden 

de ordediensten de drie jonge mannen na arrestatie.164  

Een trend die zich sinds 2009 voordoet bij verdwijningen, namelijk het gegeven dat verdwenen 

personen dood teruggevonden worden, al dan niet als een slachtoffer bij een speciale operatie van de 

ordediensten tegen de rebellen, blijft zich tot minstens 2017 voordoen. Deze slachtoffers vertonen 

soms sporen van foltering en/of schotwonden. Onder andere Memorial, ICG en het Nederlandse 

Ambtsbericht maken hier melding van. Mensenrechtenorganisaties hebben dan ook grondige twijfels 

over het feit dat deze personen tijdens de speciale operatie zelf gedood werden, maar menen eerder 

dat ze voordien gedood werden en nadien als slachtoffers van een speciale operatie opgevoerd 

werden.165 Voor 2019 vond Cedoca in de voor deze COI Focus geraadpleegde bronnen geen vermelding 

van dergelijke incidenten. 

De verdwijningen in de republiek die aan de Dagestaanse ordediensten toegeschreven worden, vinden 

vaak redelijk onopvallend plaats. Twee scenario’s komen volgens Memorial en HRW het vaakst voor: 

ofwel verlaat een persoon zijn huis voor een dagdagelijkse taak en keert hij niet meer terug, ofwel 
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wordt het slachtoffer openlijk door gemaskerde mannen opgepakt en afgevoerd. Dit bemoeilijkt in 

sterke mate het latere onderzoek om de persoon te vinden.166 

Naargelang de bron zijn er sterke verschillen over het aantal verdwijningen dat zich voordoet. 

Onderstaand cijfermateriaal toont dat de bronnen weinig duidelijke cijfers over het aantal 

verdwijningen openbaar maken en dat de getallen sterk verschillen. De door de bronnen gebruikte 

criteria zijn dan ook vaak onbekend. 

Voor 2013 telde Memorial negen verdwijningen waarvan er vijf onopgelost blijven.167 

De onafhankelijke krant Chernovik schrijft dat in 2013 de Dagestaanse procuratuur 215 meldingen 

van verdwijningen ontvangt. In 190 van de gevallen ging het over de ontvoering van vrouwen met de 

bedoeling een huwelijk te sluiten. Voor de andere verdwijningen werden er zes strafzaken geopend 

voor de ontvoering van zeven personen door gewapende, gemaskerde mannen, twee voor 

ontvoeringen voor losgeld en één voor de ontvoering van een jong kind.168  

Tellingen van de Dagestaanse Ombudsman die gebaseerd zijn op bij hen ingediende aangiftes en op 

informatie uit de media geven in de periode 2013 - 2017 het volgende aantal verdwijningen in 

Dagestan169: 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Verdwijningen 51 30 21 20 7 10 

 

In 2018 schrijft de Dagestaanse Ombudsman dat zes van de zeven door haar geregistreerde 

verdwijningen in 2017 volgens getuigen uitgevoerd werden door gemaskerde en gewapende mannen 

in camouflage-uniform. De Ombudsman voegt eraan toe dat van de zeven verdwijningen er drie 

slachtoffers zelf terugkeerden, één gearresteerd is door de ordediensten, één dood teruggevonden is 

en één bevrijd is door de ordediensten. Van de tien door de Ombudsman geregistreerde verdwijningen 

in 2018 is er volgens getuigen één uitgevoerd door mannen in camouflage-uniform. Voor de tien 

verdwijningen in 2018 vermeldt de Ombudsman dat vijf ervan bruidsontvoeringen zijn en vier 

ontvoeringen plaatsvonden omwille van uitstaande schulden. Voor de voorgaande jaren geeft de 

Ombudsman geen duiding bij het cijfermateriaal.170 

HRW geeft in een rapport van 2015 nog enkele cijfers. Zo citeert het een lokale, salafistische 

mensenrechtenorganisatie die 152 verdwijningen telt in de periode januari 2011 - december 2013 en 

21 in de eerste negen maanden van 2014. Memorial verklaart aan HRW dat het tien verdwijningen in 

Dagestan documenteerde in de periode 2013 - 2014.171 

Volgens Memorial vonden er in de periode 3 juni 2016 - 4 oktober 2016 zestien verdwijningen plaats 

in Dagestan. Bij dertien hiervan zijn er volgens de mensenrechtenorganisatie aanwijzingen voor de 

betrokkenheid van de ordediensten, meestal omdat er getuigen waren die ontvoerders in uniformen 

zagen of die met meerdere auto’s aankwamen. Een van de ontvoerde personen werd na twee weken 

dood gevonden bij een speciale operatie van de ordediensten en twee bliezen zichzelf volgens de 
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ordediensten op toen ze een aanslag voorbereidden. Eén ontvoerde persoon werd later aangetroffen 

bij de MVD in Kabardië-Balkarië.172 

In de geraadpleegde bronnen vond Cedoca binnen het beschikbare tijdsbestek geen cijfermateriaal 

over ontvoeringen in 2018 en 2019 van personen die een veronderstelde band met de rebellen hebben. 

Wat het profiel van de verdwenen personen betreft, gaat het volgens zowat alle bronnen bijna altijd 

om jongere personen. Daarnaast vermelden tal van bronnen ook dat het in een aanzienlijk aantal van 

de gevallen praktiserende en devote moslims betreft. Het gaat dan vooral om moslims die een vorm 

van de islam belijden die afwijkt van de officiële versie, in de praktijk veelal salafisten.173 

2.3. Speciale operaties door de ordediensten 

Zogenoemde speciale operaties zijn acties waarbij de ordediensten één of meerdere personen viseren 

die verdacht worden van betrokkenheid bij de rebellenbeweging. In de praktijk komt het er meestal 

op neer dat de ordediensten de verblijfplaats van deze personen omsingelen en afsluiten of hun wagen 

klemzetten waarna er bijna steeds een vuurgevecht ontstaat. Daarbij vinden de vermoedelijke rebellen 

vaak de dood. Soms vallen ook bij de ordediensten slachtoffers. Jamestown vermeldt dat 

rebellenstrijders bij de speciale operaties van de ordediensten in de meerderheid van de gevallen 

gedood worden. De Dagestaanse ordediensten verklaren hierover dat ze de rebellen zo snel mogelijk 

doden om slachtoffers bij hun eigen manschappen te voorkomen.174 

Bij sommige van deze speciale operaties leggen de ordediensten in het gebied waarin de actie 

plaatsvindt het zogenoemde regime voor een antiterroristische operatie (Kontr-terroristicheskoy 

Operacii, KTO) op. Volgens de Russische antiterrorismewetgeving kan dit immers in eender welk 

gebied van de Russische Federatie. De ordediensten kunnen de omvang van dit gebied en de duur van 

de operatie zelf bepalen en zijn enkel verantwoording aan de directeur van de FSB verschuldigd.175 

In 2015 schrijft HRW dat er een wettelijke basis is voor de Russische autoriteiten om dergelijke speciale 

operaties en KTO’s uit te voeren. Maar tegelijk stelt de mensenrechtenorganisatie vast dat de manier 

waarop verschillende van deze operaties in Dagestan uitgevoerd worden, getuigen van een 

volgehouden negeren van mensenrechtenstandaarden. Dit geldt vooral voor het gebruik van geweld 

tegen burgers en het misbruik van detentiebevoegdheden. Daarbij kunnen de slachtoffers weinig hoop 

koesteren op herstel van hun rechten omdat ze geconfronteerd worden met straffeloosheid voor de 

ordediensten.176 De Dagestaanse Ombudsman schrijft in haar rapport van februari 2015 dat de 

ordediensten bij het uitvoeren van speciale operaties en KTO’s respect moeten hebben voor de rechten 

van de bevolking. De Ombudsman voegt eraan toe dat uit een reeks aangiften die ze ontving, blijkt 

dat de ordediensten niet het nodige onderzoek uitvoert wanneer burgers klacht indienen over 

misdrijven die door de ordediensten uitgevoerd worden tijdens speciale operaties.177 In de rapporten 

van 2017, 2018 en 2019 maakt de Ombudsman geen gewag van KTO’s.178 
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Volgens Memorial was het aantal speciale operaties dat de ordediensten in 2017 en 2018 uitvoerden 

redelijk laag.179 Het overzicht van Caucasian Knot van incidenten in Dagestan vermeldt acht KTO-

operaties voor 2017, acht voor 2018 en één voor 2019.180 De Dagestaanse minister van Binnenlandse 

Zaken, Abdurashid Magomed, vermeldt dat er in 2017 negentien keer een KTO uitgeroepen is in 

Dagestan.181 Memorial vermeldt er vier in de periode maart - augustus 2018.182 

Hieronder staan enkele voorbeelden van speciale operaties: 

- In januari 2017 voerden de ordediensten in Dagestan vijf speciale operaties uit. Deze vonden 

plaats in de rayons Novolak, Karabudakhkent, Kizlyar en Cumadin. Volgens Caucasian Knot werden 

er bij deze operaties acht vermoedelijke rebellen gedood.183 

- Op 15 januari 2018 voerden de Dagestaanse ordediensten een speciale operatie uit nabij het dorp 

Kharachi. Hierbij werd een vermoedelijke rebel en een lid van de ordediensten gedood.184 

- Op 3 juni 2018 voerden de ordediensten in de rayon Cumadinskiy een KTO uit waarbij ze een 

lokale rebellenleider, Shamil’ Aliev, doodden.185 

- Op 7 december 2018 voerden de ordediensten in het dorp Endirey, rayon Khasavyurt, een speciale 

operatie uit waarbij ze een veronderstelde rebel liquideerden. Volgens de ordediensten schakelden 

ze hiermee het laatste lid van de Endereevskoy rebellengroep uit.186 

- Op 19 februari 2019 voerden de ordediensten een speciale operatie uit in de rayon Derbent. In 

het dorp Belidzhi ontstond daarbij een vuurgevecht met een persoon in een woning. Er vielen geen 

gewonden bij de ordediensten. De ordediensten geven geen verdere informatie over de persoon 

die op hen gevuurd zou hebben.187  

Sinds 2013 hebben de ordediensten in hun strijd tegen de rebellen ook een nieuwe methode 

aangenomen die volgens Memorial is gekopieerd van de Tsjetsjeense ordediensten. Het gaat om het 

vernielen van de woningen van familieleden van personen die verdacht worden van betrokkenheid bij 

de rebellenbeweging. Zo werden er bijvoorbeeld op 6 mei 2013 in Buynaksk drie woningen opgeblazen 

van gezinnen waarvan een lid betrokken zou zijn bij de rebellenbeweging. Op 17 februari 2016 

gebeurde hetzelfde in Derbent met de gezinswoning van Abutdin Khanmagomedov, een vermoedelijke 

IS-leider.188 Op 21 april 2016 werd in het dorp Dzhul, rayon Tabasaran, de familiewoning van een 

zekere Rasmin Magomedov opgeblazen. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij de rebellen.189 In 

oktober 2017 bliezen de ordediensten twee woningen op in het dorp Bol’shoe Zadoevka, rayon Kizlyar. 

Daarin woonde de nabije familie van twee mannen die verdacht werden van de moord op een 

politieman op 30 september 2017.190 Voor 2018 en 2019 maken de voor deze COI Focus 

geraadpleegde bronnen geen gewag van dergelijke incidenten. 

In november 2013 heeft de Russische federale Doema een wet aangenomen die toestaat dat de 

overheid bezittingen in beslag neemt van familieleden van of “personen met nauwe banden met” 

personen die van terrorisme beschuldigd worden. Huseyn Aliev van Central Asia-Caucasus Analyst 

stelt dat deze wet de deur openzet voor collectieve bestraffing van familieleden van veronderstelde 
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rebellen.191 De Noord-Kaukasus-analist Ekaterina Sokiryanskaya merkt op dat de ordediensten bij 

deze vernielingen van woningen steeds op dezelfde wijze te werk gaan. Eerst worden alle bewoners 

naar buiten gehaald. Dan vindt men zogenaamd explosieven in de woning die dan opgeblazen moeten 

worden en waarbij de woning vernield wordt. Nog volgens Sokiryanskaya duwen deze maatregelen de 

familieleden van de rebellen in de armen van de rebellenbeweging.192 

2.4. Crimineel-politieke aanslagen 

Zoals in voorgaande jaren blijft crimineel-politiek geweld aanwezig in de Dagestaanse maatschappij. 

Dit geweld wordt niet altijd als zodanig herkend en het is moeilijk te bepalen welke incidenten er mee 

verbonden zijn. Memorial verklaart dat een aantal van de aanslagen die voorheen aan de rebellen 

toegeschreven werden wellicht eerder in de politiek-criminele sfeer geplaatst moeten worden. De 

pogingen van het vorige hoofd van Dagestan, Abdulatipov, om corruptie aan te pakken lijken volgens 

de bronnen geen duidelijk effect te hebben op dit soort geweld. Het huidige hoofd van Dagestan, 

Vasil’ev, startte een nieuwe grote anticorruptiecampagne, waarbij in 2017 en begin 2018 een groot 

aantal hooggeplaatste politici en ambtenaren effectief ontslagen en voor het gerecht gebracht zijn. 

Volgens CES streeft Vasil’ev, een buitenstaander in Dagestan, ernaar om de corrupte elite te breken 

en een nieuw bestuur op poten te zetten dat trouw is aan het centrale gezag van Moskou.193 In een 

artikel van 2019 verklaart Oleg Orlov, bestuurslid van Memorial, dat het aanpakken van corrupte 

ambtenaren en politici mogelijk bijdroeg aan de daling van rebellengeweld in Dagestan, aangezien er 

een zekere verwevenheid bestond tussen hen en de rebellen. Deze verwevenheid vond volgens Orlov 

veelal onder druk plaats en de juiste omstandigheden blijven veelal onduidelijk.194 

Voorbeelden van aanslagen die mogelijk crimineel-politiek van aard zijn: 

Op 17 april 2014 werd het parlementslid Musa Islavov vermoord in Khasavyurt. Islavov was adjunct-

hoofd van het Comité voor Financiën. Volgens de analist Mairbek Vatchagaev van Jamestown was het 

een politieke moord. De ordediensten verklaarden dat Islavov vermoord werd omdat hij niet inging op 

afperspogingen van de rebellen. Deze uitleg is volgens Vatchagaev enkel een rookscherm om de ware 

toedracht toe te dekken.195 

Op 10 augustus 2016 doodden twee onbekende aanvallers in het dorp Assab, rayon Shamil’, de 

federale rechter Ubaydula Magomedov.196 

Op 2 juli 2017 vond men het levenloze lichaam van Nariman Yaraliev in zijn kantoor. Yaraliev was het 

overkoepelend hoofd van het gevangeniswezen in Dagestan. Er is veel onduidelijkheid over de 

omstandigheden en de drijfveren van deze moord.197 

Op 23 januari 2019 arresteerden de ordediensten in Makhachkala twee mannen die worden verdacht 

van de ontvoering van een man in Makhachkala. Twee andere verdachten zijn nog voortvluchtig. De 

verdachten zouden losgeld eisen voor de vrijlating van het slachtoffer.198 
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Samenvatting 

De positie van de rebellenbeweging in Dagestan heeft de laatste jaren een sterke transformatie 

ondergaan. Sinds 2015 stond het Emiraat van de Kaukasus sterk onder druk en werd haar rol 

overgenomen door Islamitische Staat. De bronnen geven aan dat het Emiraat van de Kaukasus in 

2018 - 2019 zowat volledig opgehouden heeft te bestaan en dat het geen activiteiten meer ontplooit. 

Sinds 2015 zijn de rebellen in Dagestan actief onder de vlag van IS, maar ook deze groepering lijkt 

op zijn retour.  

In de vorige jaren was er een sterke uittocht van IS-aanhangers uit Dagestan naar het Midden-Oosten 

om er de IS-strijd te steunen. Bronnen zien vanaf 2017 een afname van deze uitstroom. De 

ineenstorting van IS in Syrië en Irak leidde er in 2017 toe dat er integendeel sprake is van een beperkte 

terugkeer van IS-aanhangers uit deze regio naar Dagestan. Volgens de bronnen is deze 

terugkeerbeweging tot heden te kleinschalig om te leiden tot een heropleving van de rebellenbeweging 

in de republiek. 

Er zijn geen cijfers over het aantal IS-strijders in Dagestan, maar de bronnen geven aan dat het om 

een beperkt aantal gaat. Sinds 2016 zijn hun acties in Dagestan eerder beperkt in aantal en in omvang. 

Voor 2019 vermelden de bronnen geen acties die opgeëist zijn door IS. De incidenten die in 2019 

plaatsvonden met veronderstelde IS-aanhangers vonden allen plaats in het kader van operaties van 

de ordediensten zelf.  

De voorbije jaren nam het aantal gewelddadige incidenten en slachtoffers bij de ordediensten en 

rebellen voortdurend af. Deze trend werd na een beperkte stijging in 2016 opnieuw omgebogen naar 

een verdere daling in 2017 die zich doorzet in 2018 en 2019. In 2017 vielen er vier dodelijke 

burgerslachtoffers in de republiek, in 2018 waren het er zes en in 2019 geen. 

Bronnen melden dat de ordediensten in hun strijd tegen de rebellen hun boekje te buiten gaan en zich 

schuldig maken aan onder andere foltering, ontvoering en het gebruik van buitensporig geweld. Dit 

vindt plaats in een sfeer van straffeloosheid. Er zijn tot minstens 2017 meldingen van het vernielen 

van woningen van familieleden van personen die de autoriteiten als rebellen beschouwen.  
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