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1. JOHDANTO 
 
Tämä teemaraportti on osa Suomen Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun ERF-rahoitettua 
”Suuntaus”-hanketta, jonka tarkoitus on tunnistaa tärkeimpiä maatietoaiheita ja ennakoida entis-
tä paremmin tulevia tietotarpeita. Metodina on ollut puhuttelupöytäkirjojen systemaattinen läpi-
käyminen tarkoitusta varten laadittua lomakepohjaa käyttämällä. Tutkitut maat ovat Nigeria, 
Iran, Irak ja Venäjä, sekä kansalaisuudettomat. Tämän raportin teema on ollut pöytäkirjojen 
analyysin perusteella yksi yleisimmin esiintyneistä turvapaikanhakuperusteista. Raportin tiedot 
perustuvat julkisiin lähteisiin. 
 
 
2. TAUSTAA 
 
Irakissa on perinteisesti asunut rinnakkain sekä sunni- että shiiamuslimeita muiden vähemmis-
töuskontojen1 rinnalla. Irakin entisen presidentin Saddam Husseinin aikana sunnit olivat hallit-
sevassa asemassa, vaikka shiiat olivat maassa enemmistönä. Kun Saddam Husseinin valta 
kukistui Yhdysvaltojen hyökättyä Irakiin vuonna 2003, shiiat alkoivat aktiivisesti osallistua poli-
tiikkaan. Shiiapuolueet saivat paljon valtaa vuoden 2005 vaaleissa. Irakin sisällissodan (2006 - 
2007) myötä aikaisemmin rauhallisesti rinnakkain asuneet sunni- ja shiiayhteisöt alkoivat eriytyä 
tiukemmin omiksi ryhmikseen Bagdadin kaupunginosien muuttuessa selkeämmin sunni- tai 
shiiakaupunginosiksi. Sisällissodan aikana taisteluissa kuoli tuhansia ihmisiä, kun shiiamilitiat 
surmasivat sunneja ja toisin päin. Bagdad alkoi shiialaistua, kun shiiat ottivat haltuunsa useita 
sunnien ja muiden vähemmistöjen kaupunginosia. Vuonna 2009 arvioitiin, että jopa 80 - 85 % 
Bagdadin asukkaista olisi shiioja.2 Bagdadin tilanne oli kuitenkin rauhoittunut sisällissodan vuo-
sista merkittävästi. 
  
Sunnit ovat kuitenkin olleet tyytymättömiä shiiahallinnon toimiin. He kokevat, että hallinto syrjii 
heitä. Shiiahallinnon haluttomuus integroida sunneja laajemmin hallintoon aiheutti mielenosoi-
tuksia vuosina 2011 - 2013 sunniväestön keskuudessa. Mielenosoitukset on tukahdutettu turval-
lisuusviranomaisten toimesta. Mielenosoittajia on surmattu, pidätetty ja pahoinpidelty ja heitä on 
syytetty al-Qaidaan kuulumisesta.3  
  
Irakin yleinen turvallisuustilanne muuttui jälleen, kun ISIS Syyrian sisällissodan edetessä alkoi 
vallata maa-alueita Irakin länsiosista. Kun ISIS valtasi Mosulin kesäkuussa 2014 ja Irakin armei-
ja pakeni paikalta, alkoivat shiiamilitiat järjestäytyä tarkoituksenaan suojella Irakia ja erityisesti 
Bagdadia ISISin sunnitaistelijoilta. Shiiamilitiat olivat jo ennen tätä, ISISin edetessä Irakissa, 
alkaneet kohdistaa väkivaltaa sunniväestöä kohtaan. Sunneja on pidetty ISISin tukijoina tai hei-
dän pelätään kuuluvan ISISiin.  
 
ISIS tekee pommi-iskuja Bagdadiin edelleen lähes päivittäin. ISIS tekee iskuja lähinnä shiiakau-
punginosiin näyttääkseen, että se pystyy tunkeutumaan Bagdadiin. Shiiamilitiat ovat yhteistyös-
sä Irakin turvallisuusjoukkojen kanssa herättäen pelkoa Bagdadin sunniväestön keskuudessa. 
Shiiamilitioiden pelätään kostavan ISISin teot sunneille, joilla ei ole mitään tekemistä ISISin 
kanssa. Sunneja kohtaan on suoritettu vakavia ihmisoikeusrikkomuksia shiiamilitioiden taholta. 
 
Vaikka ISIS tekee pommi-iskuja Bagdadiin vaikeuttaen erityisesti sen shiiakaupunginosien elä-
mää, keskittyy tämä raportti shiiamilitioiden toimintaan, joka on merkittävä turvapaikanhaun pe-
ruste.  
                                                
1 Mm. kristityt, turkmeenit, jesidit ja mandealaiset  
2 MIGRI 5.4.2009 s. 3 
3 HRW 4.1.2014, Al-Jazeera 28.12.2012 
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3. SHIIAMILITIAT BAGDADISSA 
 
Sunni-shiia –konflikti on läheisesti kytköksissä eri aseellisten ryhmittymien toimintaan. Bagda-
dissa vaikuttaa useita aseellisia ryhmiä, jotka vaikeuttavat asukkaiden elämää Bagdadin eri 
asuinalueilla. Irakissa sanotaan toimivan kymmeniä eri shiiamilitioita, jotka kutsuvat itseään Al-
muqawama Al-islamiya (”the Islamic resistance”). He pitävät itseään Irakin ja sen pyhien paikko-
jen puolustajina ISISiä vastaan täyttäen Irakin armeijan jättämän tyhjiön. Kaikilla näillä ryhmillä 
on myös yhteyksiä Iraniin.4 Sen lisäksi, että Iran aseistaa ryhmiä, ne myös jakavat (uskonnolli-
sen) ideologian Iranin kanssa. He ovat uskollisia Irakin uskonnolliselle johtajalle Ajatollah Kha-
meinille sekä wilayat-e faqihille, jonka mukaan uskonoppineiden tulee ottaa osaa valtion ja yh-
teiskunnan kaikkiin osa-alueisiin.5   

 
Tällä hetkellä Amnestyn mukaan Irakissa toimii pääasiassa neljä suurempaa, aseistettua shii-
amilitiaa: Badr Brigades, Mahdin Armeija (nyk. Peace Brigades), Asa’ib Ahl al-Haqq (AAH) sekä 
Kata’ib Hizbollah. Näistä neljästä Asa’ib Ahl al-Haqq on vahvin.6 Suuri osa turvapaikan hakijois-
ta on maininnut AAH:n uhan ja se näyttääkin olevan myös Bagdadin alueella vaikutusvaltaisin. 
Institute for the Study of War:n mukaan shiiamilitiat ovat erityisen aktiivisia Kadhamiyassa, Ad-
hamiyassa, Mansourissa ja Saidiyassa. Shiiamilitiat ovat avoimesti läsnä Sadr Cityssä, 
Shu’alassa, Hurriyassa ja Kadhamiyassa.7 

 
Shiiamilitiat rekrytoivat aktiivisesti taistelijoita joukkoihinsa. Taistelijoita ei rekrytoida ainoastaan 
etulinjaan, taisteluun ISISiä vastaan, vaan myös vartioimaan Bagdadin kaupunginosia.8 Militioil-
la on Irakissa yhä enemmän valtaa ja niiden toiminta on itsenäistä. Nykyinen pääministeri Hai-
dar al-Abadi ei kykene kontrolloimaan shiiamilitioita,9 eikä niitä rangaista niiden tekemistä väki-
vallan teoista.10 Shiiamilitioiden toiminta on itsenäistä eikä hallitus kykene, tai halua, kontrolloida 
niitä. Eräs shiiapoliitikko pelkää, että shiiamilitioista tulee yhtä radikaaleja kuin sunnien al-
Qaidasta.11 
 
Amnesty Internationalin mukaan shiiamilitiat rikkovat sunnien ihmisoikeuksia.12 Sisällissodan 
aikana Mahdin armeija oli yleisnimityksenä kaikille shiiamilitioille13, ja se saattaa olla jäänyt ta-
vaksi. Sunneja on ahdisteltu tarkastuspisteillä. Heille on lähetetty uhkauskirjeitä ja ajettu pois 
kotoaan militioiden toimesta. Sen lisäksi, että shiiamilitiat ovat vainonneet sunneja, ne toimivat 
myös moraalipoliiseina. Militiat ovat hyökänneet alkoholiliikkeisiin ja surmanneet niiden omista-
jia.14 Militiat myös vainoavat ihmisiä heidän työnsä perusteella. Vaikka sunnit ovat kertoneet 
kokevansa vainoa ja syrjintää shiiamilitioiden taholta, he usein kertovat shiianaapureidensa pe-
lastaneen heidät militioilta.15  

 
Shiiamilitiat ja kidnappausjengit ovat siepanneet sunneja. Uhreista lähes poikkeuksetta vaadi-
taan lunnaita. Lunnaiden maksun jälkeen uhrit on vapautettu tai pahimmassa tapauksessa hei-
dät löydetään surmattuina teloitustyyliin. YK:n Irakin avustusoperaatio, UNAMI, onkin todennut 

                                                
4 Spyer ja al-Tamimi 12/2014 
5 Smyth 18.9.2014; Cochrane 1/2009, s. 30-31  
6 Amnesty October 2014 
7 ISW 9.3.2015 
8 Smyth 18.9.2014 
9 Martin et al. 18.2.2015 
10 Amnesty 14.10.2014 
11 Abdul-Ahad 24.8.2014 
12 Amnesty 25.2.2015 
13 Cockburn 2008, s. 229 
14 Lewis et al. 31.5.2013, s. 5 
15 HRW 30.7.2014 
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Bagdadin alueella tapahtuneiden sieppausten, joissa uhrit on löydetty ammuttuina teloitustyyliin, 
määrän nousseen. Marraskuussa 2013 tapausten määrä kasvoi huomattavasti.16 Tammikuun ja 
helmikuun välillä 2014 UNAMI tilastoi 245 teloitustyyliin tehtyä surmaa, joista ainakin 39 tehtiin 
Bagdadissa.17 Joulukuussa 2014 Bagdadin turvallisuusjoukkojen komentokeskus vahvisti, että 
kidnappaukset Bagdadissa ovat vähentyneet huomattavasti, jopa 90 %. Henkilöille, jotka ilmian-
tavat kidnappaajien olinpaikkoja tai antavat vihjeitä jengien olinpaikasta, on luvattu rahallisia 
palkkioita. Pidätyksiä on tehty eri shiiakaupunginosissa, mm. Baladiyatissa sekä Shu’alassa.18  

 
Militioiden sanotaan olevan yhteistyössä turvallisuusjoukkojen kanssa. Shiiamilitioiden on rapor-
toitu pukeutuneen univormuihin ja ajavan samanlaisilla ajoneuvoilla kuin turvallisuusviranomai-
set. Heitä on nähty tarkastuspisteillä yhdessä turvallisuusviranomaisten kanssa. Irakin armeijan 
suorittamista mahdollisista ihmisoikeusrikkomuksista Bagdadin ulkopuolella on raportoitu viime 
aikoina.19 Ihmisoikeusrikkomuksista on syytetty myös shiiamilitioita, erityisesti Asa’ib Ahl al-
Haqqia. Shiiamilitiat ovat rintamalla taistelemassa ISISiä vastaan ja he pitävät sunnisiviilejä 
usein ISISin kannattajina heidän uskonnollisen suuntauksensa vuoksi. Sama tilanne näkyy 
myös Bagdadissa, vaikka vaikuttaa siltä, että sunnien tilanne tällä hetkellä on huomattavasti 
hankalampi niillä Bagdadin ulkopuolisilla alueilla, jotka turvallisuusjoukot ja shiiamilitiat ovat 
saaneet vallattua takaisin ISISiltä. Shiiamilitioiden kostotoimet sunniväestöä kohtaan näillä alu-
eilla pahentavat sunni-shiia –konfliktia koko maassa.20 Irakin varapresidentin, Iyad Allawin mu-
kaan ns. Bagdadin vyön21 alueella on meneillään shiiamilitioiden suorittama etninen puhdis-
tus.22  
 
ISISiä vastaan taistellaan yhä lähempänä Bagdadia, vaikeuttaen maan sisällä siirtymään joutu-
neiden (IDP) elämää yhä enemmän.23 Maan sisällä siirtymään joutuneet henkilöt ovat lähinnä 
sunneja Anbarin läänistä, joita shiiamilitiat eivät ota avosylin vastaan. Myös pakeneminen etelä-
Irakin shiia-alueille vaikuttaa sunneille mahdottomalta. Maan sisällä siirtyneiden henkilöiden on 
tällä hetkellä vaikea päästä Bagdadiin, sillä he tarvitsevat paikallisen sponsorin saadakseen 
luvan päästä kaupunkiin.24 Vuokranantajien on ilmoitettava uusien vuokralaisten nimet ja henki-
lönumerot viranomaisille, sillä ISISin toimijoiden pelätään soluttautuvan Bagdadiin maan sisäi-
sesti siirtyneiden henkilöiden joukossa.25 Huhtikuussa 2015 Puolustus- ja turvallisuuskomitean 
johtaja, sadristien Hakim al-Zamili sanoi, että ISIS lähettää taistelijoita Bagdadiin maan sisäises-
ti siirtymään joutuneiden henkilöiden joukossa, mikä edelleen kasvattaa epäluuloja bagdadilais-
ten keskuudessa.26 ISISin soluttautujien pelko vaikeuttaa Bagdadiin pääsyä. Adhamiyan kau-
punginosassa sijaitseva Abu Hanifan moskeija oli heinäkuussa 2014 rekisteröinyt noin 6 000 
maan sisäisesti siirtynyttä perhettä.27 Bagdadissa moskeijat tarjoavat turvaa Anbarin läänistä 
lähtöisin oleville maan sisäisesti siirtymään joutuneille henkilöille, vaikka kaikki bagdadilaiset 
eivät suhtaudu luottavaisesti näihin henkilöihin.28  
 
Shiiamilitioiden on myös raportoitu estävän maan sisällä siirtymään joutuneita henkilöitä pää-
semästä Bagdadiin. Bagdadin ympäristössä, Bagdadin läänissä, arvioidaan tällä hetkellä olevan 
yli 300 000 maan sisällä siirtynyttä henkilöä.29 Babilin maakunta, joka sijaitsee Bagdadin etelä-
                                                
16 UNAMI/OHCHR 7 / 2014, s. 2 
17 UNAMI/OHCHR 8 / 2014, s. 2 
18 Mohammed 28.12.2014; Mamoun 3.1.2015 
19 ABCNews 11.3.2015, HRW 17.3.2015 
20 Middle East Monitor 18.3.2015 
21 Bagdadin vyö kattaa alueen noin 40 km säteellä Bagdadin kaupungin ympärillä. 
22 Chulov 15.1.2015 
23 Bradley 20.4.2015 
24 OCHA 17.10.2014  

25 Hendawi 25.11.2014 
26 ISW 22.4.2015 
27 Abouzeid 31.7.2014 
28 ISW 22.4.2015 
29 IOM 26.2.2015 
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puolella, on päättänyt päästää vain lapsia, naisia ja vanhuksia alueelleen. ISW:n mukaan tämä 
todennäköisesti kasvattaa sunnien keskuudessa jo olemassa olevaa negatiivista asennetta 
maan poliittista johtoa ja hallitusta kohtaan.30  
 
Bagdadissa räjähti alkuvuodesta 2014 keskimäärin 1.66 pommia päivässä, kun loppuvuodesta 
2013 iskuja oli keskimäärin 1.55. Pommi-iskujen kohteina olivat julkiset tilat, torit, kahvilat, os-
toskadut jne.31 Shiiakaupunginosissa tekijänä on todennäköisesti ISIS, mutta sunni- ja seka-
kaupunginosissa pommi-iskun tekijänä voi olla myös shiiamilitia.32 Shiiat, ja jotkut sunnit, jotka 
kärsivät lähes päivittäisistä ISISin tekemistä pommi-iskuista kaupunginosiinsa, ovat tyytyväisiä 
shiiamilitioiden tarjoamasta suojelusta. Shiiakaupunginosissa militioilla on omia rekrytointikes-
kuksiaan.  
 
Ajatollah al-Sistani julisti kesäkuussa 2014 fatwan33 kutsuen kansalaisia puolustamaan Irakia ja 
sen pyhiä paikkoja ISISiä vastaan, jonka jälkeen miehiä värväytyi shiiamilitioiden riveihin.34 
Näistä vapaaehtoisesta koostui al-Hashd al-Shaabi / Hashd (”kansan joukot”) -joukot, jotka 
näyttävät antavan laillista suojaa useille eri shiiamilitioille. Hashd -joukoissa on 100 000 - 
120 000 miestä, joista puolella on suhteita Badrin organisaatioon, Kata’ib Hizbollahiin, Asa’ib 
Ahl al-Haqqiin tai Mahdin armeijaan.35 Jotkut Hashd - joukot saavat raskaita aseita suoraan 
Iranista.36 Hashd -joukkojen keskiössä on kokeneita ja motivoituneita militiamiehiä, jotka pitävät 
taistelua uskonnollisena velvollisuutenaan ja jatkona sisällissodan aikaiselle taistelulle sunneja 
vastaan.37 Irakin hallitus hyväksyi huhtikuussa 2015 esityksen, jonka mukaan Hashd - joukot 
asetetaan pääministeri al-Abadin alaisuuteen. Tämä vaikuttaa toistaiseksi ainoastaan joukkojen 
rahoitukseen, sillä joukkojen rakenteesta tai komentoketjusta ei annettu säädöstä.38 Hashd - 
joukkoja näyttää tällä hetkellä komentavan Kata’ib Hizbollahin komentaja al-Muhandis.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 ISW 20.4.2015 
31 UNAMI/OHCHR 8 / 2014, s. 2-3 
32 Lewis et al. 31.5.2013, s. 6 
33 Fatwa on suositus tai määräys, jonka kuka tahansa islamin uskonoppinut voi antaa.  
34 Di Giovanni 26.11.2014; Obel 13.6.2014 
35 Knights 2015, s. 9-10 
36 Knights 2015, s. 13 
37 Aikins 13.3.2015 
38 Sowell 23.4.2015; General Secretariat for the Council of Ministers 7.4.2015 
39 Sowell 23.4.2015 
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3.1. Asa’ib Ahl al-Haqq 
 
 

    

 
 

Asa’ib Ahl al-Haq (AAH) on aseellinen ryhmä, joka on toiminut Irakissa vuodesta 2004 lähtien. 
AAH juhlisti 10-vuotispäiväänsä toukokuussa 2013.40 AAH erosi Mahdin armeijasta omaksi 
ryhmäkseen, kun AAH:n johdossa toimivan Qais Khazalin sanottiin ottaneen yhteen Mahdin 
armeijan johtajan Muqtada al-Sadrin kanssa, sillä heillä oli erimielisyyksiä Mahdin armeijan stra-
tegian suhteen. Khazali myös komensi omia taistelijoitaan ilman Muqtadan suostumusta. Muq-
tada al-Sadr ja Khazali sopivat välinsä hetkellisesti vuonna 2005, mutta AAH erottautui jälleen 
itsenäiseksi ryhmäksi.41   

 
Militia on avoimesti shiialainen. Sen pyrkimyksenä on saada Irakiin shiialainen hallinto, jonka 
lisäksi se haluaa shiialaisuuden toimivan sadristisen liikkeen periaatteiden pohjalta. Tämän li-
säksi AAH edistää Iranin vaikutusta Irakin poliittiseen ja henkiseen ilmapiiriin.42  Irakin tieduste-
lupalvelun mukaan AAH saa 1,5-2 miljoonaa USD vuosittain Iranilta.43 Ryhmä toimii Bagdadissa 
ja on viime aikoina levittänyt toimintaansa ISIS-konfliktin myötä myös Bagdadin ulkopuolelle. 
Vaikka AAH on yrittänyt levittää vaikutusvaltaansa avaten toimistoja ympäri maata, on sen vai-
kutus suurinta silti Bagdadin shiiakaupunginosissa.44 AAH:n sanotaan pitävän hallussaan Kad-
himiyan ja Rusafan kaupunginosia sekä Yarmoukin, A’amelin ja 9 Nissanin asuinalueita.45 AAH 
on läsnä myös Dorassa ja vahvasti Sha’abin kaupunginosassa.46  
 
Bagdadin ulkopuolella AAH toimii aktiivisesti taisteluissa ISISiä vastaan Bagdadin vyön alueella. 
AAH värvää taistelijoita jatkuvasti omiin joukkoihinsa sekä Irakiin että Syyriaan. AAH:n Syyrias-
sa kuolleiden taistelijoiden julisteita ripustetaan yliopistojen sisäänkäynneille ja muille julkisille 
paikoille. 47 Jo vuonna 2012 AAH ripusti Iranin Ajatollah Khameneinin kuvia Bagdadiin ja Irakin 
eteläisille shiia-alueille. Kaupungin työntekijät eivät uskaltaneet poistaa Khameneinin kuvia ka-
duilta, sillä he pelkäsivät AAH:n kostoa. Toisaalta kaikki shiiatkaan eivät olleet tyytyväisiä kaduil-
la oleviin Khameneinin kuviin.48 
 
AAH:n sanotaan toimivan Irakin hallituksen mandaatilla. Joidenkin lähteiden mukaan AAH on 
jopa voimakkaampi kuin paikallispoliisi, ja poliisi toimii siten AAH:n alaisuudessa.  Shiiamilitiat 
saavat Irakin hallitukselta tukea. Niiden vaikutusvalta ja legitimiteetti on noussut erityisesti hei-

                                                
40 Lewis et al. 31.5.2013, s.6 
41 Cochrane 13.1.2008, s. 2 
42 Wyer 12/ 2012, s. 10 
43 Chulov, 12.3.2014. 
44 Ali 4/2014, s. 15 
45 Wyer 12/ 2012, s. 17 
46 HRW 30.7.2014 
47 Chulov 12.3.2014. 
48 Jakes & Abdul-Zahra 25.9.2012 
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näkuun 2014 jälkeen49, kun ISIS valtasi Mosulin kaupungin ja Irakin armeija oli paennut ISISin 
joukkoja. Jotkut sunnit pitävät AAH:ia Irakin entisen pääministerin al-Malikin henkilökohtaisena 
militiana.50 Vaikka AAH:n johdossa onkin Qais Khazali, ovat joukot lojaaleja al-Malikille, joka 
puolestaan antaa käskyjä Khazalille.51 

 
AAH:n aseellinen siipi taistelee avoimesti Irakin armeijan tukena ISISiä vastaan.52 AAH on myös 
osa Malikin perustamaa Sons of Iraq turvallisuusjoukkoa, jossa toimivat AAH:n lisäksi Badr Bri-
gades ja Kata’ib Hizbollah. Sons of Iraq, jota ei tule sekoittaa sunnien aseellisiin ryhmiin, perus-
tettiin ISIS:n uhan vuoksi, kun Irakin armeija oli paennut ISIS-taistelijoita. Näistä ryhmistä AAH 
on vahvin. AAH:n jäseniä on sekä armeijassa että poliisijoukoissa.53 Poikkeuksetta kaikki Hu-
man Rights Watchin haastattelemat henkilöt sanoivat, että he uskovat AAH:n ”kontrolloivan” 
Bagdadin turvallisuusjoukkoja. Hallitus maksaa militioille, jotka kontrolloivat turvallisuusjoukkoja 
monilla alueilla Irakissa.54 

 
AAH:n sanotaan syyllistyneen ihmisoikeusrikkomuksiin Bagdadin vyön alueella, jossa he ovat 
surmanneet sunneja. AAH:ia on syytetty sunnien surmista Irakissa ja HRW:n mukaan näyttää 
siltä, että näille surmille oli vuonna 2014 hallituksen hyväksyntä, sillä surmia on tehty avoimesti 
turvallisuusjoukkojen läheisyydessä. Bagdadissa AAH suorittaa laittomia pidätyksiä ja heillä 
sanotaan olevan omia, laittomia pidätyskeskuksiaan.55  

 
AAH:n on usein todettu toimivan yhteistyössä poliisin ja armeijan kanssa. AAH:n delegaatio 
vieraili Irakin poliisikomentajan luona Hurriyassa helmikuussa 2014. Delegaatio antoi komenta-
jalle kunniamerkkejä taistelusta ISISiä vastaan.56 Human Rights Watchin mukaan AAH oleske-
lee Sha’abin poliisiasemalla.57 AAH on myös järjestänyt tapahtumia Irakin armeijan sotilaille ja 
upseereille.58  

 
Asa’ib Ahl al-Haqqin jäseniä on hyvin vaikea erottaa ulkoisesti muista shiiamilitioista. Joidenkin 
mukaan heille on tyypillistä pitää päänauhaa.59 AAH:n parrakkaiden jäsenten on myös kerrottu 
pukeutuvan t-paitoihin ja maihinnousuhousuihin tai tavallisiin siviilivaatteisiin. He usein myös 
peittävät osan kasvoistaan huivilla.60  
 
 
3.1.1. Asa’ib Ahl al-Haqqin poliittinen toiminta  

 
AAH:sta on tullut voimakas poliittinen vaikuttaja, jonka vaikutusvalta ulottuu turvallisuusjoukkoi-
hin asti. Asa’ib Ahl al-Haqq osallistui ensimmäistä kertaa vaaleihin vuonna 2014 tavoitteenaan 
tukea al-Malikin uudelleenvalintaa pääministeriksi ja heikentää sadristeja. AAH on muodostanut 
oman poliittisen blokkinsa, al-Sadiqun, joka osallistui parlamenttivaaleihin vuonna 2014 Irakin 
entisen pääministerin al-Malikin ajaman State of Law koalition riveissä.61 AAH on avoimesti kur-
divastainen ja kritisoi ”kahden hallituksen” (Bagdad ja Erbil) olemassaoloa. Ennen vuoden 2014 
vaaleja Khazali kampanjoi etelä-Irakissa, sillä hän halusi saada Muqtada al-Sadrin kannattajia 

                                                
49 Amnesty October 2014 
50 Dehghanpisheh 12.11.2014 
51 HRW 30.7.2014 
52 AAH website, mm.  21.6.2014المقاومة االسالميه عصائب اهل الحق وقوات الجيش العراقي, تحرير منطقة السعدان على يد رجال  
53 HRW 30.7.2014, Amnesty World Report 2014 Iraq 
54 HRW 30.7.2014 
55 Ibid., 30.7.2014 
56 AAH website 22.2.2014 
57 HRW 30.7.2014 
58 ISW 17.4.2014 
59 HRW 2.11.2014 
60 HRW 30.7.2014 
61 Heras 15.5.2014. 
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puolelleen.62 Al-Maliki joutui luopumaan pääministerin paikastaan vaalien jälkeen, kun presi-
dentti nimitti pääministeriksi Haidar al-Abadin, mutta AAH sanoo tukevansa Irakin uutta päämi-
nisteriä al-Abadia.63 Al-Abadi kuuluu Dawa -puolueeseen, kuten entinen pääministerikin. AAH:n 
tuen on kuitenkin sanottu lopulta riippuvan täysin siitä, ketä Iran tukee.64 

 
AAH toimii hyvin avoimesti. Asa’ib Ahl al-Haqqilla on ollut kaksi poliittista toimistoa Bagdadissa. 
Toinen niistä sijaitsee Karkhissa ja toinen Rusafassa.65  AAH järjesti ennen kevään 2014 vaale-
ja myös suuria vaalitilaisuuksia. Bagdadissa järjestetyssä tilaisuudessa oli noin 10 000 AAH:n 
kannattajaa läsnä, kun ISIS teki läheisyyteen pommi-iskun, jossa kuoli useita tilaisuuteen osal-
listuneita. 
 
 
 
3.2. Mahdin armeija 
 

 
 

Entinen imaami Muqtada al-Sadrin johtama aseellinen ryhmä Mahdin armeija (MA) tunnetaan 
nykyään nimellä Peace Brigades (Saraya al-Salam). Tavalliset ihmiset näyttävät edelleen puhu-
van Mahdin armeijasta nimen muutoksesta huolimatta, sillä uusi nimi on ollut käytössä vasta 
vuodesta 2014. Myös uutisoinneissa käytetään termiä Mahdin armeija vielä yleisesti. 

 
Mahdin armeija on toiminut vuodesta 2003 lähtien. Sisällissodan aikana sadristeilla oli jokaisella 
Sadr Cityn asuinalueella toimisto, jonka yksi tehtävä oli pitää huolta alueen köyhistä.66 Vuonna 
2004 MA koostui 500 – 1000 koulutetusta taistelijasta ja 5 000 – 6 000 aktiivista.67 Vuonna 2006 
MA aloitti etnisen puhdistuksen Bagdadin sunni- ja seka-alueilla.  He pystyttivät tarkastuspisteitä 
ja häiritsivät asukkaita. MA lähetti sunneille uhkauskirjeitä vaatien suojelurahaa. Vuonna 2013 
tehdyssä haastattelussa Muqtada al-Sadr sanoi, että tuolloin Mahdin armeijan joukkoihin solut-
tautui henkilöitä, jotka surmasivat sunneja, eikä hän itse olisi hyväksynyt näitä henkilöitä jouk-
koihinsa.68 Al-Sadr on myös syyttänyt sisällissodan aikaisista sektaarisista surmista Khazalin 
johtamia joukkoja (nyk. AAH).69 Surmia on hyvin vaikea yhdistää al-Sadriin itseensä, sillä hänel-
lä oli tapana käyttää välikäsiä määräystensä välittämiseen ja hän on usein todennut vastusta-
vansa sektaarisia surmia.70 

                                                
62 Ali 4/2014, s. 16 
63 George 20.8.2014; Tarkempien kaupunginosien lisäksi Bagdad jaetaan kahteen osaan, Karkhiin ja Rusafaan. 
Karkh viittaa Bagdadia halkovan Tigris-joen länsipuoleen ja Rusafa itäpuoleen. 
64 Morris 11.8.2014 
65 Wyer 12/ 2012, s. 16 
66 Cockburn 2008, s. 214 
67 Global Security 2014 
68 Cockburn 29.11.2013 
69 Mansour & Clark 20.11.2014 
70 Cordesman ja Ramos 4.8.2008, s. 11 
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Muqtada al-Sadrilla oli vaikeuksia kohdistaa MA:n jäsenten toimintaa liikkeen alkuperäistä vihol-
lista, Yhdysvaltojen joukkoja, vastaan ja Mahdin armeijan jäsenet kokivat helpommaksi terrori-
soida sunneja. Vuoden 2006 lopulla al-Sadrin kontrolli joukoistaan väheni. Elokuussa 2007 al-
Sadr keskeytti MA:n operaatiot puoleksi vuodeksi. Tällöin ainakin 10 kaupungin-
osaa/naapurustoa, jotka olivat olleet seka-alueita, olivat muuttuneet shiialaisiksi. Paikallis- ja 
liittohallinto olivat shiiojen käsissä.71 

 
Muqtada al-Sadr hajotti Mahdin armeijan vuonna 2008.72 Tämä tapahtui, kun amerikkalaiset 
olivat tuomassa lisäjoukkoja Bagdadiin. Mahdin armeija ilmeisesti pelkäsi joutuvansa amerikka-
laisten ja poliisiin värvättyjen, kilpailevan shiialaisen Badrin organisaation taistelijoiden ristitu-
leen. Mahdin armeija toimi tuolloin pitkälti hallinnon ulkopuolella.  

 
Sadr Cityn asukkaat sanovat Mahdin armeijan jäsenien alkaneen järjestäytyä jälleen vuonna 
2010. He eivät enää pukeutuneet mustiin vaatteisiin, joista heidät tunnisti aikaisemmin heidän 
taistellessaan erityisesti amerikkalaisia joukkoja vastaan, mutta paikalliset sanoivat silti tunnis-
tavansa heidät.73  Vuonna 2014 Peace Brigades (Saraya al-Salam), on järjestänyt paraateja 
Sadr Cityn shiiakaupunginosassa, osoittaakseen voimansa. Paraateihin on osallistunut arviolta 
jopa 30 000 - 50 000 Mahdin armeijan sotilasta, joista suurin osa oli pukeutunut uniformuihin ja 
kantoi aseita. Joukot ovat taas liikkeellä, mutta virallisesti vain suojellakseen shiiamoskeijoita ja 
– asuinalueita ISISiltä. Joukkojen johtajien mukaan he toimivat täysin hallituksen alaisina, Irakin 
armeijan ohjeiden mukaan.74 Kun Sadr perusti Peace Brigades:in, hän kehotti ryhmää vain puo-
lustustoimiin. Ryhmä on kuitenkin ollut osallisina yhä enemmän hyökkäystaisteluissa.75 Mahdin 
armeija / Peace Brigades on vahva Sadr Cityn alueella.76 MA pystyttää Sadr Cityssä omia, lait-
tomia tarkastuspisteitään, joista edes hallituksen joukot eivät välttämättä pääse läpi.77 

 
Muqtada al-Sadr on viime aikoina alkanut puhua väkivallan estämisen puolesta. Hänen mieles-
tään shiiamilitiat uhkaavat Irakin armeijan yhtenäisyyttä ja arvovaltaa. Tammikuussa 2015 Sadr 
piti tiedotustilaisuuden yhdessä Irakin puolustusministerin, Khaled Al-Obeidin kanssa ja sanoi 
asettavansa omat joukkonsa Irakin armeijan käyttöön.78 Ryhmällä on kuitenkin muiden shiiamili-
tioiden tapaan yhteistyötä Iranin valtion kanssa. Mahdin armeijalla on vahvemmat ja nationalis-
tisemmat suhteet Irakin valtioon, kuin muilla uskonnollisilla militioilla. Mahdin armeija eli nykyi-
nen Peace Brigades koostuu 60 000 taistelijasta.79  

 
Helmikuussa 2015 Muqtada al-Sadr keskeytti aseellisten ryhmiensä, Peace Brigades ja Pro-
mised Day Brigades, toiminnan toistaiseksi sen jälkeen, kun tunnettu sunni, heimojohtaja Qas-
sim al-Janabi löydettiin surmattuna. Surmasta syytettiin tuntematonta shiiamilitiaa ja se nostatti 
kohun sunnipoliitikkojen keskuudessa. Toiminnan keskeyttäminen on al-Sadrin mukaan hyvän 
tahdon osoitus. Al-Sadr sanoi, ettei väkivalta shiioja kohtaan oikeuta hyökkäyksiin muita koh-
taan ja ihmisten pitäisi toimia yhdessä väkivallan estämiseksi.80 Kesäkuussa 2014 Radio Free 
Europe/Radio Libertyn mukaan Mahdin armeija koostui 6 000 – 10 000 taistelijasta.81  

 
 

                                                
71 Hagan, J., Kaiser, J., Hanson, A. & Rothenberg, D. 4.8.2013, s. 6-7 
72 Svensson 22.6.2014. 
73 Daraghi 28.6.2010 
74 Freeman 21.6.2014, Jihad Intel, Vinograd 26.6.2014 
75 Smyth 18.9.2014; CNN 23.12.2014 
76 Landinfo 2/2015 
77 Chulov 22.6.2014 
78 Mustafa 20.1.2015 
79 Siegel 16.7.2014  
80 Martin et al. 18.2.2015; CNN 17.2.2015 
81 Global Security 2014 
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3.2.1. Sadristinen liike 
 

Muqtada al-Sadrin poliittinen puolue, Sadrist Trend, voitti vuoden 2010 vaaleissa 40 paikkaa. 
Myös vuoden 2013 maakuntavaaleissa (provincial elections) he voittivat paikkoja Bagdadissa 
sekä etelä-Irakissa. Vuonna 2014 Muqtada al-Sadr ilmoitti vetäytyvänsä politiikasta, mutta on 
kuitenkin ollut mukana ryhmän poliittisessa toiminnassa. Sadristit ovat hyvin aktiivisesti kehotta-
neet kannattajiaan äänestämään vaaleissa.82 Liikkeestä on tullut viime vuosien aikana vakavasti 
otettava tekijä Irakin politiikassa. Al-Sadr on ollut hyvin kriittinen entistä pääministeriä, al-Malikia 
kohtaan, mutta hänellä sanotaan olevan toimivat välit uuden pääministeri al-Abadin kanssa.83 
Sadristinen liike on osa poliittista blokkia, joka vastustaa State of Law koalitiota.84 

 
 
 
 
3.3. Badrin organisaatio 
 

 
Sadrin kanssa perinteisesti Irakin shiiojen vaikutusvallasta kilpailleen Hakimin perheen aseelli-
nen ryhmä Badrin organisaatio perustettiin Iranissa vuonna 1982/3. Se perustettiin aluksi Isla-
mic Supreme Council of Iraqin (ISCI) aseelliseksi siiveksi ja koostui maanpaossa olleista iraki-
laisista shiioista, jotka Iran aseisti taistelemaan Saddam Husseinia vastaan. Ryhmä siirtyi Ira-
kiin, kun Saddam Hussein oli syrjäytetty.85 Irakin sisällissodan aikana Badrin organisaation kuo-
lemanpartiot surmasivat tavallisten sunnien lisäksi entisiä hallinnon jäseniä sekä turvallisuus-
joukkojen jäseniä.  

 
Huhtikuussa 2005 Badrin organisaation Bayan Jabr tuli sisäministeriksi. Koska poliisivoimat 
ovat sisäministeriön hallinnon alla, kykeni Jabr rekrytoimaan Badrin prikaatin jäseniä turvalli-
suusjoukkoihin, jossa militian muodostamia joukkoja syytettiin useista ihmisoikeusrikkomuksis-
ta.86  

 
Badrin organisaatio oli aluksi osa shiiakoalitio Islamic Supreme Council of Iraqia (ISCI), mutta 
maaliskuussa 2012 se liittoutui Irakin entisen pääministerin al-Malikin kanssa ja on osa al-
Malikin State of Law koalitiota. 87 Badrin organisaatio on muuttunut brutaalista shiiamilitiasta 
poliittiseksi puolueeksi, jolla on edelleen sotilaallinen siipensä.  

 

                                                
82 Vick 17.2.2014, Ali 4/2014, s. 13-14 
83 Cockburn 29.11.2013; Abu Zeid 12.8.2014 
84 Smyth 18.9.2014 
85 Musings on Iraq 20.1.2015 
86 Ibid., 20.1.2015 
87 Musings on Iraq 20.1.2015; Ali 4/2014, s. 33 
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Badrin organisaatio on voimakkaimmillaan Bagdadissa. Sillä on 22 paikkaa Irakin parlamentis-
sa.88 Badrin organisaation jäsen on nimitetty ihmisoikeusministeriön johtoon. Ihmisoikeusminis-
teri Mohammed Mahdi al-Bayati on puolustanut shiiamilitioiden käyttöä taistelussa ISISiä vas-
taan. Hän pitää heitä vapaaehtoisina taistelijoina, ei militioina.89  Irakin sisäministerinä toimii 
Badrin organisaation Mohammed Ghabban, mutta Badrin organisaation johtajan, entisen liiken-
neministerin Hadi al-Amerin oletetaan olevan todellisessa vallassa.90  Hänellä on tiiviit suhteet 
Iraniin sekä sen vallankumouskaartin Quds- joukkojen komentajaan Qassem Soleimaniin, joka 
on tiiviisti Irakin joukkojen mukana taistelussa ISISiä vastaan.91 Ryhmän vaikutus ulottuu Irakin 
turvallisuusjoukkoihin, jossa sen sanotaan suoraan hallitsevan monia poliisi- ja erikoisjoukkoja. 
Organisaatio saa tukea Iranilta, kuten muutkin shiiamilitiat.92  

 
Myös Badrin organisaation aseellisella siivellä on läheiset suhteen entiseen pääministeriin al-
Malikiin. Tällä hetkellä organisaatiossa sanotaan taistelevan yli 10 000 miestä. Al-Maliki asetti 
Al-Amerin vastuuseen Diyalan maakunnasta Mosulin valloituksen jälkeen. Badrin organisaatio 
saa hallitukselta aseita ja tarvikkeita.93 Badrin organisaatio taistelee lähinnä ISISiä vastaan 
Bagdadin ulkopuolella Diyalassa, Babilissa ja Bagdadin vyön alueella. Human Rights Watchin 
mukaan Badrin organisaatio on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin Bagdadin ulkopuo-
lella. He ovat ajaneet sunneja kodeistaan, siepanneet ja mielivaltaisesti teloittaneet ihmisiä.94   

 
Badrin organisaation entisiä jäseniä on muissa Irakissa ja Syyriassa toimivissa shiiamilitioissa. 
Entisiä taistelijoita on myös Irakin parlamentissa. Sheikh Adnan al-Shahmani on parlamentin 
jäsen ja kuuluu parlamentin puolustuskomiteaan. Hän on myös Tayyar al-Rasuli poliittisen puo-
leen johtaja, joka vuonna 2013 kehotti shiiamilitioita suojelemaan shiioja sunnialueilla. Tayyar 
al-Rasulilla on yhteys State of Law koalitioon.95   

 
 
 
3.4. Kata’ib Hizbollah 
 
 

 

 
 

Kata’ib Hizbollah (KH) on yksi Irakissa toimivista shiiamilitioista ja sen johdossa on Jamal al-
Ibrahimi.96 Al-Ibrahimi tunnetaan myös nimellä Abu Mahdi al-Muhandis.97 Kata’ib Hizbollahia 
komentaa entinen Irakin armeijan upseeri Sheikh Raad al-Kafaji. Militia on pienempi ja organi-
soituneempi kuin muut shiiamilitiat. Irakin tiedustelupalvelun mukaan Kata’ib Hizbollahin riveissä 

                                                
88 Karami 13.11.2014 
89 Freeman 9.12.2014 
90 Morris 18.10.2014 
91 Karami 13.11.2014 
92 Smyth 18.9.2014 
93 Musings on Iraq 20.1.2015 
94 George 6.11.2014 
95 Smyth 18.9.2014 
96 Smyth 18.9.2014 
97 Knights, 1.11.2010 
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taistelee 1 000 miestä, mutta heidän itsensä mukaan heillä on noin 4 000 taistelijaa. He saavat 
Iranilta aseita sekä tukea Libanonin Hizbollahilta.98 Kata’ib Hizbollahin sanotaan raportoivan 
toimistaan suoraan Iranin vallankumouskaartin Quds -joukkojen johtajalle.99 
 
KH toimii enimmäkseen Bagdadin ulkopuolella, mutta niissä Bagdadin kaupunginosissa, joissa 
asuu sekä sunneja että shiioja, Kata’ib Hizbollah on uhannut sunneja kuolemalla, jos he eivät 
lähde pois ko. alueilta.100 KH on läsnä Karradassa.101 KH käyttää operaatioissaan amerikkalais-
valmisteisia panssaroituja sotilasajoneuvoja.102  
 
 
3.4.1. Popular Defense Companies (Saraya al-Dafa al-Shaabi) 
 
Kata’ib Hizbollah on perustanut aseellisia ryhmiä, jotka tunnetaan nimellä Popular Defence 
Companies. Ryhmät koostuvat vapaaehtoisista shiioista ja toimivat Kata’ib Hizbollahin hallinnon 
alla. Niitä on Bagdadissa, Diyalassa ja Amerlissa.103 Toukokuussa 2014 Kata’ib Hizbollah ilmoit-
ti ryhmien taistelevan Irakin turvallisuusjoukkojen rinnalla.104  
 
 
3.5. Shiiamilitioiden keskinäiset suhteet 
 
Vaikka shiiamilitioilla on yhtenevää ideologista taustaa keskenään, ne eivät ainoastaan hyökkää 
sunneja kohtaan, vaan taistelevat satunnaisesti myös toisiaan vastaan. Erityisesti Asa’ib Ahl al-
Haqqin ja Sadristien välit ovat olleet kireät.  Muqtada al-Sadrin sanotaan matkustaneen Iraniin 
saatuaan uhkauksia Asa’ib Ahl al-Haqqilta vuonna 2011.105 

 
AAH ja Sadristit ovat taistelleet Bagdadin herruudesta. Molemmat liikkeet haluavat näyttäytyä 
shiiojen puolustajina. Vuonna 2012 Sadristit ja AAH ottivat yhteen eri puolilla Bagdadia. Yh-
teenottoja raportoitiin tapahtuneen Shu´alassa, Mansourissa, A’amelissa, Kadhimiyassa, Rusa-
fassa sekä Yarmoukissa. Iskanissa ja Saydiyassa on tapahtunut sadristien ja AAH:n välisiä 
murhayrityksiä.106  Sadristit kuitenkin ovat käyttäneet murhayrityksiä esimerkkinä AAH:n kyvystä 
surmata myös shiioja.107 AAH yritti surmata vaikutusvaltaisen Sadristien johtajan, Hazim al-
Arajin kesäkuussa 2013. AAH:n johtaja Qais al-Khazali kielsi AAH:n osallisuuden murhayrityk-
seen.108 Elokuussa 2013 AAH:n ja MA:n johtajat ottivat yhteen Sadr Cityssä sanaharkan päät-
teeksi. Yhteenottoja tapahtui myös Hurriyan alueella.109 Myös MA:n ja AAH:n kannattajat ovat 
ottaneet yhteen Bagdadin shiiakaupunginosissa johtuen ryhmien johtajien välisistä poliittisista 
eroista.110 Vuonna 2013 al-Sadr vaati Malikia poistamaan AAH:n kaduilta. Al-Sadr on ollut 
avoimesti kriittinen al-Malikia kohtaan.111 

 
Maaliskuussa 2014 Sadr Cityn alueelta siepattiin 32 henkilöä. Tapauksen katsotaan liittyneen 
shiiamilitioiden, nimenomaan AAH:n ja Sadristien, keskinäisiin väleihin.112 
                                                
98 Di Giovanni 27.11.2014, Smyth 18.9.2014 
99 Knights 27.6.2013 
100 Amnesty World Report 2014 Iraq, s. 3 
101 Di Giovanni 26.11.2014 
102 Smyth 18.9.2014 
103 Ibid., 18.9.2014 
104 Smyth 13.7.2014 
105 Knights 8.2.2011 
106 Wyer 12/2012, s. 17 
107 Institute for the Study of War, June 2013; Sadah 28.8.2013 
108 Ali 12.6.2013 
109 Sadah 28.8.2013 
110 Heras 15.5.2014. 
111 Sadah 29.5.2013 
112 ISW 9.3.2015 



 

   
 13 (44) 
  

   

 
Mahdin armeijan komentajan, Hussam Al-Sudanin mukaan heillä ei ole yhteistyötä AAH:n tai 
Irakin Hizbollahin kanssa. 113 Tällä hetkellä näyttää siltä, että Muqtada al-Sadr ja Peace Briga-
des ovat hyökkääviä muita shiiamilitioita kohtaan ja haluavat esiintyä nationalisteina vakiinnut-
taakseen asemaansa. Tämä on todennäköisesti suututtanut muut Bagdadissa toimivat shiiamili-
tiat.114  

 
Mahdin armeija on ottanut yhteen Badrin organisaation kanssa jo vuodesta 2005 sekä Bagda-
dissa että sen ulkopuolella. Vuonna 2008 entinen pääministeri al-Maliki aloitti kampanjan Bas-
rassa Sadristeja vastaan, mikä johti taisteluihin Bagdadissa Sadr Cityssä.115  
 
Pääministeri al-Abadi sai huhtikuussa 2015 vapaaehtoisista taistelijoista koostuvat al-Hashd al-
Shaabi -joukot alaisuuteensa. Joukkoja näyttää komentavan Kata’ib Hizbollahin komentaja al-
Muhandis.116 
 
 
3.5.1. Poliittiset erimielisyydet / suhteet  

 
Poliittisesti al-Sadr ja AAH:n Khazali ovat eri puolilla. Al-Sadr on osa State of Law koalitiota, 
Khazali vastustaa sitä. Sadristien tavoitteena vuoden 2014 vaaleissa oli syrjäyttää al-Maliki 
pääministerin paikalta. Asa’ib Ahl al-Haqq puolestaan tuki al-Malikia vaaleissa tavoitteenaan 
saada tälle kolmas kausi pääministerinä.117 Nyt molemmat näyttävät antaneen tukensa uudelle 
pääministerille al-Abadille. 

 
 

 
4. ISIS BAGDADIN ALUEELLA 
 
Syyrian sodan myötä ISIS alkoi valloittaa alueita myös Irakista. Tällä hetkellä ISIS hallitsee 
suurta osaa Anbarin, Niniven ja Salah al-Dinin lääneistä ja käy taisteluita Irakin turvallisuusjouk-
koja vastaan jo melko lähellä Bagdadia. ISISistä vastaan taistelevat Irakin turvallisuusjoukot 
koostuvat pitkälti shiiamilitioista ja kurdijoukoista. Turvallisuusjoukkojen on viime aikoina onnis-
tunut valloittamaan takaisin ISISin hallussa pitämiä alueita. Huhtikuun 2015 alussa turvallisuus-
joukot saivat haltuunsa Tikritin, vaikka taistelut alueella jatkuvat edelleen.118  
 
Bagdadin alue on ISISin hyökkäysaluetta. ISIS käyttää Bagdadin lähiympäristöä tukipaikka-
naan, josta käsin se tekee hyökkäyksiä Bagdadiin. ISISin pommi-iskujen kohteena ovat erityi-
sesti Bagdadin shiiakaupunginosat, joissa iskuja tehdään lähes päivittäin. Bagdadin ei kuiten-
kaan uskota joutuvan ISISin hallintaan119, vaikka ISISillä uskotaan olevan soluja Bagdadin sun-
nikaupunginosissa.120 Tällä hetkellä pelko ISISin soluttautujista kasvaa edelleen Bagdadissa, 
sillä heidän epäillään pääsevän Bagdadiin maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden 
joukossa.121 Jo lokakuussa 2014 ISIS ilmoitti, että sillä on taistelijoita Bagdadissa. He ovat otta-
neet vastuun useista, erityisesti shiiakaupunginosissa tapahtuneista pommituksista.122  
 
                                                
113 Siegel 16.7.2014  
114 ISW 9.3.2015 
115 Musings on Iraq 20.1.2015  
116 Sowell 23.4.2015 
117 Ali 4/2014, s. 13, 15 
118 Lewis McFate 3.4.2015 
119 James et al. 19.10.2014 
120 Daragahi 1.7.2014 
121 ISW 20.4.2015 
122 Salaheddin 17.10.2014 
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Lokakuussa 2014 räjäytettiin ISISin toimesta neljä autopommia Bagdadin shiiakaupunginosissa. 
Iskuissa kuoli 36 ja haavoittui 98 ihmistä. ISIS on pommittanut kranaatinheittimin Kadhimiyan 
kaupunginosaa sekä Vihreää vyöhykettä.123 ISIS väittää samalla tehneensä pommi-iskuja Bag-
dadin turvallisuusjoukkoja sekä niiden rinnalla taistelevia shiiamilitioita vastaan.124 
 
 
 
 
5. SHIIAMILITIOIDEN SUORITTAMAT IHMISOIKEUSRIKKOMUKSET BAGDADIN 

ALUEELLA 
 
 
Shiiamilitiat ovat vainonneet sunneja. Erityisesti Asai’b Ahl al-Haqqin teot näyttävät kattavan 
kaiken uhkailusta tappoon. Ryhmä toimii melko laaja-alaisesti Bagdadin alueella. Institute for 
the Study of War:in mukaan Asa’ib Ahl al-Haqq on surmannut sunnisiviilejä toukokuusta 2013 
lähtien.125 AAH:n komentajan mukaan militia teloittaa takaisin valtaamiltaan alueilta kiinni saa-
miaan sunneja Bagdadin ulkopuolella. Myös Bagdadin sunnialueilla elämä on vaikeutunut. Pai-
kallisen ihmisoikeusjärjestön työntekijä kertoo, että mm. Ghazaliyan kaupunginosassa on vaa-
rallista vierailla shiiamilitioiden uhan vuoksi.126 Jotkut sunnit Bagdadissa ripustavat shiiojen us-
konnollisia tunnuksia kotiensa ulkopuolella välttyäkseen kiinnittämästä shiiamilitioiden huomi-
on.127 
 
 
5.1. Kotialueilta pois ajaminen 

 
AAH:n uhkaamat henkilöt ovat yleensä olleet sunnimuslimeita. Uhkausten ja sieppausten vuoksi 
toiset muuttavat Bagdadin sisällä rauhallisemmiksi ja turvallisemmiksi kokemilleen alueille, kun 
taas toiset sanovat, ettei muutto syystä tai toisesta ole mahdollista. Usein muutto toiselle asuin-
alueelle on väliaikaista. Myös perheenjäseniä lähetetään asumaan rauhallisemmille alueille su-
kulaisten luokse, kun yksi perheenjäsen, tai useampi, lähtee maasta pois. 
 
Amnesty Internationalin raportin mukaan sunneja on ajettu pois sellaisilta Bagdadin asuinalueil-
ta, joilla asuu sekä sunneja että shiioja. AAH käyttää useita erilaisia keinoja saadakseen sunne-
ja muuttamaan pois haluamiltaan alueilta. Henkilöä itseään tai perheenjäsentä on uhattu kuo-
lemalla tai sukulaisille on lähetetty tappouhkauksia.128 Uhka kohdistuu myös kristittyihin. AAH:n 
jäsenet ovat esittäytyneet naapuruston turvallisuusmiehinä ja tunkeutuneet ihmisten koteihin. 
He ovat vaatineet rahaa, kuten kävi eräälle kristitylle perheelle. Heidät uhattiin surmata, jos eivät 
maksa. Perhe muutti pois Bagdadista.129 

 
 

5.2. Sieppaukset 
 

Sunnisiviilien sieppaukset kasvoivat vuoden 2014 aikana.130 Shiiamilitiat kidnappaavat sunneja 
ja vaativat heistä lunnaita. Lunnaiden maksaminen ei suinkaan tarkoita sitä, että siepatut vält-
tämättä palautetaan perheilleen. Erään shiiamiehen mukaan shiiamilitiat sieppaavat myös shii-
oja, mutta eniten kuitenkin sunneja, sillä heidät on helppo yhdistää ISISiin eikä kukaan tee asial-
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le mitään. Erityisesti Bagdadin ulkopuolelta tulevia sunneja epäillään ISISin jäseniksi.131 Helmi-
kuussa tuntematon, aseistautunut ryhmä surmasi ampumalla perheen, joka oli muuttanut (IDP) 
Diyalasta al-Husseniyan alueelle.132  
 
Shiiamilitioiden sanotaan myös käyttävän taistelua ISISiä vastaan tekosyynä hyökkäyksilleen 
sunniyhteisöä vastaan.133 AAH:n jäseniksi tunnistetut miehet ovat siepanneet sunnimiehiä 
Sha’abin, Baya’an, Za’franiyyan ja Ghazaliyyan kaupunginosissa. Sieppaajat olivat pukeutuneet 
siviilivaatteisiin ja he ajoivat armeijan autoa, jossa ei ollut rekisterikilpiä. Kussakin sieppausta-
pauksessa siepatut miehet löydettiin päähän ammuttuina muutamaa päivää myöhemmin.134 
AAH:n kerrotaan sieppaavan sunneja myös Ma’alifin, Ameriyyan, Khadraan, Doran ja Saidiyyan 
sunnikaupunginosista.135 Heinäkuussa 2014 AAH sieppasi sunnisiviilejä al-Mohandeseenin alu-
eelta, Palestiinankadulta.136 AAH:ta epäillään paikallisten liikemiesten kidnappauksista, joita 
sanotaan olevan jopa 12 päivässä.137 

 
Toisinaan militiat päästävät sunnit vapaaksi heidän kyettyään vakuuttamaan sieppaajat siitä, 
että ovat shiioja. Sunnit esiintyvät myös shiioina shiiaenemmistöisillä asuinalueilla138 Monet sa-
novat, että shiianaapurit ovat pelastaneet heidän henkensä kertomalla, että ko. henkilö on shiia, 
vaikka hän oikeasti on sunni. Sunnit joutuvat esittämään shiioja joillakin alueilla välttyäkseen 
ongelmilta ja siltä, että heidät ajettaisiin pois alueelta. 139 Tavalliset shiiat eivät siis näytä olevan 
sunninaapureitaan kohtaan väkivaltaisia uskonnollisen suuntauksen perusteella.140  
 
Joitakin sunneja alueella asuvat shiiat ovat kohdelleet syrjivästi. Tätä on tapahtunut shiiaenem-
mistöisillä asuinalueilla ja vaikkapa shiiaenemmistöisillä työpaikoilla. Vaikka näyttää siltä, että 
sunneja ajetaan pois shiiakaupunginosista, asuu sunneja silti niissä erityisesti perheissä, joissa 
pariskunnan toinen osapuoli on sunni ja toinen shiia. Irakissa sunnit ja shiiat ovat menneet kaut-
ta aikojen keskenään naimisiin, mutta sisällissodan aikana seka-avioliitot eivät olleet hyväksytty-
jä.141 Näyttää siltä, että tällä hetkellä sunnien ja shiiojen välisen avioliiton solmiminen on haas-
tavaa, mutta seka-avioliittoja solmitaan silti.142 

 
Human Rights Watchin haastattelemat henkilöt sanoivat, että he uskovat AAH:n olevan sunnien 
sieppausten takana143. Ihmisiä on kidnapattu autoihin, joissa ei ole rekisterikilpiä. Toukokuussa 
2013 hallitus asetti kaikki rekisteröimättömät autot ajokieltoon.144 Tietoa siitä, onko ajokielto 
edelleen voimassa, ei löytynyt tutkituista lähteistä. Militiat kuitenkin käyttävät edelleen tunnista-
mattomia autoja.145  
 

 
5.3. Tarkastuspisteet 

 
Militiat ja hallinto yhdistetään usein ja erityisesti Asa’ib Ahl al-Haqqin ja valtion sanotaan olevan 
yhteistyössä. Ihmiset eivät tunnu siis tekevän eroa virallisten ja laittomien tarkastuspisteiden 
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välillä. Bagdadin kaduilla uskotaan olevan noin 200 tarkastuspistettä. Näillä tarkastetaan ihmis-
ten henkilöllisyyksiä sekä autoja. Tarkastuspisteet hidastavat liikennettä, vaikka näin ei teh-
täisikään.146 Sunneja tarkastetaan niillä tarkemmin, kuin shiioja.147 Shiialainen ikonografia on 
yleistä tarkastuspisteillä.148 Tarkastuspisteiden määrää pyritään vähentämään Bagdadissa pit-
kään voimassa olleen ulkonaliikkumiskiellon päättymisen jälkeen.149 AAH:n jäseniä on nähty 
tarkastuspisteillä tarkastamassa henkilöllisyyksiä ja autoja yhdessä turvallisuusjoukkojen kans-
sa.150 Aseistettujen militioiden ja turvallisuusjoukkojen välillä onkin hyvin vaikea tehdä eroa.151  
 
Irakin sisäministeriön edustajan mukaan (vuonna 2013) tarkastuspisteillä on joskus tiedustelu-
palvelun tai muiden osastojen siviilipukuista henkilökuntaa tarkastamassa henkilökortteja. AAH 
on miehittänyt tarkastuspisteitä yhdessä turvallisuusjoukkojen kanssa ja käyttänyt niitä paikallis-
ten sunnien kiinniottamiseen ja uhkaamiseen.152 Aseistettujen AAH:n jäsenten sanotaan pääse-
vän tarkastuspisteiden läpi autoilla, joissa ei ole rekisterikilpiä.153 Shiiamilitioiden on sanottu 
myös käyttävän iranilaisia Saipa-merkkisiä autoja ja he pääsevät nopeasti läpi tarkastuspisteis-
tä.154 Poliisin mukaan AAH puolestaan käyttäytyy yhä julkeammin eikä kunnioita tarkastuspistei-
tä. Poliisilla on ollut yhä enemmän ongelmia AAH:n kanssa.155 

 
 

5.4. Laittomat tarkastuspisteet 
 

Bagdadista löytyy laittomia, aseellisten militioiden ylläpitämiä tarkastuspisteitä. Näillä laittomilla 
tarkastuspisteillä ihmisiltä tarkastetaan henkilöllisyyspaperit ja kysytään heidän sektaarisesta 
suuntauksestaan. Tarkastuspisteet näyttävät keskittyneen länsi-Bagdadin kaupunginosiin, jois-
sa asuu vielä sekä sunneja että shiioja.156 Myös Karradassa, Hurriyassa ja keski-Bagdadissa on 
pystytetty laittomia tarkastuspisteitä.157 AAH:n edustaja puolestaan sanoi samana vuonna tutki-
neensa laittomia tarkastuspisteitä yhdessä viranomaisten kanssa mm. Iskanissa ja muualla 
Bagdadissa, eivätkä he löytäneet niistä jälkeäkään.158 

 
 

5.5. Sunninimen aiheuttamat ongelmat tarkastuspisteillä 
 

Tarkastuspisteillä sunnit ovat joutuneet ongelmiin nimensä vuoksi. Jo vuosien 2003-2005 sek-
taarisen konfliktin aikana monet irakilaiset hankkivat itselleen kahdet eri henkilöllisyystodistuk-
set; toinen sunninimellä, toinen shiianimellä. Erityisesti henkilöt, jotka työnsä puolesta joutuivat 
kulkemaan eri kaupunginosien välillä, tekivät niin. Sama ilmiö esiintyy tänä päivänä: sunnit 
hankkivat henkilöllisyystodistuksen, jonka mukaan he ovat shiioja välttyäkseen hankaluuksil-
ta.159 Eräässä shiiaenemmistöisessä kaupunginosassa länsi-Bagdadissa, jonka asukkaista noin 
20 % on sunneja, sunnit joutuvat esittämään shiioja, jotta militia ei surmaisi heitä tai ajaisi heitä 
pois ko. kaupunginosasta.160  
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Nimen perusteella on tosin vaikeaa olla täysin varma onko henkilö sunni vai shiia. Irakissa on 
sunneja nimeltä Ali ja Hussein sekä shiioja nimeltä Omar.161  Toisaalta joidenkin lähteiden mu-
kaan edes sekulaarit shiiavanhemmat eivät nimeäisi lastaan Omariksi, Abu Bakriksi, Othmaniksi 
tai Aishaksi.162 Perinteisesti esimerkiksi Omar, Abu Bakr ja Yazid ovat sunninimiä, kun taas Ali, 
Hassan tai Hussein ovat shiialaisia nimiä. Mohammed tai Fatima ovat puolestaan sekä sunnien 
että shiiojen suosiossa. Omar näyttää olevan yksi niistä nimistä, joiden vuoksi sunnit ovat joutu-
neet ongelmiin.163 
 
Omar nimen kanssa oli ongelmia jo vuonna 2006 sisällissodan aikana. Heinäkuussa 2006 poliisi 
Bagdadissa löysi 14 nuorta miestä surmattuna. Kaikki olivat sunneja, joita oli ammuttu päähän. 
Kaikilla oli myös sama etunimi, Omar.164 Shiiojen on puolestaan raportoitu joutuneen ongelmiin 
sunnitaustaisten aseellisten ryhmien, mm. ISIS, taholta nimiensä vuoksi.  
 
Tällä hetkellä vastasyntyneille annetaan helpommin neutraali nimi, joka ei viittaa sen enempää 
sunneihin kuin shiioihinkaan. Osa irakilaisista vanhemmista antaa lapselleen konfliktien vuoksi 
nimen, josta ei uskonnollinen suuntaus tule esiin. Neutraaleja nimiä ovat mm. Muhammed, Ab-
dullah ja Mariam. Nimiä Ali ja Hussein voidaan myös pitää melko neutraaleina, sillä niitä käyttä-
vät sekä sunnit että shiiat. Nimistä Zina, Raneen, Atasi ja Safad ei myöskään voi suoraan selvi-
tä henkilön uskonnollinen suuntaus, sillä nimet ovat hyvin maallisia.165 
 
 
5.6. Surmat 

 
Shiiamilitioille, myös AAH:lle, on ollut tyypillistä surmata sunneja ampumalla heitä päähän käyt-
täen vaimennettua asetta.166 Bagdadista on viime vuosina löydetty uhreja teloitettuna shiiamiliti-
oille tyypilliseen tapaan. Heitä on ammuttu päähän ja heidän kätensä on sidottuina selän taak-
se.167 

 
Bagdadissa toimivien patologien mukaan ruumishuoneille on tuotu yhä enemmän sunneja, joita 
on ammuttu päähän. Ruumiita tuodaan 8-10 päivässä. Ruumiita tuodaan Saidiyyan, Doran, 
Ghazaliyyan, Shu’alan, Washashin ja Mansourin kaupunginosista. Nämä alueet ovat AAH:n 
hallinnassa. Omaiset eivät uskalla tulla hakemaan ruumiita, koska AAH vahtii aluetta.168 Eräs 
sairaalaan joutunut, jo vuonna 2011 armeijan toimesta vangittu mies varoitti äitiään tulemasta 
takaisin häntä katsomaan, sillä AAH:n jäsenet tarkkailivat häntä. Mies kuoli muutama päivä 
myöhemmin. Perhe joutui pyytämään shiiatuttavaa hakemaan miehen ruumiin, sillä eivät itse 
uskaltaneet mennä sairaalaan. Toinen perhe katsoi parhaaksi lähettää naispuolisen sukulaisen 
noutamaan erään miehen ruumista, sillä pelkäsivät perheen miespuolisten jäsenten joutuvan 
kidnappauksen uhriksi.169  
 
Vuonna 2015 raportoitiin, ettei hallitus salli toimittajien vierailla ruumishuoneella. Siellä työsken-
televän lääkärin mukaan ruumishuoneen johtaja erotettiin, sillä tämä on sunni. Tilalle palkattiin 
AAH:n joukkoihin kuluva henkilö.170  
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5.7. Vaino työn vuoksi 
 
Sunneilla on ollut ongelmia työpaikoilla heidän sektaarisen suuntauksensa vuoksi. Tämä näyt-
tää erityisesti olevan ongelma valtion viroissa ja yliopistoissa työskenteleville sunneille.171 Esi-
merkiksi terveys- ja opetusministeriössä on shiiojen dominointia ja oikeudenloukkauksia. Sisä-
ministeriön tiloihin on ripustettu runsaasti shiialaisia julisteita ja banderolleja sekä shiiamarttyyri 
Imam Husseinin kuvia. Näitä löytyy myös poliisiasemilta. Shiialainen ikonografia on voimak-
kaasti läsnä.172 

 
Yliopisto-opettajat ovat joutuneet erotetuiksi sektaarisen suuntauksensa vuoksi. Sunneja, enti-
siä baathilaisia, on erotettu yliopistoista. Bagdadin yliopiston raportoitiin olleen vuonna 2012 
’kohdennettu’ Islamic Supreme Council in Iraq:n alaisuuteen ja al-Mustansiriyan yliopiston Sad-
rin ja al-Nahrainin yliopiston shiialaisen Dawa -puolueen alaisuuteen. Nämä ryhmät sekaantui-
vat yliopiston henkilökunnan palkkaukseen ja jopa turvallisuuteen.173  
 
Irakissa vain vähemmistöt, kuten kristityt ja jesidit, saavat myydä alkoholia ja alkoholikauppiaat 
ovat kokeneet vainoa. Heidän liikkeitään tuhottiin ja kauppiaita surmattiin jo sisällissodan aika-
na.174 Viime vuosina kymmeniä alkoholiliikkeitä on tuhottu. Asialla uskotaan olleen shiiamilitioi-
den.175 Toukokuussa 2013 Ghadeerin kaupunginosassa aseistetut miehet surmasivat 10 nuorta 
jesidimiestä, jotka työskentelivät alkoholiliikkeessä. Joidenkin liikkeiden omistajien mukaan he 
joutuivat tuolloin maksamaan suojelurahaa Irakin armeijan yksiköille, eivätkä saa toimilupia liik-
keilleen. Toimiluvat myöntää Irakin turismiministeriö, jonka johdossa oli vuonna 2013 Muqtada 
al-Sadriin kytköksissä oleva shiiajohtaja Liwa Semsem.176 Myös tällä hetkellä turismiministeriön 
johdossa on shiia, Adel Fahd al-Shirshab.177 Tuntemattomien aseistautuneiden miesten lisäksi 
turvallisuusjoukot ovat hyökänneet yökerhoihin ja alkoholiliikkeisiin, sillä niiltä on heidän mu-
kaansa puuttuneet toimiluvat. Alkoholiliikkeitä on suljettu turvallisuusjoukkojen toimesta. Omien 
sanojensa mukaan he haluavat sulkemisella suojella liikkeiden myyjiä ja omistajia.178 
 
Militiat ovat uhanneet tuomareita ja lakimiehiä. Näiden on hyvin vaikea ottaa käsittelyyn tapauk-
sia, jotka koskevat organisoitunutta rikollisuutta, korruptiota tai militioiden toimia.179 
 
Kampaajien ja partureiden tilanne näyttää parantuneen Bagdadissa. He eivät ole kohdanneet 
ammattinsa vuoksi häirintää.180 Sisällissodan jälkeisinä vuosina heitä surmattiin ja heidän liikkei-
tään tuhottiin. Vuonna 2013 kampaajat ja kauneussalonkien työntekijät pitivät festivaalin juhlis-
taakseen ammattikuntaansa. Bagdadiin on avattu uusia kauneussalonkeja ja kuntokeskuksia.181 
Bagdadissa pidettiin maaliskuussa 2015 ensimmäinen muotinäytös vuoden 1988 jälkeen.182  
 
Toimittajat kärsivät häirinnästä ja väkivallasta. Turvallisuusjoukot pidättävät heitä ilman hyvää 
syytä. Militiat, turvallisuusjoukkojen lisäksi, käyttävät väkivaltaa estääkseen toimittajia rapor-
toimasta korruptiosta, pahoinpitelyistä ja viranomaisista. Irakilaiset toimittajat ovat uhkailun ja 
häirinnän lisäksi joutuneet murhayritysten kohteeksi. Huomionarvoista on, että Irakissa suurin 
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osa mediakanavista on liitoksissa suurimpiin poliittisiin tai uskonnollisiin ryhmiin, eikä niitä siten 
voi pitää puolueettomina.183 Al-Dustour, al-Parliament, al-Mustaqbal ja al-Nas sanomalehtien 
toimituksiin on hyökätty shiiamilitian toimesta, sillä lehdet olivat kritisoineet shiiauskonoppinutta, 
Mahmud al-Sarkhia.184 
 
Vuonna 2013 julkaistun raportin mukaan kansainvälisen yhteisön kanssa yhteistyössä olevat 
henkilöt eivät kohtaa huomattavaa syrjintää tai häirintää.185 Amerikkalaisten ja heidän kanssaan 
työskentelevien on kuitenkin kerrottu kohtaavan ongelmia. Vuonna 2011 shiiamilitiat ottivat 
amerikkalaisia kohteekseen.186 Tulkit, myös shiiat, ovat kertoneet kohtaavansa vaikeuksia shii-
amilitioiden, mm. Mahdin armeijan, taholta.187 
 
 
5.8. Naisten asema 
 
Sunninaisten asema on melko heikko riippuen siitä, missä he asuvat tai työskentelevät. Uskon-
nollinen ilmapiiri näyttää tiukentuneen Irakissa. Shiiojen voitettua sisällissodan Bagdadissa, on 
kaupunki shiialaistunut ja tullut konservatiivisemmaksi. Kaupunkiin on tullut myös shiiamuuttajia 
maaseudulta. Shiiapuolueiden ja Malikin alaiset ministeriöt yrittivät saada pukeutumiskoodia 
naispuolisille valtion työntekijöille. Määräys tuli vuonna 2011 Higher National Committee for the 
Advancement of Iraqi Women:lta. Komitea toimi Naisasioiden ministerin, Ibtihal al-Zaidin, joka 
kuului Dawa puolueeseen, alaisuudessa. Suunnittelu- ja korkeamman koulutuksen ministeriöt, 
jotka olivat sadristien ja State of Law alaisuudessa, alkoivat noudattaa määräystä. Ne ministeri-
öt, jota eivät olleet uskonnollisia tai olivat Malikin vastaisia, eivät noudattaneet määräystä.188 
Määräyksessä ei tarkennettu miten naisten tulisi pukeutua, vaan siinä puhuttiin ”sopivista vaat-
teista”. Määräyksen tarkoituksena on ”suojella naisten kunniaa”, sanoo Higher National Commit-
teen jäsen. Irakin naisasiajärjestöt pitivät pukeutumissuosituksia naisia rajoittavina ja esittivät 
vastalauseensa niitä kohtaan.189 Organization for Women’s Freedom on yksi Irakin johtavista 
ihmisoikeusjärjestöistä. Heidän mukaansa shiiamilitiat uhkaavat heitä jatkuvasti.190  
 
Kristityt ovat kertoneet syrjinnästä valtion työpaikoilla. Kristityt naiset eivät ole voineet edetä 
urallaan, sillä he ovat kieltäytyneet käyttämästä huivia työpaikalla. Toisaalta jotkut kristityt ovat 
saaneet etuja, sillä heitä ei pidetä osallisina sunnien ja shiiojen välisiin ongelmiin.191 
 
 
5.9. Vähemmistöt 

 
Shiiamilitioita, erityisesti AAH:ia, on syytetty homoseksuaalien ja ns. emo-alakulttuurin edustaji-
en murhista vuonna 2009 ja 2012.192 Useimmissa tapauksissa ihmiset eivät uskaltaneet tehdä 
pahoinpitelyistä ja murhista rikosilmoitusta.193 Jotkut aseistautuneet ryhmät ovat jatkaneet ih-
misten uhkaamista julkisesti heidän seksuaalisen suuntauksensa perusteella. Näiden ihmisten 
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nimiä on julkaistu ja heidän henkeään on uhattu.194 Homoseksuaaleja uhkaa shiiamilitioiden 
lisäksi ISIS, joka Bagdadin ulkopuolella on teloittanut homoseksuaaleja.195 
 
 
 
6. VIRANOMAISET 

 
Sunnit kokevat, etteivät viranomaiset välttämättä kykene tai halua auttaa heitä. Poliisien tode-
taan usein olevan shiioja. Kun turvallisuusjoukkoja alettiin rakentaa uudelleen vuonna 2005, 
niiden kokoamisesta olivat vastuussa shiiapuolueet. He värväsivät turvallisuusjoukkoihin nuoria 
shiiamiehiä. Nuoret shiiamiehet, jotka täyttivät turvallisuusjoukot, olivat usein lojaaleja Muqtada 
al-Sadrille. Turvallisuusjoukot olivat näin suurelta osin sadristien ja Mahdin armeijan kontrollin 
alla.196 Arviolta noin 90 % koillis-Bagdadin 35 000 poliisista oli kytköksissä Mahdin armeijaan. 
Oli tiedossa, että Bagdadin poliisivoimat (60 000) oli jakaantunut Mahdin armeijan ja Badrin or-
ganisaation kesken.197 Vuosina 2005-2006 Badrin organisaation kuolemanpartiot surmasivat 
sunneja poliisityönsä varjossa. Tämän historian valossa on ymmärrettävää, miksi sunnit suhtau-
tuvat viranomaisiin epäluuloisesti.  
 
Poliisi ei kykene suojelemaan kansalaisia väkivaltaisilta iskuilta. Poliisi ei kykene tarjoamaan 
suojelua edes kaikille hallituksen työntekijöille. Poikkeuksena tähän on korkea-arvoiset shiia-
työntekijät, joille annetaan suojelua.198 

 
Minority Rights Group Internationalin vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan, sunnien mie-
lestä heitä ei ole tarpeeksi edustettuina paikallisissa poliisivoimissa. Shiiojen mielipide asiasta 
on päinvastainen.199 Irakin perustuslain mukaan kaikkien vähemmistöjen edustajia on oltava 
tasavertaisesti edustettuina turvallisuusjoukoissa.200 Kuitenkin Irakin turvallisuusjoukoista erote-
taan säännöllisesti väkeä, jotka eivät ole shiioja.201  76 % sunneista kokee myös, etteivät turval-
lisuusjoukot kykene huolehtimaan heidän turvallisuudestaan. Vain kristityt ovat tutkimuksen mu-
kaan sunneja enemmän huolissaan turvallisuudestaan. Shiioilla vastaava luku on noin 35%.202 

 
Tälläkin hetkellä Irakin sisäministeriö on shiiapuolueen hallinnassa. Irakin pääministeri nimitti 
Badr organisaation Mohammed Ghabbanin uudeksi sisäministeriksi lokakuussa 2014. Hadi al-
Amirin, puolueen ja sen sotilaallisen siiven johtajan uskotaan kuitenkin käyttävän todellista val-
taa ministeriössä. Al-Amirin sanotaan henkilökohtaisesti määränneen hyökkäyksiä sunneja koh-
taan sisällissodan aikana, mutta hän kieltää syytökset. 203 

 
Irakin ihmisoikeusministeriön tehtävänä on tutkia turvallisuusviranomaisten tekemiä ihmisoike-
usrikkomuksia. Ihmisoikeusministerinä toimii tällä hetkellä Badrin organisaation Mohammed 
Mahdi al-Bayati, joka on puolustanut shiiamilitioiden käyttöä taisteluissa.204  

 
Poliisien on vaikeampi tehdä työtään kunnolla tiheään asutuilla alueilla, kuten Bagdadissa. Po-
liisi on myös Irakin turvallisuuskoneiston korruptoitunein osa. Kuka tahansa voi tehdä rikosilmoi-
tuksen poliisille, mutta poliisi ei kykene ratkaisemaan rikoksia tehokkaasti. Ihmiset mieluummin 
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202 Chapman 6/2012, s. 6 
203 Morris 18.10.2014   
204 Freeman 9.12.2014; Khedery 19.2.2015 
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kääntyvät heimonsa puoleen, vaikka luottaisivatkin paikalliseen poliisiin. Rikosilmoitusten pelä-
tään päätyvän korkeimmille, tuntemattomille viranomaisille. Näiden henkilöiden ja poliisin yleen-
sä on katsottu kuuluvan johonkin ryhmään. Poliisi voi myös painostaa ihmisiä antamaan heille 
rahaa.205 Korruptoituneita poliiseja vastaan ei nosteta syytteitä, sillä tuomarit ovat huolissaan 
omasta turvallisuudestaan. Heitä ei suojella tarpeeksi, jotta he alkaisivat tutkia korruptoituneiden 
poliisien toimia.206  
 

 
6.1. Rikosilmoitusten tekemisen mahdollisuus 

 
Koska AAH:n jäseniä työskentelee turvallisuusjoukkojen ja viranomaisten joukossa207, on ym-
märrettävää, että ihmiset, varsinkin sunnit, eivät uskalla ilmoittaa kokemistaan vääryyksistä ja 
uhista poliisille. Jos militioista tekee rikosilmoituksen, militiat saattavat saavat sen selville.208 
Tämä tuntuu olevan kuitenkin hieman alueellista. Joillakin Bagdadin alueilla ihmiset ovat kerto-
neet tehneensä rikosilmoituksia saamistaan uhkauksista tai jos heitä on pahoinpidelty tai kidna-
pattu. Poliisi on näissä tapauksissa usein todennut, ettei voi auttaa. Tähän vaikuttaa kuitenkin 
myös se, että Irakin poliisi on ylikuormittunut209 eikä sillä ole välttämättä resursseja tutkia yksi-
tyishenkilöiden tekemiä rikosilmoituksia. Tilanteeseen vaikuttaa ainakin joillakin alueilla AAH:n 
läsnäolo. Poliisien todetaan usein olevan shiioja, jotka eivät välitä auttaa sunneja. Rikosilmoi-
tuksen tekeminen koetaan hyödyttömäksi tai jopa vaaralliseksi. Sunnit eivät halua kiinnittää it-
seensä huomiota tai eivät uskalla tehdä rikosilmoitusta.210 He pelkäävät militioiden kostoa, jos 
nämä saavat tietää rikosilmoituksesta.211 Joillakin alueilla ihmiset kertovat tehneensä rikosilmoi-
tuksia ja poliisi on tutkinut asiaa.  

 
Sunnit ovat kuitenkin tehneet rikosilmoituksia poliisiasemille. Joitakin tapauksia on otettu tutkin-
taan, mutta toisissa tutkintaa ei ole suoritettu tai on sanottu suoraan, ettei asialle voi tehdä mi-
tään nykytilanteen vallitessa. Toisaalta jotkut eivät edes vaivaudu tekemään rikosilmoitusta, sillä 
heidän mukaansa viranomaiset eivät auta kuitenkaan. Toiset eivät uskalla tehdä rikosilmoitusta 
jonkun tietyn aseellisen ryhmän toiminnasta, sillä sanovat viranomaisten kuuluvan ko. ryhmään. 
Rikosilmoituksen tekeminen turvallisuusviranomaisten toimista on vaikeaa. Poliisi suojelee itse-
ään ja turvallisuusjoukkoja ja siten sen tekemä tutkimus on hyvin kyseenalaista.212  

 
Irakin turvallisuusviranomaisten, armeijan ja poliisin, on kerrottu vainoavan ihmisiä heidän sun-
nalaisuutensa perusteella. Eräs taksikuski ei uskaltanut tehdä rikosilmoitusta, esimerkiksi vaike-
asta asiakkaasta, poliisiasemalle, sillä pelkäsi poliisin huomaavan hänen olevan sunni ja siten 
hänet pidätettäisiin. Hänen mukaansa hallitus tukee shiiamilitioita.213 Shiiamilitiat oleskelevat 
poliisiasemilla turvallisuusjoukkojen kanssa ja he pääsevät tarkastuspisteistä helposti läpi. Shii-
amilitioiden läsnäolo joillakin poliisiasemilla tekee rikosilmoituksen tekemisen sunneille melkein-
pä mahdottomaksi ja täysin mahdottomaksi, jos ilmoitus koskee shiiamilitioiden toimia.   
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7. BAGDADIN ERI KAUPUNGINOSIEN TILANNE 
 
 

 
Bagdadin kaupunginosat214 
 
Irakin sisällissodan aikana Bagdadin eri kaupunginosat jakaantuivat yhä selkeämmin ihmisten 
sektaarisen suuntauksen mukaisesti.215 Vuosien 2006 – 2007 sektaariset väkivaltaisuudet ta-
pahtuivat eniten alueilla, joilla asuu sekä sunneja että shiioja. Näillä alueilla, Jihad, Amriyya, 
Mansour, Adel, Hurriya, Kadhimiya, Taji ja Adhamiya, asukkaat ovat nykyään eniten huolissaan 
eri militioiden liikkeistä.216 Irakin entinen pääministeri Nouri al-Maliki vieraili näillä alueilla tarkas-
tamassa tarkastuspisteitä toukokuussa 2013217, sillä länsi-Bagdadissa on raportoitu eniten mili-
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tioiden toiminnasta.218 Sunnien sieppaukset ja surmat näyttävät keskittyneen alueille, joissa 
asuu sekä sunneja että shiioja.219  

 
Pääministeri al-Abadi ilmoitti helmikuussa 2015, että Kadhimiyan, Adhamiyan, Mansourin ja 
Saydiyan kaupunginosat demilitarisoidaan. Vielä on epäselvää kuinka tämä toteutetaan. Militi-
oilla on liikkumavapaus kaikilla näillä asuinalueilla, mutta militiat ovat selvästi runsaammin liik-
keellä Kadhimiyan alueella. Saidiyan alueella milititat kasvattivat läsnäoloaan vuonna 2013. 
Nähtäväksi jää, rajoittaako demilitarisaatio militioiden liikkeitä. Militioiden runsas läsnäolo shiia-
kaupunginosissa, erityisesti Sadr Cityssä, Kadhimiyassa, Hurriyassa ja Shu’alassa on seurausta 
ISISin tekemien hyökkäysten kasvusta. Hyökkäyksillään ISIS haluaa osoittaa turvallisuusjoukko-
jen tehottomuuden.220  

 
Bagdadin raportoitiin vuonna 2012 muuttuneen yhä enemmän shiialaiseksi. Asuinalueet, jotka 
olivat ennen sekakaupunginosia, olivat muuttuneet shiiaenemmistöisiksi.221 Alla käsitellään niitä 
Bagdadin asuinalueita, joissa on raportoitu runsaasti shiiamilitioiden toimia ja liikkeitä. Iskut 
sunnialueilla kertovat sektaarisesta väkivallasta, kun taas shiia-alueilla tapahtuvat iskut näyttä-
vät shiiojen keskinäisiltä välien selvittelyiltä222 ottaen huomioon myös sen, että ISIS tekee kau-
punkiin pommi-iskuja lähes päivittäin. 
 
A’amel  
Alue on ollut shiiaenemmistöinen jo edellisen sektaarisen konfliktin aikana.223 Alueella asuu 
sunnivähemmistö. Sunnitaustan vuoksi alueella on joutunut ongelmiin. Esimerkiksi erään sun-
niopiskelijan ruumis löydettiin al-’Amelin kaupunginosasta. Tämä oli ollut kadotessaan matkalla 
Dorasta shiiaenemmistöiselle Baya’an kaupunginosaan. Kolme sunnimiestä siepattiin Amelin 
kaupunginosassa. Heitä oli kidutettu, ennen kuin heidät surmattiin. Perheiden mukaan sieppaa-
jat kuuluivat shiiamilitiaan. Vaikka perhe maksoi lunnaat, miehet silti surmattiin.224 AAH hyökkäsi 
alueella Sabatayn sunnimoskeijaan elokuussa 2012 ja esti sunnien pääsyn moskeijaan.225 

 
Abu Dashir 
Abu Dashir on shiiakaupunginosa, jossa AAH on ollut jo pitkään läsnä. ISIS on iskenyt alueelle 
useasti.226 
 
Adhamiya  
Kaupunginosa on sunnienemmistöinen. Yhdysvaltojen armeija rakensi muurin Adhamiyan ym-
pärille suojellakseen sunneja shiiamilitioilta vuonna 2007. Alueella on valitettu häirinnästä, mie-
livaltaisista pidätyksistä ja laittomista vangitsemisista. Eräs kaupunginosan poliisi oli sanonut 
kaikkien sunnien kuuluvan al-Qaidaan.227  Viranomaiset uskovat, että alueella on ISISin solu-
ja.228 
 
Adhamiyassa on tapahtunut iskuja siviilejä kohtaan sekä salamurhia. Siviilejä surmataan am-
pumalla ohi ajavista autoista. Alueen itäisissä osissa sunnimilitiat todennäköisemmin räjäyttävät 
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pommeja. Iskut ovat olleet umpimähkäisiä ja tapahtuneet aikaisin aamulla.229 Pidätyksiä saa 
suorittaa vain alueen turvallisuusjoukot.230 
 
Shiiamilitiat ovat läsnä alueella.231 Silti jotkut kaupunginosan asukkaat pitävät turvallisempana 
olla poistumatta alueelta, sillä pelkäävät joutuvansa ongelmiin shiiamilitioiden kanssa mm. ni-
mensä perusteella. Heidän mukaansa shiiamilitiat haluavat aiheuttaa ongelmia kaikille sunneil-
le. Adhamiyasta on tullut turvattomampi sunneille.232 Irakin puolustusministeri vieraili alueella 
joulukuussa 2014 keskustellakseen alueen turvallisuustilanteesta ja asukkaiden tarpeista hei-
dän kanssaan.233 Sunnit ovat väittäneet, että valtio investoi Adhamiyan, kuten muiden sun-
nienemmistöisten asuinalueiden, infrastruktuuriin vähemmän, kuin shiiakaupunginosiin.234  
 
Helmikuussa 2015 uutisoitiin, että Adhamiyasta poistetaan seitsemän tarkastuspistettä. Myös 
15 suljettuna ollutta katua avataan. Nämä muutokset ovat osa pääministeri al-Abadin päätöstä 
helpottaa Bagdadin turvallisuustoimia. Adhamiyasta halutaan tehdä demilitarisoitu alue.235  
Sekä valtuustonjohtajana että pormestarina oli Adhamiyassa vielä vuonna 2012 shiia, joita alu-
een sunnit olivat vuosia yrittäneet saada pois virastaan.236  
 
Ameriya / Amriyya 
Kaupunginosa oli ennen sisällissotaa shiialainen, mutta shiiat ajettiin pois alueelta ja nykyään 
siellä asuu enemmän sunneja.237 Alueella asuu myös sunni-shiiaperheitä238 ja siellä on tehty 
vuonna 2013 sektaarisia murhia. Alueella levitettiin ennen surmia lentolehtisiä, joissa sunneja 
kehotettiin lähtemään pois alueelta. Mahdin armeijan sanotaan olleen vastuussa lentolehtisistä. 
Irakin armeijan mukaan surmien takana oli al-Qaida, joka haluaa yllyttää sunneja shiiahallintoa 
vastaan.239 
 
Ameriyassa tehtiin huhtikuussa 2013 pommi-isku kahvilaan. Iskun tekijänä on todennäköisesti 
ollut shiiamilitia, sillä isku on tapahtunut sunnien suosimassa paikassa.240 Shiiamilitiat ovat aja-
neet Ameriyan kaduilla öisin ja vieneet sunneja mukanaan. Shiiamilitiat olivat pukeutuneet ar-
meijatyylisiin univormuihin.241 
 
Irakin turvallisuusviranomaiset uskovat Ameriyassa olevan ISISin soluja. Asa’ib Ahl al-Haqq 
vannoo tuhoavansa nämä solut, kun se saa ne selville.242 

 
Bagdad al-Jadid / Uusi Bagdad 
Kaupunginosa on shiialainen ja muistuttaa Sadr Cityä. Alue on kärsinyt sektaarisista konflikteis-
ta viime vuosina. Alueella on räjähtänyt useita pommeja vilkkailla ostoskaduilla. 243 Kaupungin-
osasta on löydetty sunninainen ja tämän poika surmattuina kotoaan. Molempia oli ammuttu 
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päähän.244 Alueella asui ennen sisällissotaa noin 5 000 kristittyä perhettä, mutta nykyään per-
heitä on enää 400.245 

 
Baladiyat  
Alue sijaitsee hyvin lähellä shiialaisia kaupunginosia (Sadr City), jossa Mahdin Armeija on vah-
vasti läsnä. Sunnimilitiat ovat tehneet iskuja alueelle. Kaupunginosassa on räjähtänyt auto-
pommeja.246  Alueella asuvat palestiinalaiset ovat joutuneet naapurikaupunginosissa asuvien 
ihmisten häirinnän kohteeksi. Irakin poliisi partioi alueella säännöllisesti. Palestiinalaisten mu-
kaan he voivat tehdä poliisille rikosilmoituksia. Avunsaanti on kuitenkin kiinni yksittäisen poliisin 
halusta auttaa. Jotkut poliisit saattavat olla avoimesti vihamielisiä palestiinalaisia kohtaan. Vuo-
sina 2011 ja 2012 palestiinalaiset kertoivat, etteivät kykene saamaan kuolintodistuksia, sillä mili-
tia hallitsee Medical Legal Institutionia (MLI). Palestiinalaisten naisten asema on huonontunut jo 
vuodesta 2009 läheisten shiia-alueiden vuoksi. Shiia-alueet ovat muuttuneet konservatiivisem-
miksi, eikä palestiinalaisten naisten ole katsottu pukeutuneen shiiamilitioiden uskonnollisten 
arvojen mukaisesti. Tämä on rajoittanut naisten liikkumista alueella.247 
 
Alueelta on muuttanut pois paljon palestiinalaisia248 ja se on oletettavasti shiialaistunut. Irakin 
turvallisuuslähteiden mukaan turvallisuusjoukot pidättivät kidnappausryhmän Baladiyatin alueel-
la vuoden 2015 alussa.249 
 
Bayaa 
Shiiaenemmistöinen kaupunginosa, jossa on räjähtänyt ISISin asettamia pommeja.250 Alueella 
on tehty vuonna 2013 sektaarisia murhia. Alueella levitettiin ennen surmia lentolehtisiä, joissa 
sunneja kehotettiin lähtemään pois alueelta. Mahdin armeijan sanotaan olleen vastuussa lento-
lehtisistä. Irakin armeijan mukaan surmien takana oli al-Qaida, joka haluaa yllyttää sunneja shii-
ahallintoa vastaan.251 

 
Dora  
Vuosina 2006 – 2007 Dora muuttui kaupunginosasta, jossa asui sekä sunneja että shiioja, sun-
nienemmistöiseksi.252 Ison-Britannian Home Officen raportin mukaan näinä päivinä alueella 
asuu sekä sunneja että shiioja. Alueella tapahtuu vähemmän iskuja kuin viereisessä Jihadin 
kaupunginosassa. Iskuja tehdään Irakin turvallisuusjoukkoja ja hallinnon työntekijöitä koh-
taan.253   
 
Asa’ib Ahl al-Haqq on läsnä Doran kaupunginosassa. Human Rights Watchin mukaan AAH:n 
jäsenet ajavat usein autoillaan ympäri Doraa heilutellen aseitaan tarkoituksenaan pelotella sun-
neja. 254  
 
Keväällä 2014 alueen sahwa255 joukot olivat edelleen minimissään ja aluetta sanottiin valvovan 
Irakin federaatiopoliisi, shiiaenemmistöinen joukko. Federaatiopoliisi on pystyttänyt alueelle 
useita tarkastuspisteitä. Joidenkin mielestä joukkojen läsnäolo itsessään on sorron merkki.256 
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Doran sanotaan olevan sunni-islamistien tukialuetta, mikä selittää suuren turvallisuusviran-
omaisten läsnäolon. Dorassa on surmattu ampumalla kaksi sahwa-joukkoihin kuulunutta miestä 
sekä yksi poliisi tarkastuspisteellä.257  
 
Dorassa on asunut suuri kristitty vähemmistö. Kristityt ovat viime vuosina muuttaneet pois. ISIS 
on lähettänyt heille uhkauskirjeitä ja joskus heiltä vaaditaan 800 dollarin maksua sitä vastaan, 
että he saavat jäädä. Heitä on alueella enää noin 1 500 (vrt. 10 vuotta sitten 150 000). Kristittyjä 
ovat ISISin lisäksi ajaneet pois shiiamilitiat, vaikka osa kristityistä kokee, että alueella on turval-
lisempaa, koska shiiamilitiat suojelevat sitä (ISISiltä).258 Kristittyjen lisäksi alueella on asunut 
pieni palestiinalaisten yhteisö.259 

 
Ghazaliya / Ghaziliya 
Ghazaliya on joidenkin lähteiden mukaan jakaantunut kahtia. Pohjois-Ghazaliya on shiia-
aluetta, kun taas etelä-Ghazaliyassa asuu enemmän sunneja. Shiiapuolella asutaan paljon va-
paammin, kuin sunnipuolella, jossa pelätään Mahdin armeijaa.260 Alueella asuvan sunnin mu-
kaan AAH ja Mahdin armeija käyvät alueella melkein päivittäin.261 Paikallisen ihmisoikeusjärjes-
tön työntekijän mukaan alueella on vaarallista vierailla, sillä shiiamilitiat tulevat öisin Shahlan 
naapurikaupunginosasta ja häiritsevät Ghazaliyan asukkaita. Shiiamilitiat myös sieppaavat ja 
pidättävät ihmisiä heidän kotoaan.262 Human Rights Watchin mukaan alueella siviilivaatteisiin 
pukeutuneet miehet ovat siepanneet sunnimiehiä. Sieppaajat olivat ajaneet armeijan ajoneuvo-
ja, joissa ei ollut rekisterikilpiä. Siepatut löydettiin muutama päivä myöhemmin. Heitä oli ammut-
tu päähän.263 Viranomaiset uskovat, että alueella on ISISin soluja.264 
 
Sisällissodan aikana suurin osa shiioista ajettiin pois Ghazaliyan alueelta265. Alueella asuvan 
shiian mukaan Ghazaliyassa ei ole ongelmia sunni- ja shiia-asukkaiden välillä, koska naapurit 
ovat tunteneet toisensa vuosikymmeniä.266 

 
Hurriya 
Suurin osa sunneista ajettiin pois Hurriyasta sisällissodan aikana.267 Kaupunginosa on shii-
aenemmistöinen. Alueella asuu paljon Mahdin armeijan kannattajia.268 Alueella on räjähtänyt 
pommeja269 ja surmattu ihmisiä ampumalla.270 Autopommien takana on ollut Institute for the 
Study of War:in mukaan al-Qaida, joka räjäytti useita autopommeja Bagdadin eri shiiakaupun-
ginosissa vuonna 2013.271 Hurriyassa on ollut yhteenottoja Asa’ib Ahl al-Haqqin ja Mahdin ar-
meijan välillä.272 
 
Kadhimiya 
Kadhimiya on shiiakaupunginosa. Iso-Britannian Home Officen mukaan vuonna 2013 alueella 
oli suurempi shiiaväestö kuin aikaisemmin, mutta siellä asui edelleen sunneja. Suurin osa sun-
neista ajettiin pois shiiamilitioiden toimesta vuosina 2006 – 2007. Alueella on tehty yhä enem-
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män iskuja Irakin turvallisuusjoukkoja (ISF) sekä siviiliväestöä kohtaan. Kadhimiyassa on tapah-
tunut useita itsemurha- ja autopommiräjähdyksiä.273 Iskuja tehtiin eniten ravintoloihin, moskei-
joihin sekä muihin sellaisiin paikkoihin, jossa shiiaväestö kokoontui. Autopommi-iskut (VBIED) 
lisääntyivät.274 Alueella on esiintynyt myös shiiamilitioiden välisiä yhteenottoja.275 
 
Kadhimiyassa pidätyksiä saa suorittaa vain alueen turvallisuusjoukot.276 Alueella on tapahtunut 
useita itsemurha- ja autopommiräjähdyksiä.277 
 
Vuonna 2012 raportoitiin alueella kiristyneistä pukeutumismääräyksistä. Mitään virallista määrä-
ystä ei siis annettu, vaan yksityishenkilöt kadulla vaativat naisia pukeutumaan islamilaisen pe-
rinteen mukaisesti Sisäministeriö kielsi tietävänsä asiasta mitään. Kadhimiyassa sijaitsee shii-
apyhimyksen hauta, jonka alueella mentäessä naisten onkin pukeuduttava islamilaisen perin-
teen mukaisesti.278  

 
Karkh (hallinnollinen alue) 
Alueella asuu sekä sunneja että shiioja. Alueella on paljon turvallisuusjoukkoja, sillä Karkhissa 
sijaitsee suurlähetystöjä ja ministeriöitä. Alue on melko rauhallinen, mutta toisinaan sunnimilitiat 
ovat iskeneet alueen ministeriöihin.279 
 
Karrada / Karradah 
Karrada on yksi Bagdadin kaupunginosista, joita aletaan demilitarisoida.280 Karrada on shii-
aenemmistöinen asuinalue, jossa on tapahtunut pommi-iskuja. Alueella on hyökätty alkoholia 
myyviin liikkeisiin.281 Alueella asuu pieni palestiinalaisten yhteisö.282 

 
Mansour 
Mansour, jossa sijaitsi Saddamin aikana Baath-organisaation päämajoja, on yksi niistä Bagda-
din kaupunginosista, joita aletaan demilitarisoida.283 Alue on sunnienemmistöinen, jossa tapah-
tuu harvemmin pommi-iskuja, joskin niiden määrän sanotaan nousseen hieman.284 Pidätyksiä 
saa suorittaa vain alueen turvallisuusjoukot.285 Alueen sunnimoskeijaan on hyökätty vuonna 
2013 todennäköisesti shiiamilitian toimesta.286 
 
Mansourin kaupunginosasta Agargufin alueelta on löydetty kaksi yliopisto-opiskelijaa päähän 
ammuttuna toukokuussa 2013. Alueella oli tuolloin myös laittomia tarkastuspisteitä. Shiiamilitioil-
la oli tapana jättää surmaamiaan sunneja Agargufin alueelle jo vuonna 2007.287  

 
Al-Mashtal 
Shiialainen kaupunginosa, jossa militia on surmannut sunneja vuonna 2013. ISW:n mukaan 
surmat ovat selvästi sektaarisia.288 Kesäkuussa 2014 alueella surmattiin kaksi sunnia, mutta 
Mahdin armeijan jäsenen mukaan he saivat tekijät kiinni.289 Alueella asuu myös kristittyjä.  
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Palestiinankatu / Sharia Filistine 
Alue on shiialainen. Institute for the Study of War:n mukaan alue on ollut AAH:n hallinnassa 
vuonna 2012.290 Alueelta on alettu poistaa betonisia suojamuureja.291 Shiianaisen kanssa nai-
misissa oleva sunnimies ei pysty vierailemaan alueella vaimon sukulaisten luona. Hän voi saat-
taa vaimonsa vain alueen rajalle.292 Heinäkuussa 2014 AAH sieppasi alueelta ihmisiä.293 

 
Rusafa (hallinnollinen alue) 
Alueella on asunut sekaisin shiioja, sunneja ja kristittyjä, mutta jo vuodesta 2008 alue on muut-
tunut shiiaenemmistöiseksi. Al-Fadhelissa, Rusafan pohjoisosassa, asuu pieni sunniyhteisö.294  
Rusafassa on tapahtunut pommi-iskuja, joiden tekijöiksi epäillään sunnimilitioita. Shiiamilitiat 
puolestaan vuoteen 2011 asti tekivät alueella pommi-iskuja lähinnä amerikkalaisia turvallisuus-
yrityksiä vastaan.295 

 
Sadr City 
Sadr City on täysin shiialainen kaupunginosa. Alueella on tehty useita pommi-iskuja.296 Iskujen 
tekijänä on todennäköisesti ISIS.297 Mahdin armeija on järjestänyt useita paraateja Sadr Citys-
sä.298 Alueella on Mahdin armeijan tarkastuspisteitä, joista edes poliisi ei aina pääse läpi.299 
Kaupunginosassa on ollut yhteenottoja Asa’ib Ahl al-Haqqin ja Mahdin armeijan välillä.300 
 
Maaliskuussa 2015 alueella siepattiin kotoaan 32 henkilöä aseistautuneiden miesten toimesta. 
Miehet olivat pukeutuneet mustiin armeijan vaatteisiin. Irakin sisäministeriön mukaan 17 henkeä 
siepattiin. Siepatut vapautettiin myöhemmin.301  

 
Saidiya 
Aluetta on pidetty yhtenä Bagdadin epävakaimmista kaupunginosista. Saidiyassa asuu sekä 
sunneja että shiioja.302 Vuonna 2013 alueella murhattiin useita siviilejä sektaarisen suuntauksen 
vuoksi. Silminnäkijöiden mukaan uhrit olivat osallistuneet aktiivisesti sunnien järjestämiin mie-
lenosoituksiin. Alueella levitettiin ennen surmia lentolehtisiä, joissa kehotettiin sunneja lähte-
mään pois alueilta ja heidät uhattiin surmata. Irakin Hizbollahin johtajan, Wathiq Battatin mu-
kaan Mahdin Armeija on vastuussa lentolehtisistä. Irakin poliisin mukaan al-Qaida on vastuussa 
iskuista, sillä al-Qaida haluaa yllyttää sunneja shiiahallintoa vastaan. Myös poliiseja ja sotilaita 
on surmattu. Poliisin mukaan uhrit oli surmattu käyttämällä vaimennettua pistoolia, mikä kuuluu 
heidän mukaansa al-Qaidan toimintatapoihin.303 
 
Vuonna 2014 jotkut nimeltä mainitsemattoman (shiia)militian jäsenet toimivat hyvin salaisesti 
pakottaakseen muita, toiseen lahkoon, tai keitä tahansa vähemmistöön kuuluvia, pois alueelta. 
Shiiamuslimi, joka asui Saidiyan kaupunginosassa sunnivaimonsa kanssa, sai uhkauskirjeen, 
jossa häntä vaadittiin lähtemään alueelta. Perhe muutti shiiaenemmistöiselle Qahiran asuinalu-
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eelle.304 Saidiyassa näyttävät sekä sunnit että shiiat saavan uhkauskirjeitä. Toisten lähteiden 
mukaan aluetta yritetään shiialaistaa, toisten mukaan shiioja siis ajetaan myös pois.  
 
Saidiyan alueella on vain alueen turvallisuusjoukoilla oikeus tehdä pidätyksiä. Tämä nähdään 
yrityksenä kontrolloida militioita, jotka ovat ottaneet yhä suuremman roolin Bagdadin turvallisuu-
den suojelemisessa. Turvallisuusjoukkojen autosaattueissa olevien ajoneuvojen määrä rajoite-
taan kolmeen. Alueella, Kadhimiyan, Adhamiyan ja Mansourin kaupunginosien lisäksi, on rajoi-
tettu raskaiden aseiden käyttöä.305 
 
Alueella on myös tehty pommi-iskuja.306 Myös alueen sunnimoskeijaan on tehty hyökkäyksiä 
vuonna 2013 todennäköisesti shiiamilitian toimesta.307 

 
Sha’ab 
Sunneja ajettiin pois Sha’abista sisällissodan aikana, mutta heitä asuu siellä vielä.308 Asa’ib Ahl 
al-Haqq on vahvasti läsnä Sha’abin kaupunginosassa. Alueella on surmattu sunneja ampumalla 
armeijan tarkastuspisteen läheisyydessä. Ampujat eivät käyttäneet vaimentimia aseissaan eli 
heidän ei tarvinnut pelätä armeijan reaktiota. AAH oleskelee Sha’abin poliisiasemalla. Heillä on 
parrat ja siviilivaatteet ja maihinnousuhousut. He ajavat siviiliautoilla ja heillä on konekiväärit. 
AAH:n jäseniä on nähty poliisin ja armeijan tarkastuspisteillä sekä marssimassa paraateissa. 
HRW:n tutkijat ovat joka puolella Bagdadia nähneet miehiä, jotka vastaavat heidän haastatte-
lemien ihmisten kuvausta, tarkastuspisteillä yhdessä turvallisuusjoukkojen kanssa ja kantavan 
automaattiaseita sekä rakettitoimisia sinkoja.309 
 
Helmikuussa 2015 kaupunginosasta löydettiin surmattuna tunnettu sunniheimon johtaja Sheikh 
Qassim Sweidan al-Janabi sekä hänen seurassaan olleet henkilöt. Heidät oli siepattu tuntemat-
tomien henkilöiden toimesta tarkastuspisteellä. Sieppaajat olivat pukeutuneet Irakin turvalli-
suuspalvelun univormuihin.  Sheikh al-Janabi sekä muut oli surmattu ampumalla.310 
 
Sha’abin shiiaenemmistöiseltä asuinalueelta joutui muuttamaan pois sunni-shiiaperhe. Perheen 
mukaan ”tunnettu shiiamilitia” ajoi heidät alueelta. Militian mukaan perheen sunni-isä sai jäädä 
henkiin ainoastaan shiiavaimonsa vuoksi.311  

 
Shabab 
Shabab on shiiakaupunginosa. Alueelta on löydetty sunnimies päähän ammuttuna.312 Alueella 
shiiamilitiat toimivat moraalin vartijoina. He ovat hyökänneet alkoholia myyviin liikkeisiin ja sur-
manneet niiden omistajia.313 

 
Shu’ala 
Shu’ala on shiiakaupunginosa. Turvallisuusjoukot ovat pidättäneet alueella kidnappaajia. Näi-
den sanotaan olleen vaarallisin ja suurin Bagdadin vastaavista ryhmistä.314  
 
Kaupunginosasta löydettiin surmattuna kaksi miestä. Heidät oli siepattu Bagdadin ulkopuolelta, 
al-Tajista, ja perheet olivat maksaneet miehistä lunnaat, mutta heitä ei vapautettu. Sieppaajat 
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olivat olleet pukeutuneina armeijan univormuihin ja he ajoivat armeijan ajoneuvoa. Siepattuja oli 
surmattu ampumalla päähän. Heidän kätensä oli kahlittu selän taakse metallisin käsiraudoin. 
Myös toinen al-Tajista siepattu mies on löytynyt surmattuna Shu’alan kaupunginosasta. Myös 
hänen kätensä oli kahlittu selän taakse metallisilla käsiraudoilla. Eräs perheen naispuolinen 
jäsen haki ruumiin haudattavaksi, sillä perhe ei uskaltanut uuden kidnappauksen pelossa lähet-
tää miessukulaisia paikalle.315 Alue on ollut useiden raketti-iskujen kohteena. ISISin sanotaan 
olleen näiden iskujen takana.316  

 
Yarmouk 
Vaikka AAH:n sanotaan hallitsevan Yarmoukin aluetta, asuu siellä edelleen sunnienemmistö 
shiiojen lisäksi. Alueella on surmattu sekä sunneja että shiioja.317 Huhtikuussa 2015 alueella 
sijaitsevan sairaalan edessä räjähti autopommi.318 

 
Zafaraniya 
Alueella on tehty pommi-iskuja.319 Toukokuussa 2013 poliisin asuissa olleen aseistetut miehet 
hyökkäsivät erään asukkaan kotiin ja teloittivat hänet ampumalla. Miesten uskotaan kuuluneen 
johonkin shiiamilitiaan.320 

 
Zayouna 
Zeyouna on shiiaenemmistöinen kaupunginosa, jossa toukokuussa 2013 tuntemattomat miehet 
hyökkäsivät bordelliin surmaten viisi miestä, viisi naista sekä bordellin omistajan vaimoineen 
käyttäen vaimennettua asetta. ISW:n mukaan militia yrittää saada aluetta hallintaansa.321  
 
Alueella asuu myös kristittyjä, joista monet ovat muuttaneet tai ovat muuttamassa pois alueelta, 
sillä he eivät pidä sitä enää turvallisena. Ihmiset muuttavat kertomatta muutostaan kenellekään. 
He myyvät asuntonsa ja muun omaisuutensa kaikessa hiljaisuudessa. Shiiamilitiat ovat hyökän-
neet alueella alkoholia myyviin liikkeisiin ja surmanneet niiden omistajia.322 Monet ovat sulke-
neet liikkeensä.323  
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