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In de zomer van 2014 overrompelde Islamiti-
sche Staat (IS) de provincie Nineveh in Noord-
Irak. In een poging om het gebied te zuiveren 
van niet-islamitische invloeden werden de daar 
wonende religieuze minderheidsgroepen het 
doelwit van gewelddadige actie. Vooral de Je-
zidi-gemeenschap van ongeveer 400.000 zielen 
rond de stad Sinjar, die een lange geschiedenis 
van vervolging kent, werd bruut getroffen. In 
2016 stelde een speciale onderzoekscommis-
sie van de Verenigde Naties vast dat hier sprake 
was van bewuste genocide door IS. Over de 
ware omvang ervan bestaat echter nog steeds 
onduidelijkheid. Met behulp van demografi-
sche methodes probeerden de onderzoekers 
een tipje van de sluier op te lichten.
De IS-aanval op de stad Sinjar en het omrin-
gende gebied begon op 3 augustus 2014 en 
dwong de Jezidi’s om toevlucht te zoeken op 
de berg Sinjar. Tienduizenden Jezidi’s zaten op 
de berg gevangen bij temperaturen van boven 
de 50 graden. De meesten van hen werden tus-
sen 9 en 13 augustus via een veiligheidscorridor 
door Koerdische milities ontzet.
Zo’n drie jaar na de aanval op Sinjar verblijft de 
grote meerderheid van Jezidi’s als ontheemden 
in de Koerdische gebieden van Irak. Om een 
schatting te maken van het aantal vermoorde of 
gekidnapte slachtoffers, ondervroeg een groep 
onderzoekers in november en december 2015 
een groep van 1.300 in de vluchtelingenkam-
pen verblijvende Jezidi-huishoudens. Uiteraard 
kende het onderzoek methodologische beper-
kingen, zoals het trekken van conclusies op ba-
sis van een beperkte steekproef en onzekerheid 
over de precieze omvang en samenstelling van 
de betreffende bevolkingsgroep ten tijde van 

de aanval. Hun schattingen van de aantallen 
slachtoffers komen volgens de onderzoekers 
echter goed overeen met andere gegevens zoals 
de slachtofferlijsten van plaatselijke autoritei-
ten en mensenrechtenorganisaties.

Slachtoffers, vooral kinderen
Op basis van de verzamelde gegevens schatten 
de onderzoekers dat in die paar dagen in augus-
tus 2014 zo’n 9.900 Jezidi’s werden vermoord 
of gekidnapt. Dit komt overeen met ongeveer 
2,5 procent van de totale Jezidi-bevolking ter 
plekke. Ongeveer 3.100 van deze slachtoffers 
vonden de dood: ruwweg de helft hiervan werd 
geëxecuteerd, onthoofd of verbrand, terwijl de 
overigen omkwamen door ontberingen, gebrek 
aan water en voedsel en/of verwondingen tij-
dens het beleg van Sinjar.
Naar schatting 6.800 Jezidi’s werden ontvoerd 
door IS, waarvan een derde ten tijde van het on-
derzoek nog steeds was vermist. Overlevenden 
brachten gruwelijke verhalen over gedwongen 
bekeringen, martelingen en (seksuele) slavernij 
naar buiten. Bijna 1 procent van alle gezinnen 
uit de steekproef werd vrijwel volledig uitge-
moord dan wel ontvoerd maar kon toch in het 
onderzoek worden betrokken omdat tenmin-
ste één gezinslid aan IS wist te ontkomen. Dit 
doet vermoeden dat de slachtofferschattingen 
van de onderzoekers nog aan de lage kant zijn 
omdat er in een onbekend aantal gevallen geen 
overlevend gezinslid was die de wereld kond 
kon doen van de gruwelijkheden. 
Alhoewel de moord op de Jezidi’s plaats vond 
zonder aanzien des persoons, stelden de on-
derzoekers vast dat vooral kinderen onder de 
15 jaar het slachtoffer werden. Het waren bijna 

Volkerenmoord op Jezidi’s in 
kaart gebracht
Het is zeker volkerenmoord en het bewijs stapelt zich op. Valeria 
Cetorelli en collega’s presenteren de eerste surveygegevens over de aan-
tallen Jezidi-slachtoffers van de IS-aanval op Sinjar in augustus 2014.

allemaal kinderen die op de berg Sinjar het 
leven lieten tijdens het beleg. En vergeleken 
met volwassenen lukte het ook veel minder 
kinderen om aan ontvoering door IS te ont-
snappen. 

Verdere actie
Samen met ander bewijsmateriaal levert het 
huishoudensonderzoek in de Jezidi-kampen 
ondersteuning aan verdere juridische actie 
van de internationale gemeenschap naar 
deze volkerenmoord. De onderzoekers 
spreken ook de hoop uit dat hun onderzoek 
zal bijdragen aan de bewustwording over 
de kwetsbare positie van deze bevolkings-
groep.
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