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RAPORTTI

Tässä raportissa tarkastellaan ns. Bagdadin vyön alueen turvallisuustilannetta vuoden 2017 ja 
erityisesti huhtikuun ja elokuun 2017 välisenä aikana. Raportissa käsitellään erityisesti
terroristijärjestö ”Islamilaisen valtion” (tunnettu yleisesti nimellä ISIS) toimintaan liittyviä
turvallisuusvälikohtauksia sekä Irakin turvallisuusjoukkojen (ISF) ja erityisesti vaikutusvaltaisten 
shiiamilitioiden toimintaan liittyviä ihmisoikeusloukkauksia, joiden katsotaan kohdistuvan 
erityisesti Bagdadin vyön alueen sunniväestöön. Tämän lisäksi raportti pyrkii suhteuttamaan
Bagdadin vyön turvallisuustilanteen Bagdadin läänin yleiseen turvallisuustilanteeseen. Raportin 
kokoamisessa on käytetty erilaisia julkisia lähteitä, jotka ovat olleet Maahanmuuttoviraston 
saatavilla raportin kirjoittamishetkellä, kuten kansainvälisten järjestöjen ja tutkimuslaitosten 
tuottamia raportteja ja tietoaineistoja sekä näitä täydentävää uutisaineistoa.

This report deals with the security situation in the so-called Baghdad Belt area in 2017 and
especially between April and August 2017. The report discusses, in particular, the security 
incidents related to the activities of terrorist organization “Islamic State” (commonly known as 
ISIS) and the human rights violations involving the Iraqi Security Forces (ISF) and especially the 
powerful Shia militias, said to be targeting the Sunni population in the Baghdad Belt area. In 
addition this report aims to put the security situation in the Baghdad Belt area in perspective of 
the security situation in Baghdad province in general. The report has been compiled using various 
public sources available during the time of writing, e.g. reports and materials provided by 
international organizations and research institutions and supplementary news material.
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1. Turvallisuustilanne ns. Bagdadin vyön alueella

1.1. Taustaa

Bagdadin vyö (arab. hizam Bagdad, حزام بغداد) on Bagdadin kaupunkia ympäröivä esikaupunki-, 
maanviljelys- ja teollisuusalueiden sekä näitä halkovien kulkuväylien muodostama 
maantieteellinen alue. Bagdadin vyön ja Bagdadin kaupungin raja-alueiden valvominen on 
osoittautunut erittäin vaikeaksi. Bagdadin kaupunki sijaitsee kahdeksan tavarakuljetuksiin 
käytetyn valtatien solmukohdassa, minkä seurauksena kaupunki on haavoittuvainen ISISin 
kaltaisten terroristijärjestöjen hyökkäyksille kaikista ilmansuunnista.1 Lisäksi Bagdadin vyön 
alueella on runsaasti ilman valvontaa jääneitä syrjäteitä ja merkitsemättömiä polkuja, jotka 
yhdistävät Irakin pääkaupungin sitä ympäröiviin lääneihin ja mahdollistavat ISISin soluttautumisen
Bagdadin vyön alueelle.2 Valtaosa, tai ainakin suuri enemmistö, Bagdadin vyön piiriin lukeutuvien 
alueiden asukkaista on sunneja.3

Bagdadin vyön maantieteellisestä rajauksesta ei vallitse täyttä yksimielisyyttä. Bagdadin vyön 
suppeassa määritelmässä vyön piiriin kuuluvat alueet kuuluvat samalla pääsääntöisesti myös 
Bagdadin lääniin. Laajassa määritelmässä Bagdadin vyöksi (tai monikossa ”Bagdadin vöiksi”) 
määritellyn maantieteellisen alueen rajat ulottuvat pitkälle Anbarin, Babylonin (Babil), Diyalan, 
Salah al-Dinin ja Wasitin läänien puolelle. Sekä suppeassa että laajassa määritelmässä Bagdadin 
vyöhön luetaan myös Arab Jibourin ja Hawr Rajabin kaltaisia, virallisesti Bagdadin kaupungin 
rajojen sisäpuolelle jääviä alueita. Bagdadin vyötä ei siis kyetä rinnastamaan yksioikoisesti niihin 
Bagdadin lääniin kuuluviin alueisiin, jotka jäävät Bagdadin kaupungin virallisten rajojen 
ulkopuolelle.4

Tässä raportissa Bagdadin vyöstä käytetään edellä kuvattua suppeampaa määritelmää, jossa 
Bagdadin vyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti Bagdadin kaupungin rajojen ulkopuolelle jääviä 
alueita. Tässä määritelmässä Bagdadin vyöhön kuuluvat Mada’inin, Mahmudian, Abu Ghraibin ja 
Tarmian piirikunnat. Tämän lisäksi vyöhön lasketaan kuuluvaksi myös ne Kadhimian ja Adhamian 
piirikuntien osat, jotka jäävät Bagdadin kaupungin rajojen ulkopuolelle (esim. Tajin ja Husseinian 
alueet). Bagdadin kaupungin rajojen sisäpuolella Bagdadin vyön alueen katsotaan ulottuvan 
kaupungin eteläosissa Arab Jibourin ja Hawr Rajabin alueille ja kaupungin länsiosissa Bagdadin 
kansainvälisen lentokentän eteläpuolella sijaitseville Makasibin ja Suwaibin alueille (Ks. kartta).

1.2. Turvallisuustilanne vuonna 2017

Turvallisuusanalyytikko Michael Knightsin mukaan väkivaltaisuudet Bagdadin vyön alueella ovat 
lisääntyneet selkeästi vuoden 2017 aikana. Terroristijärjestö ISIS pyrkii palauttamaan asemansa 
Bagdadin vyön alueella ja järjestö on käynnistänyt alueen siviiliväestöön kohdistuvan ja 
sektaaristen jännitteiden lisäämisen tähtäävän koordinoidun pommi-iskukampanjan (ks. 
uhriluvut).5 Norjan maatietopalvelu Landinfon kesäkuussa 2017 julkaiseman, Bagdadin läänin 
sunniväestön asemaa tarkastelevan raportin mukaan ISISin huoltoyhteydet Bagdadin 
laitakaupunginosien ja kaupunkia ympäröivien läänien välillä ovat hyvät. ISIS on kyennyt 
toteuttamaan vuonna 2017 pommi-iskuja kaikkialla Bagdadin kaupungin ja läänin alueella. Eniten 
pommi-iskuja on kuitenkin tapahtunut juuri Bagdadin vyön reunustamissa Bagdadin 
laitakaupunginosissa.6 Esimerkiksi elokuun 2017 lopussa, 28.–31.8.2017, ISIS toteutti eri puolilla 

                                               
1 Foreign Policy/ Knights 23.5.2016.
2

Niqash 28.4.2016.
3 CTC Sentinel/ Knights 16.8.2017.
4 Tarkemmin Bagdadin vyön (tai vöiden) määritelmistä, ks. liite 2.1.
5

CTC Sentinel/ Knights 16.8.2017.
6 Landinfo 23.6.2017, 10–12.
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Bagdadin kaupunkia ja Bagdadin vyötä pommi-iskujen sarjan, joissa kuoli ensimmäisten arvioiden 
mukaan 22 ja haavoittui 58 henkilöä.7

Knights esitti jo toukokuussa 2016 arvion, jonka mukaan ISIS on käyttänyt Bagdadin vyötä 
tukialueena Bagdadin kaupungissa toteutettujen hyökkäysten valmistelemiseen.8 Tutkija
Alexander Sehmerin mukaan Bagdadin kaupunkia ympäröivät sunnialueet ovat olleet suotuisia 
myös uusien ISIS-taistelijoiden rekrytoimiseen.9  Irakin turvallisuusjoukkojen (ISF) Bagdadin vyön 
alueella käyttämät keinot, kuten pysyvät tarkastuspisteet ja raskaat terrorisminvastaiset 
operaatiot, ovat Knightsin mukaan liian alkeellisia ISISin solujen hävittämiseen. Bagdadin 
kaupunkiin johtavat lukuisat liikenneväylät ja näitä väyliä päivittäin käyttävät ihmismassat tekevät 
kaupunkiin kulkevan liikenteen valvomisesta hankalaa. Knightsin mukaan tarkastuspisteille 
sijoitetut sotilaat ovat myös monesti lahjottavissa, mikä on helpottanut osaltaan ISISin toimijoiden 
soluttautumisen kaupunkiin.10

Niqashin huhtikuussa 2016 julkaiseman artikkelin mukaan ISIS-konfliktin seurauksena esimerkiksi 
Bagdadin vyön pohjoisosissa sijaitsevan Tarmian ja eteläosissa sijaitsevan Yusufian alueilla 
lisääntyneet turvallisuusvälikohtaukset ovat vaarantaneet paikallisen siviiliväestön hengen. 
Niqashin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Irakin turvallisuusjoukot ovat suhtautuneet 
kaikkiin Bagdadin vyöhön lukeutuvien alueiden asukkaisiin terroristeina tai näiden tukijoina. 
Bagdadin vyön alueille komennetut shiiamilitiat ovat joutuneet turvautumaan pääsääntöisesti 
sotilaalliseen voimaan hallitsemiensa alueiden turvaamiseksi ja alueilla on tapahtunut 
oikeudenloukkauksia, mikä on tehnyt Bagdadin vyön alueella saavutetusta vakaudesta vain 
väliaikaista ja riippuvaista turvallisuusjoukkojen läsnäolosta.11

Saatavilla olevien tietojen perusteella ISISiin liittyvien turvallisuusvälikohtausten lisääntyminen on 
näkynyt turvallisuustilanteen heikkenemisenä erityisesti Bagdadin vyön pohjoisosissa, Tarmian ja 
Tajin alueilla.12 Knights määritteli lokakuussa 2016 Bagdadin vyön pohjoisosissa sijaitsevan 
Tarmian yhdeksi ISISin keskeisistä toiminta-alueista.13 Niqashin 27.7.2017 julkaiseman artikkelin 
mukaan ISISin uinuvat solut aiheuttivat Tarmian alueella turvallisuusvälikohtauksia lähes 
päivittäin. Niqashin mukaan ISF on solminut Tarmian alueen heimojen kanssa 
yhteistyösopimuksen, jossa heimot lupaavat erottaa ISISiin liittyneet jäsenensä ja tukea 
turvallisuusjoukkoja taistelussa ISISiä vastaan.14 On todennäköistä, että heimot ovat hakeutuneet 
yhteistyöhön ISF:n kanssa ainakin osittain Bagdadin vyön alueella vaikuttavien shiiamilitioiden 
aseman vahvistumisen seurauksena (ks. alla). 

Uutisoinnin perusteella ISISin lisääntynyt toiminta ja ISF:n terrorisminvastaiset operaatiot ovat 
vaikuttaneet myös laajemmin Bagdadin vyön alueen asukkaiden päivittäiseen elämään. Iraqi 
Media Network raportoi 9.4.2017 Bagdadin operatiivisen sotilasjohdon (Baghdad Operations 
Command) käynnistäneen merkittävän terrorisminvastaisen turvallisuusoperaation läntisen 
Bagdadin vyön ja erityisesti Marizan ja Saadin alueilla.15 Sumer Newsin 11.6.2017 julkaiseman 
uutisen mukaan ISISin uinuvat solut toimivat entistä laajamittaisemmin myös Bagdadin kaupungin 

                                               
7 EPIC 31.8.2017.
8

Foreign Policy/ Knights 23.5.2016.
9

Jamestown Foundation/ Sehmer 15.12.2016.
10 Foreign Policy/ Knights 23.5.2016.
11 Niqash 28.4.2016.
12

Bagdadin vyön pohjoiset alueet (Tarmia ja Taji) erottuvat selkeästi muista Bagdadin vyön osista 
uhrilukujen osalta. Ks. luku 1.3. alla.
13 CTC Sentinel/ Knights 25.10.2016.
14

Niqash 27.7.2017.
15 Iraqi Media Network 9.4.2017.
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eteläosissa, jotka rajautuvat Bagdadin vyön eteläisiin alueisiin.16 Bagdadin vyön alueella 
toteutetut terrorisminvastaiset operaatiot ovat vaatineet todennäköisesti myös siviiliuhreja. 
Esimerkiksi Airwars -tutkimusverkoston Alex Hopkins raportoi Irakin hallitusta tukevan koalition 
27.7.2017 Tarmian alueella toteuttamasta ilmaiskusta, joka olisi kohdistunut paikalliseen 
kahvilaan ja surmannut samalla kuusi siviiliä.17

Knightsin mukaan Irakin shiiamilitioiden muodostamat ”Kansan joukot” (eng. Popular Mobilization 
Forces; arab. al-Hashd al-Shaabi) ovat olleet vuodesta 2014 lähtien enenevissä määrin 
vastuussa Bagdadin vyön turvallisuudesta. Shiiamilitioiden korostunut läsnäolo Bagdadin vyön 
alueella on rajoittanut ISISin toimintamahdollisuuksia, mutta kärjistänyt samalla Bagdadin vyön 
alueella asuvien shiiojen ja sunnien välistä vastakkainasettelua.18 Landinfon mukaan 
shiiamilitioiden laajamittainen toimintavapaus on terrorismiin liittyvien turvallisuusvälikohtausten 
ohella keskeisin Bagdadin läänin sunniväestön turvallisuustilanteeseen vaikuttavista tekijöistä.19

Landinfon mukaan Bagdadin läänissä operoivat shiiamilitiat ovat mittavasti läsnä erityisesti 
Bagdadin vyön alueella, eli niissä Bagdadin läänin osissa, jotka rajautuvat Anbarin, Babylonin ja 
Diyalan epävakaisiin alueisiin.20 Sehmerin mukaan shiiamilitiat ovat saaneet toimia vapaasti 
erityisesti Bagdadin itä- ja pohjoispuolisilla alueilla ja shiiamilitioiden harjoittama summittainen 
väkivalta ja ryöstely ovat johtaneet Bagdadin vyön alueella sektaaristen jännitteiden 
kärjistymiseen.21

Shiiamilitiat lujittivat valtaansa Bagdadin vyön alueella vuonna 2014 äärimmäistä väkivaltaa 
käyttäen. Human Rights Watch (HRW) raportoi heinäkuussa 2014 shiiamilitioiden (erityisesti 
Asa’ib Ahl al-Haqin) Bagdadin vyön alueella vuoden 2014 aikana toteuttamista sunnisiviilien 
sieppauksista ja surmista.22 Reutersin Ned Parkerin ja Ahmed Rasheedin mukaan Bagdadin 
kaupunkia ympäröivät maanviljelysseudut olivat muuttuneet joulukuussa 2014 ISF:n ja 
shiiamilitioiden raskasta aseistusta käyttävien joukkojen hallitsemaksi ”tappovyöhykkeeksi” (killing 
zone), ja tammikuun ja joulukuun 2014 välisenä aikana ainakin 83 000 Bagdadin vyön alueella 
asuvaa henkilöä (joista useimmat sunneja) oli joutunut pakenemaan kodeistaan.23

Uutisoinnin perusteella shiiamilitioiden valta on vahvistunut Bagdadin vyön alueella entisestään 
vuoden 2017 aikana. Al Arabyn 28.1.2017 julkaiseman uutisartikkelin muukaan ISF on pyrkinyt 
suojelemaan Bagdadin kaupunkia ISISin hyökkäyksiltä jättämällä Bagdadin vyön alueet 
shiiamilitioiden hallintaan. Militioiden kerrotaan syyllistyneen Bagdadin vyön alueella paikallisten 
huonoon kohteluun ja kidnappauksiin.24 Al Monitorin 31.1.2017 julkaiseman artikkelin mukaan 
shiiamilitioiden asema vahvistui vuoden 2017 alussa Tarmian ja Tajin kaltaisilla, ISISiltä 
takaisinvallatuilla ja Bagdadin vyöhön kuuluvilla alueilla. Militioiden kerrotaan avanneen ISISiltä 
takaisinvallatuilla alueella toimistoja, toimivan ilman paikallisten laajaa kannatusta ja pyrkivän 
puuttumaan alueiden turvallisuudesta vastaavan ISF:n toimintaan. Uutisen mukaan militioiden 
aseman vahvistumista on perusteltu paikallisten joukkojen kyvyttömyydellä ISISiltä 
takaisinvallattujen alueiden puolustamiseen.25

                                               
16 Sumer News 11.6.2017; ISISin raportoidaan aktivoituneen heinäkuun ja elokuun aikana myös Bagdadin 
eteläpuolella sijaitsevassa Babylonin läänissä. Ks. esim. Musings on Iraq/ Wing Joel 3.9.2017. Tämä on 
todennäköisesti heijastunut myös Bagdadin vyön eteläosien turvallisuustilanteeseen. 
17

Airwars/ Hopkins 17.8.2017.
18

CTC Sentinel/ Knights 16.8.2017.
19 Landinfo 23.6.2017, 4, passim.
20 Landinfo 23.6.2017, 10; Landinfo 15.9.2017, 5.
21

Jamestown Foundation/ Sehmer 15.12.2016.
22 HRW 31.7.2014.
23 Reuters/ Parker & Rasheed 17.12.2014.
24

Al-Araby 28.1.2017.
25 Al Monitor 31.1.2017.
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Al-Khaleej Online -uutissivuston 25.12.2016 julkaisemassa artikkelissa haastatellaan Tajin 
alueella vaikuttavaa heimopäällikköä, jonka mukaan shiiamilitioiden valta on lujittunut erityisesti 
Bagdadin vyön pohjoisilla alueilla, kuten Tarmian ja Tajin alueella. Heimopäällikön mukaan 
shiiamilitia Asa’ib Ahl al-Haq on täyttänyt paikallispoliisin rivit militialle uskollisilla henkilöillä ja 
myös Badrin organisaatio on vahvistanut läsnäoloaan Tarmian ja Tajin alueilla.26 Uutisoinnin 
perusteella myös muut shiiamilitiat ovat vahvistaneet asemiaan Bagdadin vyön pohjoisilla alueilla. 
Al-Arabyn 29.5.2017 julkaiseman artikkelin mukaan myös Saraya al-Salamin alaisuuteen keväällä 
2017 perustetut, ”nopean toiminnan joukot” toimivat ainakin Tajin ja Tarmian piirikuntaan 
kuuluvan Mushahadan alueella.27

Saatavilla olevien tietojen perusteella shiiamilitiat ovat syyllistyneet hallitsemillaan Bagdadin 
läänin alueilla myös vuonna 2017 erityisesti alueen sunniväestöön kohdistuviin siviilien 
sieppauksiin ja surmiin. Landinfon kesäkuussa 2017 esittämän arvion mukaan rikollisiin 
motiiveihin liittyvät sieppaukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Samanaikaisesti sektaarisesti 
motivoituneita sieppauksia on raportoitu aiempia vuosia vähemmän. Sieppausten tarkat motiivit 
voivat kuitenkin jäädä epäselviksi.28 Landinfon haastatteleman nimettömänä pysyttelevän 
järjestötahon mukaan ammuttuja, tuntemattomaksi jääneitä ja mahdollisesti militioiden surmaamia 
henkilöitä löydettiin vuoden 2017 tammi- ja huhtikuun välisenä aikana kaikkialta Bagdadin läänin 
alueelta. Toisen haastatellun mukaan uhrit ovat pääasiassa sunneja, surmat jatkuvat edelleen ja 
niitä tapahtuu erityisesti Bagdadin kaupunkia ympäröivillä alueilla.29

Vuonna 2017 on uutisoitu Bagdadin läänin asukkaisiin kohdistuvasta sieppausten ja surmien 
lisääntymisestä.30 Al Arabyn 22.1.2017 julkaiseman artikkelin mukaan shiiamilitiat olisivat 
syyllistyneet tammikuussa 2017 Tarmian kaupungissa yli 60 nuoren sieppaukseen.31 Al Arabyn 
28.1.2017 julkaiseman, niin ikään Tarmian kaupunkiin keskittyvän artikkelin mukaan Bagdadin 
vyön asukkaat välttelevät militioiden toiminnan seurauksena ulkona liikkumista yöaikaan, minkä 
seurauksena alueella sijaitsevien asutuskeskusten kerrotaan muuttuvan öisin 
”aavekaupungeiksi”.32 Al Arabyn 17.5.2017 julkaisemassa, Bagdadin sunniväestöön kohdistuvien 
sieppausten ja surmien aaltoa käsittelevässä artikkelissa haastatellun parlamentaarikko Abdul 
Karim Abtan mukaan shiiamilitiat olisivat siepanneet sunneja Bagdadin sunnienemmistöisten 
kaupunginosien ja Bagdadin vyön alueella.33

Landinfon mukaan Bagdadin kaupunkia ympäröivien alueiden sunneja on karkotettu 
laajamittaisesti ja näiden on todennäköisesti vaikea palata takaisin kotiseuduilleen. Käytännössä 
kaikki sunnit on esimerkiksi karkotettu niiltä Bagdadin vyön piiriin kuuluvilta alueilta, jotka 
sijaitsevat Bagdadin kaupungin lounaispuolella, Jurf al-Sakharista luoteeseen ja Bagdadin 
kansainvälisestä lentokentästä kaakkoon.34 Karkotuksia on kuitenkin tapahtunut myös muualla 
Bagdadin vyön alueella. IOM:n haastattelututkimuksessa tarkastellaan tilannetta läntisen 
Bagdadin vyön piiriin kuuluvassa Abu Ghraibin piirikunnassa sijaitsevan Khan Dharin alueella. 
Tutkimuksen mukaan alueelle palanneet sisäiset pakolaiset (IDP) kertovat shiiamilitioiden 
paluumuuttajiin kohdistamasta häirinnästä. Osa paluuta yrittäneistä kertoo myös, ettei sisäisten 
pakolaisten ole annettu palata takaisin kotiseudulleen.35

                                               
26 Al-Khaleej Online 25.12.2016.
27

Al Araby 29.5.2017.
28

Landinfo 23.6.2017, 14.
29 Landinfo 23.6.2017, 15.
30 The Baghdad Post 17.5.2017; Al-Araby 22.1.2017.
31

Al-Araby 22.1.2017.
32 Al-Araby 28.1.2017.
33 Al Araby (The New Arab) 17.5.2017.
34

Landinfo 23.6.2017, 13–14.
35 IOM 23.6.2017.
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Karkotukset on myös yhdistetty Bagdadin kaupungin ympärille suunniteltuun muuriin. Bagdadin 
kaupungin ympärille rakennettavan muurin suunnittelutyö käynnistettiin helmikuusta 2016. Irakin 
hallituksen katsotaan pyrkivän muurin avulla Bagdadin suojelemiseen terrori-iskuilta ja samalla 
pääkaupungin eristämiseen Länsi- ja Pohjois-Irakin levottomista alueista. Muurin rakentamista on 
kuitenkin kritisoitu, sillä sen katsotaan tarjoavan mahdollisuuden Bagdadin sulauttamiseen osaksi 
shiiaenemmistöistä Etelä-Irakia.36 Niqashin 7.6.2017 julkaiseman artikkelin mukaan muurin 
suunnittelutyö oli saatu kesäkuussa 2017 päätökseen.37

Rudaw julkaisi 13.4.2017 artikkelin, jossa Irakia johtavan Dawlat al-Qanun -koalition (suom. 
”Oikeusvaltio”; eng. State of Law) edustaja kiisti väitteet, joiden mukaan Bagdadin vyön alueella 
käynnissä olevalla turvallisuusoperaatiolla pyrittäisiin alueen sunniväestön karkottamiseen ja 
alueen väestökoostumuksen muuttamiseen.38 IOM esittää kuitenkin kesäkuussa 2017 
julkaisemassaan tutkimuksessa arvion, jonka mukaan Bagdadin vyön läntisille ja pohjoisille 
alueille rakennettu muuri tulee vaikuttamaan myös alueen shiiojen ja sunnien väestöjakaumaan.39

Landinfon mukaan Bagdadin läänin sunniväestö tulkitsee turvatoimien kiristymisen ja 
tarkastuspisteillä asioimisen pitkittymisen helposti sunneihin kohdistuvaksi erityishuomioksi ja 
syrjinnäksi.40 Niqash käsitteli vastaavia syrjintäepäilyjä 31.8.2017 julkaisemassaan artikkelissa, 
jossa tarkastellaan läntisen Bagdadin vyön alueella, Abu Ghraibin piirikunnassa toimivan al-
Suqourin tarkastuspisteen toimintaa.41

1.3. Uhriluvut

Tässä osiossa tarkastellut uhriluvut perustuvat Bagdadin läänissä ja Bagdadin vyön alueella 
huhtikuun ja elokuun 2017 välisenä aikana raportoituja turvallisuusvälikohtauksia koskeviin 
tietoihin. Luvut eivät ole välttämättä täysin kattavia ja niihin tulee suhtautua ensisijaisesti suuntaa 
antavina. Alaluvuissa käydään tarkemmin läpi Daesh Daily -portaaliin kootut tiedot Bagdadin vyön 
alueella tapahtuneista turvallisuusvälikohtauksista ja arvioidaan tietoihin todennäköisesti 
sisältyviä puutteita, erityisesti elokuussa 2017 raportoitujen siviiliuhreja vaatineiden välikohtausten 
osalta. 

Daesh Daily -portaaliin eri uutislähteistä sekä ISF:n julkilausumista ja ISISin tiedotuskanavista 
koottujen tietojen perusteella Bagdadin vyön alueella olisi saanut surmansa huhtikuun ja 
heinäkuun 2017 välisenä aikana arviolta 160 ja haavoittunut 295 henkilöä. Portaaliin koottujen 
tietojen perusteella kuolonuhreista 85, eli yli puolet, ja haavoittuneista 100, eli reilu kolmannes, 
olisi saanut surmansa tai haavoittunut Bagdadin vyön pohjoisosissa (Tarmian, Tajin ja 
Mushahadan alueilla; ks. luvut alla).
  
Daesh Daily -portaaliin koottujen tietojen perusteella esitetyt arviot kuolonuhrien määrästä pitävät 
sisällään siviilien ohella myös ISF:n, shiiamilitioiden muodostamien ”Kansan joukkojen” ja ISISin 
jäsenet sekä taustaltaan tuntemattomaksi jääneet henkilöt. Portaaliin kootut tiedot eivät ole 
todennäköisesti kattavia ja niiden luotettavuudessa on ilmeisiä ongelmia.42 Tässä raportissa 

                                               
36 Al Monitor 22.2.2016.
37

Niqash 7.6.2017.
38

Rudaw 13.4.2017.
39 IOM 23.6.2017.
40 Landinfo 23.6.2017, 12.
41

Niqash 31.8.2017.
42 Ilmeisin Daesh Dailyn kokoamien tietojen luotettavuuteen liittyvä ongelma on ISIS-lähteiden sisältämien 
tietojen paikkansapitävyys. Toisena keskeisenä ongelmana portaalia ylläpitävä taho suhtautuu omissa 
kommenteissaan kriittisesti esim. terrorisminvastaisten operaatioiden aikana mahdollisesti tapahtuneet 
oikeudenloukkaukset esiin tuoviin tahoihin, minkä perusteella portaaliin kootut tiedot saattavat olla jossain 
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käytetty, Daesh Dailyn sisältämien tietojen seulomiseen sovellettu Bagdadin vyön määritelmä ei 
myöskään vastaa todennäköisesti täysin muissa arvioissa käytettyjä määritelmiä (ks. esim. 
Knightsin käyttämä määritelmä liitteessä 2.1.2.).

Irakia seuraavan turvallisuusanalyytikko Joel Wingin mukaan Bagdadin läänissä on saanut 
surmansa huhtikuun ja heinäkuun 2017 välisenä aikana 282 ja haavoittunut 714 henkilöä.43

Daesh Dailyn ja Wingin kokoamia lukuja vertailemalla Bagdadin läänissä surmansa saaneista 
henkilöistä yli puolet ja haavoittuneista yli 40 prosenttia olisi raportoitu Bagdadin vyön alueella. 
Koska eri lähteiden kokoamia tietoja ei voida pitää täysin kattavina tai luotettavina, esitetyt 
suhdeluvut ovat kuitenkin etupäässä suuntaa antavia.

Michael Knightsin kokoamien tietojen mukaan Bagdadin vyön alueella tapahtui huhtikuun ja 
heinäkuun 2017 välisenä aikana 151 räjähdystä ja 51 ampumavälikohtausta. ISIS ja muut 
sunnikapinallisjärjestöt kohdistivat ainakin 88 pommi-iskua kauppojen ja markkinoiden kaltaisiin 
siviilikohteisiin. Michael Knightsin kokoamien tietojen mukaan iskuja tapahtui huhtikuun ja 
heinäkuun 2017 välisenä aikana kaikkialla Bagdadin vyön alueella ja niissä kuoli 44 ja haavoittui 
290 siviiliä.44

UNAMIn kokoamien tietojen mukaan Bagdadin läänin alueella kuoli huhtikuun ja heinäkuun 2017 
välisenä aikana 201 ja haavoittui 578 siviiliä.45 Knightsin ja UNAMIn kokoamia lukuja vertailemalla 
Bagdadin alueen siviiliuhreista voidaan esittää karkea arvio, jossa surmansa saaneista siviileistä
reilu neljännes ja haavoittuneista yli puolet raportoitiin Bagdadin vyön alueella. Knightsin ja 
UNAMIn kokoamat tiedot eivät ole kuitenkaan ilmeisesti täysin vertailukelpoisia.46

Alla (liitteessä 2.2.) esitettyjen tietojen perusteella Bagdadin vyön alueella elää enimmillään 
neljännes Bagdadin läänin kokonaisväestöstä. Bagdadin vyön alueella kuolleiden ja 
haavoittuneiden henkilöiden suhteellisen suurten osuuksien (yli puolet kaikista Bagdadin läänissä 
kuolleista ja yli 40 % kaikista haavoittuneista) sekä erityisesti haavoittuneiden siviilien suhteellisen 
suuren osuuden (yli puolet kaikista haavoittuneista siviileistä) perusteella Bagdadin vyön 
turvallisuustilannetta voidaan pitää selvästi Bagdadin kaupungin turvallisuustilannetta 
heikompana. 

1.3.1.Bagdadin vyön pohjoisosat

Tässä raportissa Bagdadin vyön pohjoisosiin lasketaan kuuluvaksi esimerkiksi Tarmian, Tajin ja 
Mushahadan alueet (ks. kartta). Daesh Daily -portaaliin koottujen tietojen perusteella Bagdadin 
vyön pohjoisosissa kuoli huhtikuun ja elokuun 2017 välisenä aikana 134 ja haavoittui 128 
henkilöä: 

elokuu kuolleita 49, haavoittuneita 28
heinäkuu kuolleita 16, haavoittuneita 21
kesäkuu kuolleita 35, haavoittuneita 20
toukokuu kuolleita 20, haavoittuneita 24

                                                                                                                                                         
määrin valikoituja. Esimerkkinä jälkimmäisestä, ks. Daesh Dailyn kommentti Tarmiassa 10.4.2017 
käynnistynyttä terrorisminvastaista operaatiota kritisoineen sunniparlamentaarikon lausuntoon. Daesh Daily 
10.4.2017.
43 Musings on Iraq/ Wing 10.5.2017, 9.6.2017, 8.7.2017 & 3.8.2017.
44

Knightsin tiedot perustuvat tämän omaan käyttöönsä kokoamaan tietokantaan. CTC Sentinel/ Knights 
25.8.2017.
45 UNAMI 1.6.2017, 2.7.2017 & 1.8.2017.
46

Knightsin käyttämässä Bagdadin vyön määritelmässä vyöhön lasketaan alueita Bagdadin läänin 
ulkopuolelta. Ks. liite 2.1.
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huhtikuu kuolleita 14, haavoittuneita 35

Elokuun 2017 osalta Daesh Daily -portaaliin koottujen tietojen perusteella Bagdadin vyön 
pohjoisosissa sai tuolloin surmansa ainakin neljä ja haavoittui ainakin seitsemän siviiliä. Portaaliin 
on koottu seuraavat tiedot elokuussa 2017 tapahtuneista, siviiliuhreja vaatineista 
turvallisuusvälikohtauksista:47

 8.8. asemiehet surmasivat siviilin Tajin alueella.48

 15.8. autoon asennettu räjähde surmasi siviilin Tajin eteläpuolella, Tha’alban alueella.49

 22.8. asemiehet surmasivat siviilin Tarmian alueella.50

 25.8. Tarmian alueella sattuneessa räjähdyksessä sai surmansa yksi ja haavoittui viisi 

siviiliä.51

 28.8. Tarmian alueella sattuneessa räjähdyksessä haavoittui kaksi siviiliä. 52

1.3.2.Bagdadin vyön itäosat

Tässä raportissa Bagdadin vyön itäosiin lasketaan kuuluvaksi esimerkiksi Mada’inin, Nahrawanin 
ja Jisr Diyalan alueet (ks. kartta). Daesh Daily -uutisportaaliin koottujen tietojen perusteella 
Bagdadin vyön itäosissa kuoli huhtikuun ja elokuun 2017 välisenä aikana 9 ja haavoittui 51 
henkilöä:

elokuu kuolleita 1, haavoittuneita 3
heinäkuu kuolleita 2, haavoittuneita 3
kesäkuu ei kuolleita, haavoittuneita 13
toukokuu kuolleita 2, haavoittuneita 10
huhtikuu kuolleita 4, haavoittuneita 22

Elokuun 2017 osalta Daesh Daily -portaaliin koottujen tietojen perusteella Bagdadin vyön 
itäosissa sai tuolloin surmansa ainakin yksi ja haavoittui ainakin kolme siviiliä. Portaaliin on koottu 
seuraavat tiedot elokuussa 2017 tapahtuneista, siviiliuhreja vaatineista 
turvallisuusvälikohtauksista:53

 2.8.2017 Mada’inin alueella sattuneessa räjähdyksessä haavoittui 3 siviiliä.54

 29.8.2017 asemiehet surmasivat yhden siviilin Mada’inin alueella.55

                                               
47 Listassa huomioidaan ainoastaan ne tapaukset, joissa väkivalta kohdistuu eksplisiittisesti siviileiksi 
määriteltyihin henkilöihin. Todennäköisesti Daesh Daily -portaaliin kootut tiedot eivät ole kuitenkaan 
siviiliuhreja vaatineiden turvallisuusvälikohtausten osalta täysin kattavia. Esimerkiksi Iraqi News uutisoi 
21.8. Tajin alueella sattuneesta, siviilin surmanneesta räjähdyksestä (autoon asennettu räjähde). Kyseistä 
tapausta ei mainita Daesh Daily -portaalissa. Ks. Iraqi News 21.8.2017.
48 Al Sumaria 8.8.2017.
49 Al Ghad Press 15.8.2017.
50

Al Sumaria 22.8.2017.
51

Al Bagdadiya 25.8.2017.
52 Al Sumaria 28.8.2017; ks. myös Iraqi News 28.8.2017.
53 The Baghdad Post uutisoi 18.8. Mada’inin alueella sattuneesta pommi-iskusta, jossa haavoittui neljä 
henkilöä. Iraqi News uutisoi 27.8. Jisr Diyalan alueella sattuneesta räjähdyksestä, jossa sai surmansa yksi 
ja haavoittui kaksi henkilöä. Esimerkiksi näitä, mahdollisesti siviiliuhreja vaatineita turvallisuusvälikohtauksia 
ei mainita lainkaan Daesh Daily -portaalissa. Ks. The Baghdad Post 18.8.2017; Iraqi News 27.8.2017.
54

Al Sumaria 2.8.2017.
55 Al Bagdadiya 29.8.2017.
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1.3.3.Bagdadin vyön eteläosat

Tässä raportissa Bagdadin vyön eteläosiin lasketaan kuuluvaksi esimerkiksi Arab Jibourin, Hawr 
Rajabin, Yusufian ja Mahmudian alueet (ks. kartta). Daesh Daily -uutisportaaliin koottujen tietojen 
perusteella Bagdadin vyön eteläosissa kuoli huhtikuun ja elokuun 2017 välisenä aikana 33 ja 
haavoittui 64 henkilöä:

elokuu kuolleita 5, haavoittuneita 6
heinäkuu kuolleita 3, haavoittuneita 3
kesäkuu kuolleita 2, haavoittuneita 10
toukokuu kuolleita 17, haavoittuneita 31
huhtikuu kuolleita 6, haavoittuneita 14

Elokuun 2017 osalta Daesh Daily -portaaliin koottujen tietojen perusteella Bagdadin vyön 
eteläosissa sai tuolloin surmansa ainakin yksi ja haavoittui ainakin viisi siviiliä. Portaaliin on koottu 
seuraavat tiedot elokuussa 2017 tapahtuneista, siviiliuhreja vaatineista 
turvallisuusvälikohtauksista:

 28.8.2017 Yusufiassa sattuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ja haavoittui viisi ihmistä.56

1.3.4.Bagdadin vyön länsiosat

Tässä raportissa Bagdadin vyön länsiosiin lasketaan kuuluvaksi esimerkiksi Abu Ghraibin, 
Radwanian, Suwaibin ja Makasibin alueet (ks. kartta). Daesh Daily -uutisportaaliin koottujen 
tietojen perusteella Bagdadin vyön länsiosissa oli kuollut huhtikuun ja elokuun 2017 välisenä 
aikana 50 ja haavoittunut 105 henkilöä:

elokuu kuolleita 11, haavoittuneita 16
heinäkuu kuolleita 9, haavoittuneita 6
kesäkuu kuolleita 10, haavoittuneita 14
toukokuu kuolleita 11, haavoittuneita 30
huhtikuu kuolleita 9, haavoittuneita 39

Elokuun 2017 osalta Daesh Daily -portaaliin koottujen tietojen perusteella Bagdadin vyön 
länsiosissa sai tuolloin surmansa ainakin yksi ja haavoittui kymmenen siviiliä. Portaaliin on koottu 
seuraavat tiedot elokuussa 2017 tapahtuneista, siviiliuhreja vaatineista 
turvallisuusvälikohtauksista:57

 1.8.2017 Abu Ghraibin alueella sattuneessa räjähdyksessä haavoittui kaksi siviiliä.58

 4.8.2017 Suwaibin alueella sattuneessa räjähdyksessä haavoittui kaksi siviiliä.59

 8.8.2017 Radwanian alueella sattuneessa räjähdyksessä haavoittui kaksi siviiliä.60

                                               
56 Roj News 28.8.2017. Tässä tapauksessa eri uutislähteiden tiedot turvallisuusvälikohtauksen vaatimista 
uhreista vaihtelevat: Iraqi Newsin 28.8.2017 julkaiseman uutisen mukaan Yusufiassa sattuneessa 
räjähdyksessä sai surmansa neljä ja haavoittui 6 henkilöä. Iraqi News 28.8.2017b.
57 Iraqi News uutisoi 29.8. Suwaibin alueella sattuneesta räjähdyksestä, jossa olisi kuollut kaksi ja 
haavoittunut kolme siviiliä, ja Abu Ghraibin piirikunnassa, al-Zidan alueella sattuneesta räjähdyksestä, jossa 
olisi haavoittunut kolme siviiliä. Esimerkiksi näitä tapauksia ei mainita Daesh Daily -portaalissa. Ks. Iraqi 
News 29.8.2017.
58 Al Ghad Press 1.8.2017.
59

Al Bagdadiya 4.8.2017.
60 Al Sumaria 8.8.2017b.
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 15.8.2017 Radwanian alueella sattuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ja haavoittui toinen 

siviili.61

 18.8.2017 Suwaibin alueella sattuneessa räjähdyksessä haavoittui kolme siviiliä.62

1.4. Yhteenveto

Edellä esitettyjen tietojen perusteella terroristijärjestö ISISin asema Bagdadin vyön alueella on 
syksyllä 2017 edelleen vahva. ISIS on toteuttanut vuoden 2017 aikana pommi-iskuja erityisesti 
Bagdadin vyön piiriin lukeutuvissa Bagdadin laitakaupunginosissa ja Adhamian, Kadhimian, 
Tarmian, Mada’inin, Mahmudian ja Abu Ghraibin piirikuntiin kuuluvilla Bagdadin 
esikaupunkialueilla. Myös Irakin shiiamilitioiden asema on todennäköisesti vahvistunut Bagdadin 
vyön alueella vuoden 2017 aikana. Militioiden lisääntyneen toimintavapauden katsotaan olevan 
terrorismiin liittyvien turvallisuusvälikohtausten ohella keskeisin Bagdadin läänin sunniväestön 
turvallisuustilanteeseen vaikuttavista tekijöistä. Shiiamilitioiden raportoidaan syyllistyneen 
hallitsemillaan Bagdadin läänin alueilla vuoden 2017 aikana erityisesti alueen sunniväestöön 
kohdistuviin oikeudenloukkauksiin, esimerkiksi siviilien sieppauksiin ja surmiin ja laajamittaisiin 
karkottamisiin.

Bagdadin läänissä ja Bagdadin vyön alueella huhtikuun ja elokuun 2017 välisenä aikana 
raportoitujen turvallisuusvälikohtausten perusteella kootut uhriluvut tukevat arviota, jossa 
Bagdadin vyön piiriin kuuluvien alueiden turvallisuustilanteen katsotaan olevan suhteellisesti 
Bagdadin kaupungin turvallisuustilannetta heikompi. Uhriluvut tukevat myös asiantuntija-arvioissa 
ja uutisoinnissa esiin tulleita tietoja, joiden mukaan ISISiin liittyvät turvallisuusvälikohtaukset 
näkyisivät turvallisuustilanteen heikkenemisenä erityisesti Bagdadin vyön pohjoisosissa. 

2. Liitteet

2.1. Bagdadin vyön määritelmistä

2.1.1.Laaja määritelmä

Institute for the Study of War (ISW) määrittelee päiväämättömässä artikkelissaan ns. ”Bagdadin 
vyöt”63 Bagdadin kaupungista noin 20–30 mailin (eli noin 30–50 kilometrin) säteellä sijaitsevien, 
kaupunkia ympäröivien asuin-, maanviljelys- ja teollisuusalueiden sekä tieverkon, jokien ja 
muiden yhteyskanavien muodostamaksi kokonaisuudeksi. ISW:n määritelmässä Bagdadin vyön 
piiriin luetaan myös alueita Fallujan ja Baquban kaltaisista suurista asutuskeskuksista, jotka eivät 
sijaitse Bagdadin läänin alueella:

The Baghdad belts are residential, agricultural, and industrial areas that encircle the city, 
and networks of roadways, rivers, and other lines of communication that lie within a twenty 
or thirty mile radius of Baghdad and connect the capital to the rest of Iraq. Beginning in the 
north, the belts include the cities of Taji, clockwise to Tarmiyah, Baqubah, Buhriz, 
Besmayah and Nahrwan, Salman Pak, Mahmudiyah, Sadr al-Yusufiyah, Fallujah, and 

                                               
61 Al Sumaria 15.8.2017.
62

Al Bagdadiya 18.8.2017.
63 Englanninkielisissä artikkeleissa ja raporteissa Bagdadin vyöstä käytetään vaihtelevasti sekä yksikkö-
että monikkomuotoa (Baghdad belt/Baghdad belts). Monikkomuotoa käytetään silloin, kun Bagdadin 
kaupunkia ympäröivät alueet halutaan jakaa erillisiin ”vöihin” tai vyöhykkeisiin. Ks. esim. FDD’s Long War 
Journal/ Roggio 14.6.2014.
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Karmah. This "clock" can be divided into quadrants: Northeast, Southeast, Southwest, and 
Northwest.64

ISW jakaa Bagdadin vyön edelleen neljään väli-ilmansuuntien mukaan nimettyyn vyöhykkeeseen. 
ISW:n mukaan Bagdadin vyön koillisvyöhyke kattaa Tarmian alueen Tigrisjoen laaksossa, 
Khalisin ja Baquban sekä Bagdadin itäpuolella sijaitsevan Nahrawanin alueen:

The northeastern belt runs from the Tarmiyah area in the Tigris River Valley, east through 
Khalis and Baqubah and south to Nahrawan east of Baghdad. It controls the road 
networks that link Baghdad with the eastern shore of the Tigris River Valley, as well the 
Diyala River Valley and a key border crossing with Iran.65

ISW:n mukaan Bagdadin vyön kaakkoisvyöhyke kattaa alueet Nahrawanista etelään, Jisr
Diyalasta Salman Pakiin ja alueet Arab Jibourista itään Hawr Rajabiin ja edelleen Mahmudian 
kaupunkiin:

The southeastern belt wraps around the capital in an arc running from Nahrawan east of 
Baghdad, south through Jisr Diyala down to Salman Pak, and east through Arab Jabour 
and Hawr Rajab to the city of Mahmudiyah. Most of the area is rural farmland, 
crisscrossed by irrigation canals that limit mobility and facilitate the creation of insurgent 
refuges. The area sits astride several key lines of communication, including Highway 
Eight, running from Baghdad through Mahmudiyah to the south, and Highway Six, linking 
Baghdad with Salman Pak and al-Kut to the southeast.66

ISW:n mukaan Bagdadin vyön lounaisvyöhyke kattaa alueet Fallujasta kaakkoon Sadr Yusufiaan 
ja Yusufiaan sekä tästä edelleen itään Mahmudiaan ja Mahmudiasta Iskandariaan:

The southwestern belt runs from Fallujah down the Euphrates River corridor, through Sadr 
al-Yusufiyah, Yusufiyah, east to Mahmudiyah and south to Iskandariyah.67

ISW:n mukaan Bagdadin vyön luoteisvyöhyke kattaa alueet Karmasta Tarmiaan:

The northwestern Baghdad belt ... [stretches] from Karmah west of Baghdad to Tarmiyah 
in the north.68

ISW:n omaksuma määritelmä on peruja terroristijärjestö ISISin edeltäjän ”Irakin islamilaisen 
valtion” (ISI) vuonna 2006 laatimasta taistelusuunnitelmasta. FDD’s Long War Journalin mukaan 
ISI:n määritelmässä ”Bagdadin vyöt” merkitsivät yhteensä viittä Bagdadin kaupungin ympärille 
hahmoteltua vyöhykettä:

In the ISI’s 2006 plan, the Baghdad belts were divided into five regions: the “Southern 
Belt,” which included northern Babil and southern Diyala provinces; the “Western belt,” 
which included eastern Anbar province and the Thar Thar area; the “Northern belt,” which 
included southern Salahaddin province and cities such as Taji; the “Diyala belt,” which 
included Baqubah and Khalis; and the “Eastern belt,” which included the rural areas east 
of Baghdad.69

                                               
64 ISW 27.9.2017a (päiväämätön).
65

ISW 27.9.2017b (päiväämätön).
66 ISW 27.9.2017c (päiväämätön).
67 ISW 27.9.2017d (päiväämätön).
68

ISW 27.9.2017e (päiväämätön).
69 FDD’s Long War Journal/ Roggio 14.6.2014.
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2.1.2. Suppea määritelmä

Bagdadin vyö määritellään monesti edellä käsiteltyä ISW:n määritelmää suppeammin. 

Al Monitorin 28.8.2013 julkaisemassa artikkelissa Fallujan ja Baquban kaltaiset suuret 
asutuskeskukset jätetään Bagdadin vyön määritelmän ulkopuolelle. Al Monitorin määritelmässä 
Bagdadin vyö ulottuu Bagdadin kaupungin eteläpuolella Mahmudian, Yusufian ja Arab Jibourin 
alueille; kaupungin länsipuolella Abu Ghraibin rajaseuduille; koillispuolella Mada’inin alueelle; ja 
pohjoisessa aina Wajihian ja Rashidian alueille:

This geographical belt surrounding Baghdad primarily comprises rural areas, and most of 
its residents come from tribes of various sects. It extends from the south of Baghdad —
i.e., the Mahmudiyah and Yusifiyah areas and Arab Jibor — through the western areas —
i.e., the Abu Ghraib boundaries — up to northeastern Baghdad, known as the rural area of 
al-Mada’en. [...] In the north, the outskirts of Diyala, located 57 km [35 miles] north of 
Baghdad, including Wajihiya and Rashidiya, fall within this “belt.”70

Al Monitorin 11.3.2016 julkaisemassa uutisessa Bagdadin vyö jaetaan kuuteen alueeseen, jotka 
ovat Latifia, Taji, al-Mushahada, Tarmia, Arab Jibour ja Mada’in:

Critical to understanding the security of Baghdad and the surrounding regions, there are six 
regions surrounding the capital from the north, west and southwest, forming what is known as 
the “Baghdad Belt.” [...] These regions are Latifiya, Taji, al-Mushahada, al-Tarmia, Arab Jibor 
and al-Mada’in [...].71

Niqashin 28.4.2016 julkaisemassa uutisessa Bagdadin vyöhön lasketaan kuuluvaksi edellä 
listattujen lisäksi myös Yusufian ja Abu Ghraibin alueet:

[L]ike Yusufiyah, Tarimiyah is located on the outskirts of Baghdad. Along with Latifiyah, 
Madaen and Arab Jabour in the south, Abu Ghraib in the west and Mushahada and Taji to 
the north, these areas make up what’s known as the Baghdad belt.72

Turvallisuusanalyytikko Michael Knigths määrittelee Bagdadin vyön ”Bagdadia reunustaviksi, 
mutta samalla kaupungin rajojen (amanat) ulkopuolelle jääviksi maanviljelysvaltaisiksi alueiksi, 
joita ovat Tajin, Mushahadan, Tarmian, Husseinian, Rashidian, Nahrawanin, Salman Pakin, 
Suwayran, Arab Jibourin, Yusufian, Latifian, Iskandarian ja Abu Ghraibin kaltaiset alueet”:

The rural districts bordering Baghdad but not within the city limits (amanat) include places 
like Taji, Mushahada, Tarimiyah, Husseiniyah, Rashidiyah, Nahrawan, Salman Pak, 
Suwayrah, Arab Jabour, Yusufiyah, Latifiyah, Iskandariyah, and Abu Ghraib.73

Kaikissa edellä esitetyissä määritelmissä Bagdadin vyöhön lasketaan kuuluvaksi Mada’inin, 
Mahmudian, Abu Ghraibin ja Tarmian piirikunnat (tai näissä piirikunnissa sijaitsevat merkittävät 
asutuskeskukset). Vyöhön lasketaan myös ne Adhamian ja Kadhimian piirikuntien alueet, jotka 
jäävät Bagdadin kaupungin rajojen ulkopuolelle (Tajin ja Husseinian alueet).74

                                               
70 Al Monitor 28.8.2013.
71 Al Monitor 11.3.2016.
72

Niqash 28.4.2016.
73 CTC Sentinel/ Knights 16.8.2017.
74 OCHA:n kartoissa Bagdadin lääni jaetaan yhteensä kymmeneen piirikuntaan:1) Abu Ghraib, 2) Adhamia, 
3) Kadhimia, 4) Karkh, 5) Mada’in, 6) Mahmudia, 7) Rusafa, 8) Tarmia, 9) Thawra 1 [Sadr City], 10) Thawra 
2 [Sadr City]. OCHA 20.7.2014 & 9.8.2014.
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Joissakin suppeammissa määritelmissä on vielä mukana alueita muista, Bagdadia ympäröivistä 
lääneistä (esim. Knightsin määritelmässä vyöhön lasketaan myös Wasitin läänissä sijaitseva 
Suwayrah). Pääsääntöisesti määritelmät rajaavat Bagdadin vyön alueet kuitenkin Bagdadin 
lääniin. 

Eri määritelmien perusteella Bagdadin vyön ja Bagdadin kaupungin raja ei seuraa kaikilta osin 
Bagdadin läänin ja Bagdadin kaupungin rajaa. Tämä pätee erityisesti Bagdadin vyön länsi- ja 
eteläosiin. Sekä suppeat että laajat Bagdadin vyön määritelmät sisältävät Arab Jibourin ja Hawr 
Rajabin kaltaisia alueita, jotka sijaitsevat Bagdadin kaupungin rajojen sisäpuolella. Uutisoinnissa 
myös Bagdadin kansainvälisen lentokentän eteläpuolella sijaitsevat Suwaibin ja Makasibin alueet 
sijaitsevat Bagdadin kaupungin ulkopuolella (ks. kartta).75

Bagdadin kaupungin itäpuolella Bagdadin vyön rajan saatetaan arvioida seuraavan 
pääpiirteissään Bagdadin kaupungin ja Mada’inin piirikunnan rajaa. YK:n alaisen Irakin 
humanitaarisen tietokeskuksen (Humanitarian Information Center for Iraq; HIC) laatiman 
Bagdadin kaupunginosien kartan perusteella myös Bagdadin vyön pohjoisosien ja Adhamian ja 
Kadhimian piirikuntien Bagdadin kaupungin alueelle jäävien osien erottaminen on ainakin 
suurpiirteisellä tasolla mahdollista.76

2.2. Bagdadin vyön ja Bagdadin kaupungin väestömääristä

Maailman ruokaohjelman (WFP) vuonna 2007 laatimien tilastojen perusteella Bagdadin läänissä 
elää noin 7 145 000 asukasta. Irakin hallituksen alaisen Central Organization for Statistics and 
Information Technologyn (COSIT) vuonna 2007 laatiman arvion perusteella Bagdadin läänin 
väestöstä 87 % elää kaupungeissa ja 13 % maaseudulla. Esimerkiksi YK:n organisaatioiden 
välinen tieto- ja analyysipalvelu (IAU) käyttää WFP:n ja COSITin tietoja edelleen vuonna 2017.77

On kuitenkin selvää, että Bagdadin läänin väestömäärässä on tapahtunut ainakin jonkinasteisia 
muutoksia viimeisten kymmenen vuoden aikana.

IAU:n (alkuperäisenä lähteenä COSIT) tietojen perusteella Bagdadin läänin asukkaat ovat 
jakautuneet eri piirikuntien alueelle siten, että asukkaista 59,5 % asuu Bagdadin kaupungin 
rajojen sisäpuolella Karkhin, Rusafan, Thawra 1 ja Thawra 2:n piirikunnissa; 23,5 % osittain 
Bagdadin vyön alueelle ulottuvissa Adhamian ja Kadhimian piirikunnissa; ja 17,1 % 
kokonaisuudessaan Bagdadin vyön piiriin kuuluvissa Abu Ghraibin, Mada’inin, Mahmudian ja 
Tarmian piirikunnissa.78

Edellä esitettyjen tietojen perusteella kyetään muodostamaan karkea arvio, jossa puolet 
Adhamian ja Kadhimian väestöstä (eli 11,75 % Bagdadin läänin kokonaisväestöstä) elää 
Bagdadin vyön alueella ja tällöin Bagdadin vyön väestöosuudeksi saadaan 28.8 % Bagdadin 
läänin kokonaisväestöstä.

IAU:n (COSIT) tietojen mukaan vuonna 2007 Bagdadin läänin väestöstä 13 % eli maaseutu- ja 87 
% kaupunkiolosuhteissa.79 Tämän perusteella on todennäköistä, että maaseutuvoittoisen 
Bagdadin vyön alueen väestöosuus on ainakin jonkin verran edellä arvioitua pienempi. Myös 
ISIS-konflikti ja konfliktin aikana Bagdadin vyön alueella tapahtuneet oikeudenloukkaukset, 

                                               
75

Ks. esim. Iraqi News 12.10.2015 (Makasib) & 9.5.2017 (Suwaib).
76 HIC:n laatima kartta on esimerkiksi Princetonin yliopiston yhteydessä toimivan Empirical Studies of 
Conflict (ESOC) -tutkimusportaalin ja yhdysvaltalaisen Foundation for Defense of Democracies -säätiön 
ylläpitämän Long War Journal -uutissivuston käytössä. ESOC 4.4.2012; FDD’s Long War Journal 
27.9.2017 (päiväämätön).
77 IAU 11/2010, 8/2017.
78

IAU 11/2010.
79 IAU 11/2010.



MIG-1713559 15 (20)

RAPORTTI

erityisesti väestön laajamittaiset karkotukset, ovat saattaneet vaikuttaa negatiivisesti Bagdadin 
vyön väestömäärään. Toisaalta Bagdadin vyön piiriin lukeutuville alueille on asettunut myös 
muualta Irakista paenneita sisäisiä pakolaisia, minkä vaikutus alueen väestömäärään on ollut 
positiivinen.
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