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SUMMARY
From August 2011 the number of civilians killed in conflict is reduced and there is
an evident decline in the total number of security-related incidents. A decrease in the
number of recorded attacks initiated and carried out by insurgent groups is also
recorded
The security environment in Afghanistan must still be characterised as unstable. The
reduction in conflict related violence provides no basis for drawing conclusions on
further developments in the same positive direction in the near future.

SAMMENDRAG
Fra august 2011 er antallet sivile som mister livet som følge av konflikten redusert,
og det er en klar nedgang i antall sikkerhetsrelaterte hendelser. Det er også registrert
nedgang i antall angrep initiert og utført av opprørsgrupper.
Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er ustabil. Selv om det er positive trekk i
utviklingen av sikkerheten til den afghanske sivilbefolkningen, er det ikke grunnlag
for å trekke konklusjoner i retning av fortsatt forbedring i tiden som kommer.
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1.

INNLEDNING
Dette notatet er utarbeidet på bakgrunn av en anmodning fra Utlendingsdirektoratet
til Landinfo om oppdatering av sikkerhetssituasjonen i en del provinser og distrikter i
Afghanistan.
Fokuset i notatet er den afghanske sivilbefolkningen. Sivile afghanere har en rekke
sikkerhetsutfordringer, og disse vil variere mellom ulike deler av landet og mellom
rurale og urbane strøk. Kriminalitet, overgrep fra lokale maktpersoner samt
konflikter mellom lokale kommandanter og krigsherrer, påvirker dagliglivet til en
stor andel av befolkningen. Hovedfokuset i dette notatet er imidlertid den alvorlige
voldskonflikten mellom afghanske myndigheter støttet av internasjonale militære
styrker på den ene siden, og ulike opprørsgrupper på den andre siden.
For første gang på svært lenge er sikkerhetssituasjonen for sivile afghanere forbedret.
Tallene for siste halvår viser en markant nedgang i antall drepte og sårede sivilister. I
samme periode er det en signifikant reduksjon i antall registrerte angrep og aksjoner.
Det er likevel uomtvistet at konflikten i Afghanistan fremdeles er alvorlig, og mange
sivile blir fortsatt ofre for volden; i første halvår mistet mer enn tusen personer livet,
mange av disse var kvinner og barn.
Sikkerhetsoppdateringen er i hovedsak basert på åpne kilder. Noe av informasjonen
har kun vært tilgjengelig via kilder som ikke vil ha navnet sitt offentliggjort, og etter
avtale vil derfor enkelte opplysninger stå uten kildehenvisning.
Notatet belyser sikkerhetssituasjonen i perioden fra januar til og med august 2012.
Det er viktig å understreke at situasjonen endrer seg raskt i Afghanistan.
Beskrivelsen av forholdene lokalt vil ikke nødvendigvis ha gyldighet utover perioden
det rapporteres for.

2.

GENERELT OM SIKKERHETSSITUASJONEN
Ved et besøk i Kabul i oktober 2011 påpekte flere av Landinfos samtalepartnere at
sikkerhetssituasjonen var endret sammenliknet med de foregående år. Det ble ikke
registrert en økning i antall angrep fra opprørsgrupper etter Ramadan i august 2011.
En samtalepartner mente at mange opprørere forlot Afghanistan i forbindelse med
feiringen av Eid ul-Fitr, uten å returnere (samtaler i Kabul oktober 2011). I sin
rapport om sivile tap i 2011 bekrefter UN Assistance Mission in Afghanistan
(UNAMA) at trenden fortsatte året ut (UNAMA & OHCHR 2012a). Likevel er antall
sivilister som mistet livet betydelig høyere i 2011 enn i 2010.
Tall fra FN for de fire første måneder i 2012 viser at antallet sivile tap gikk ned med
21 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Det ble påpekt at det for første
gang siden 2007 er registrert en nedgang i antall hendelser (UN News Centre 2012).
Kilder som rapporterer om sikkerhetssituasjonen er samstemte i at det har vært en
markant nedgang i antall sikkerhetsrelaterte hendelser i første halvdel av 2012
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sammenlignet med samme periode i 2011. Det gjelder både antall angrep og antall
sivile ofre.
Den 2. mai i år kunngjorde Taliban at våroffensiven var i gang. Kunngjøringen, som
også ble distribuert på engelsk, stadfestet at offensiven primært ville rette seg mot de
afghanske og internasjonale styrkene, samt deres rådgivere og medhjelpere. Samtidig
ble målsettingen om ikke å ramme sivile understreket: "top priority will be given to
safeguarding the lives and wealth of civilians." Sivile ble derfor oppfordret til å
unngå høyprofilerte mål som militære baser og konvoier (Roggio 2012a). Selv om
det ved flere anledninger de siste årene har kommet signaler fra Quetta om at
målsettingen til Talibans ledelse er å beskytte sivile, viser tapstallene at opprørerne
er ansvarlige for de aller fleste sivile tapene.
UNAMA registrerer sivile som blir drept og såret som følge av konflikten. Videre
registrerer organisasjonen hvem som antas å være ansvarlig for en hendelse og i
hvilken region den fant sted. Organisasjonens rapport om sivile tap publiseres hvert
halvår. Rapporten for første halvår 2012 viser en reduksjon på 15 prosent i antall
drepte og sårede sivilister sammenlignet med samme periode i 2011 (UNAMA &
OHCHR 2012b). Til sammen ble 1145 personer drept i årets første seks måneder,
mot 1510 personer i samme periode i 2011. I første halvår i 2010 ble 1271 sivile
drept som følge av konflikten i landet. Dette er første halvår hvor det er registrert en
nedgang i det totale antallet ofre sammenliknet med tilsvarende periode i det
foregående år.
IEDer 1 er den største trusselen mot sivile i Afghanistan og direkte årsak til 33
prosent av de sivile tapene (drepte og sårede), mange – 30 prosent - er kvinner og
barn. Den utstrakte bruken av IEDer kan synes å stå i motsetning til Talibans
målsetting om å beskytte sivile, eller antyde at poltikken ikke etterleves i praksis.
Slike bomber utgjør en stor risiko for sivile, og de rammer oftest vilkårlig fordi
fjernstyring sjelden benyttes. Det fremkommer av UNAMAs rapport (ref) at
opprørerne er ansvarlig for 80 prosent av de sivile tapene mens afghanske og
internasjonale styrker blir ansett ansvarlig for ti prosent. UNAMA har ikke kunnet
plassere ansvaret for de resterende hendelsene.
Opprørsgrupper utfører i økende grad målrettede drap av sivile, og 255 sivile ble
drept som følge av målrettede aksjoner i første halvår. Det er en økning på mer enn
50 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De drepte er ofte landsbyledere
eller personer med tilknytning til myndighetene – men også personer som mistenkes
for å støtte myndigheter er drept (UNAMA & OHCHR 2012b).
En betydelig andel av de sivile tapene som afghanske og internasjonale styrker
holdes ansvarlig for, er personer som mister livet i flyangrep. I første halvår ble 83
drept i flyangrep, deriblant mange kvinner og barn.
Afghanistan NGO Safety Office (ANSO 2012c) hevder i sin rapport for andre kvartal
2012 at angrep initiert og utført av opprørsgrupper har sunket med 38 prosent i årets
første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. I snitt har antall angrep per
dag sunket fra 40 til 24. ANSO har registrert en forskyvning av opprørsaktivitet fra
sør til øst.

1

Improvised Exposive Devices.
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FNs generalsekretær rapporterer kvartalsvis til FNs sikkerhetsråd om situasjonen i
Afghanistan, herunder sikkerhetssituasjonen. I rapport av 20. juni 2012 peker
generalsekretæren på den samme tendensen som UNAMA og ANSO; en signifikant
reduksjon i det totale antallet hendelser. Eksempelvis ble det i april 2011 registrert
1969 sikkerhetsrelaterte hendelser, mens det i samme måned i 2012 ble registrert
1412 hendelser; en reduksjon på hele 28 prosent (UN Secretary General 2012).
Videre påpeker generalsekretæren at det over flere år er registrert flest hendelser i
sør, mens det nå er like mange hendelser i øst som i sør. Det er en konsentrasjon av
hendelser i de sørlige, sørøstlige og østlige områdene, og ca. 70 prosent av alle
hendelsene på landsbasis skjer i dette området. Videre peker generalsekretæren på en
nedgang i antall selvmordsangrep i årets første måneder. Denne tendensen er lik for
alle månedene det rapporteres for. Eksempelvis ble det i mai 2012 gjennomført ti
selvmordsangrep, mens det i mai 2011 var femten slike angrep. Det kan ifølge
generalsekretærens rapport synes som om opprørerne nå, i større grad enn tidligere,
legger vekt på å ramme høyprofilerte mål gjennom bruk av selvmordsangrep (UN
Secretary General 2012).
The International Security Assistance Forces’ (ISAF) tallmateriale avviker fra de
tallene som er presentert ovenfor. ISAF hevder at det kun har vært en marginal
nedgang (to prosent) i antall angrep utført av opprørsgrupper (Enemy-Initiated
Attacks) i første halvår av 2012 sammenlignet med samme periode i 2011. I juni
2012 registrerte ISAF det høyeste antall angrep siden september 2010. I tremånedersperioden fra april til juni registrerte ISAF, i motsetning til andre kilder,
flere angrep enn i samme perioden i 2011 (elleve prosent). Høsten 2011, derimot,
registrerte også ISAF en nedgang i antall angrep sammenlignet med foregående år.
ISAF holder opprørerne ansvarlig for en betydelig andel av de drepte og sårede blant
sivilbefolkningen (94 prosent) (ISAF & NATO 2012b).
2.1

SIKKERHETSTRANSISJONEN
Sikkerhetstransisjonen - overføringen av ansvaret for sikkerheten til afghanske
sikkerhetsstyrker - startet i juli 2011. Ifølge ISAF skal hele landet være i gang med
transisjonsprosessen i 2013. Ved utgangen av 2014, når de internasjonale styrkene
trekkes ut, skal afghanske sikkerhetsstyrker ivareta sikkerheten i hele landet. ISAFs
primære rolle er rådgivning, trening og ulike andre støttefunksjoner.
Sikkerhetstransisjonen er nå i tredje fase. Den ble lansert av president Karzai i mai
2012, og alle provinshovedstedene skal i denne fasen inkluderes i transisjonen. I
tillegg vil ansvaret for sikkerheten i elleve provinser i sin helhet bli overført, og 75
prosent av befolkningen vil bo i områder som er omfattet av transisjonen (ISAF &
NATO 2012a). Den femte og siste fasen av sikkerhetstransisjonen starter etter planen
sommeren 2013.
Ifølge FNs generalsekretær er de to foregående fasene i hovedsak gjennomført.
Generalsekretæren mener at transisjonen ikke har hatt nevneverdige konsekvenser
for sikkerhetssituasjonen i de aktuelle områdene (UN Secretary General 2012). En
pålitelig kilde antyder at i områder som er omfattet av transisjonen i sør og øst, har
det vært en reduksjon i antall sikkerhetshendelser initiert av opprørerne.
På NATOs toppmøte i Chicago (mai 2012) var Afghanistan ett av hovedtemaene.
Alliansens fremtidige rolle samt hvilke langsiktige forpliktelser NATO og de ulike
landene skal påta seg, ble drøftet. Bakgrunnen var en erkjennelse av at Afghanistan
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har behov for betydelig innsats også etter 2014. Finansiering av de afghanske
sikkerhetsstyrkene var et sentralt tema. Ifølge utenriksminister Jonas G. Støres
redegjørelse for Stortinget 29. mai, forpliktet en rekke land seg til langsiktig
finansiering av de afghanske sikkerhetsstyrkene, som etter 2015 skal reduseres fra
350 000 til 230 000 mann. NATOs konkrete rolle i Afghanistan etter 2014 er ikke
avklart (Støre 2012).
2.2

ULIKE TOLKNINGER AV ENDRINGENE I SIKKERHETSSITUASJONEN
Er endringene i sikkerhetssituasjonen et resultat av opprørernes strategi, og har
sikkerheten blitt bedre fordi opprørerne holder lavere profil i påvente av at de
internasjonale styrkene trekker seg ut i 2014? Eller er opprørsgruppenes
operasjonelle kapasitet svekket, alternativt at de afghanske sikkerhetsstyrkenes evne
og kapasitet til å håndtere vanskelige og komplekse sikkerhetsutfordringer er
forbedret? Hvilken effekt har sikkerhetstransisjonen på partene i konflikten?
En årsaksforklaring på den endrede sikkerhetssituasjonen er at de internasjonale
styrkene har en mer tilbaketrukket rolle, og at dette i seg selv demper konfliktnivået.
Opprørernes primære krav er at de internasjonale styrkene skal trekkes ut, og det er
nettopp det som skjer ved transisjonen.
UN News Centre (2012) pekte på den uvanlig harde vinteren som en forklaring på
reduksjonen i antall hendelser i årets første fire måneder. Flere kilder påpeker at det
ikke har vært en økning i store, spektakulære angrep etter at våroffensiven ble
kunngjort, hvilket kan være uttrykk for en svekket opprørsbevegelse. Det store,
koordinerte angrepet mot høyprofilerte mål, blant annet i Kabul, ble gjennomført i
april.
UNAMA hevder i sin halvårsrapport at opprørene er svekket på bakgrunn av
koalisjonsstyrkenes aksjoner mot nøkkelpersoner og våpenforsyninger. Det har vært
en reduksjon i antall kamphandlinger, noe som har resultert i nesten en halvering i
tallet på sivile som mister livet som følge av kamphandlinger (UNAMA & OHCHR
2012b). Den harde vinteren nevnes som en årsk, først og fremst fordi forflytning av
personer og utstyr var vanskelig i årets første tre måneder. ISAF peker på innhøsting
av opiumsvalmuer som en forklaring på variasjon i opprørsaktiviteten og hevder at
generelt er det redusert opprørsaktivtet under innhøstingen. I år startet innhøstingen
senere og var tidligere ferdig enn de seneste årene. Dette forklarer den høye
opprørsaktiviteten i juni (ISAF & NATO 2012b).
Opprørerne har i større grad enn tidligere rettet fokus mot afghanske
sikkerhetsstyrker og forsøker å ramme disse, mens det har vært en nedgang på ti
prosent i antall angrep rettet mot de internasjonale styrkene (UNAMA & OHCHR
2012b). Samtidig melder NRK (2012) at tusen amerikanske soldater har mistet livet i
Afghanistan i løpet av de siste 27 månedene, halvparten av disse i provinsene
Helmand og Kandahar. Til sammen har 2000 amerikanske soldater mistet livet i
Afghanistan, og de første tusen mistet livet i løpet av en periode på ni år. Økningen i
antall drap på amerikanske soldater forklares med at kampene har blitt mer intensive.
Generalsekretæren peker på de samme faktorene som UNAMA, i tillegg til at enkelte
Taliban-ledere har inntatt en mer forsonende holdning sett hen til forsøkene på å få i
gang fredssamtaler og den kommende militære tilbaketrekkingen.
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ANSO, som følger utviklingen i sikkerhetssituasjonen tett, har en noe annen analyse
av situasjonen:
Despite the downturn and the regional shifts, the underlying structure of the
conflict has not changed. Both parties remain locked in a co-evolutionary
stalemate – albeit one of de-escalation rather than escalation – and are more
consistent in their self-projection of victory rather than in their definition of
what such victory could look like and how to get there (ANSO 2012c, s. 1).
Landinfo mener at selv om det har vært positive trekk i utviklingen siden høsten
2011, er det ikke grunnlag for å trekke konklusjoner og si noe klart om den videre
utviklingen.

3.

PROVINSENE

3.1

KABUL BY OG PROVINS
Ifølge ANSOs kvartalsrapport er det registrert totalt 425 sikkerhetsrelaterte hendelser
i Kabul provins i årets andre kvartal. Afghanske sikkerhetsstyrker holdes ansvarlig
for en stor andel av hendelsene – hele 78 prosent. Uten at det er spesifisert hva slags
hendelser dette dreier seg om, er det grunn til å tro at det er aksjoner som har til
hensikt å ramme opprørsgruppene og redusere deres slagkraft. Etterretningen (NDS)
har ved flere anledninger gjennomført raid og arrestert personer med antatt
tilknytning til opprørerne. ANSO har registrert en klar nedgang i antall angrep fra
opprørsgrupper i provinsen. I andre kvartal var det til sammen 26 angrep i provinsen,
mens det i samme periode i 2011 ble registrert 53 angrep. Dette innebærer en
reduksjon på mer enn 50 prosent. I årets første kvartal er det kun registrert to
opprørsinitierte angrep i Kabul provins (ANSO 2012b; 2012c).
I årets første måneder var det ingen sikkerhetsrelaterte hendelser av betydning i
Kabul by. Den rolige perioden ble brutt 15. april, da utførte opprørerne et kraftfullt,
koordinert angrep som enkelte eksperter hevder er blant de mest komplekse
aksjonene Taliban har utført så langt. Samtidig med angrepet i Kabul var det også
angrep i flere andre provinser, blant annet i de østlige provinsene Logar og Paktia,
samt den viktige grensebyen til Pakistan, Jalalabad. Taliban har påtatt seg ansvaret
for angrepet, men det spekuleres i om også Haqqani-nettverket kan ha deltatt.
Angrepet i Kabul by var rettet mot flere høyprofilerte mål, blant annet det afghanske
parlamentet og flere ambassader. NATOs hovedkvarter og Kabul Star hotell, sentralt
i byen, ble også angrepet. Dette er et av de best bevoktede stedene i landet og viser at
opprørerne har slagkraft også her. Etter 18 timer ble opprørerne nedkjempet av
afghanske sikkerhetsstyrker, som blant annet fikk bistand av norske spesialsoldater.
Det er noe uklart hvor mange som mistet livet, men samtlige kilder er enige om at
det i hovedsak var opprørere som ble drept; mer enn tretti personer. Ifølge
myndighetene mistet åtte personer fra afghanske sikkerhetsstyrker livet. Tre sivile
ble drept og om lag 25 ble såret (BBC 2012c).
I begynnelsen av mai var president Barack Obama på et kort og uannonsert besøk i
Kabul for å møte president Karzai og signere avtalen om ”Strategic Partnership”.
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Kun få timer etter at Obama hadde forlatt Kabul, detonerte en bilbombe på Jalalabad
road, rett utenfor byen (Bowley 2012). Angrepet var rettet mot et gjestehus som
huser mange utlendinger. Minst fem sivile mistet livet i angrepet. Talibans talsmann,
Zabiullah Mujahid, uttalte i et telefonintervju at angrepet var en beskjed til Obama:
As soon as the mujahedeen learned about Obama’s trip to Kabul we planned
to conduct an operation at the heart of the city to send a message to Obama
that instead of signing strategic partnerships and instead of imposing a
corrupt and unpopular government over the people of Afghanistan, he should
think of ways to withdraw his troops from Afghanistan (Bowley 2012).
Den 22. juni var det ytterligere ett angrep; ikke i ”hjertet”, men mot et hotell i
rekreasjonsområdet ca. ti kilometer utenfor byen. Begrunnelsen for angrepet var
ifølge Talibans talsmann at velstående afghanere og utlendinger benytter hotellet, at
det drikkes alkohol og at stedet representerer en dekadent og vestlig livsførsel. Ifølge
Reuters mistet om lag 20 personer livet som følge av angrepet, mange av disse sivile
(Harooni & Zwak 2012).
I forbindelse med slike målrettede aksjoner som beskrevet ovenfor, blir ofte sivile
tilfeldige ofre; de oppholder seg på feil sted til feil tid. Opprørsaktiviteten i Kabul
provins, og særlig i Kabul by, er sentrert rundt målrettede angrep mot høyprofilerte
og symboltunge institusjoner og personer. Målene anses å representere ”fienden”,
dvs. de internasjonale styrkene og afghanske myndigheter.
Det er andre sikkerhetsutfordringer i Kabul by som kan fremstå som like krevende
for sivile å håndtere som opprørsaktiviteten, bl.a. kriminalitet og korrupsjon.
3.2

HERAT
Det fremgår av ANSOs kvartalsrapport at det er registrert totalt 439
sikkerhetsrelaterte hendelser i Herat provins i årets andre kvartal. Det representerer
en reduksjon i antall registrerte angrep fra opprørsgrupper på 19 prosent. Det er tegn
som tyder på at tendensen vil vedvare også i tredje kvartal. Long War Journal hevdet
i en artikkel av 15. juli at mer enn 600 opprørere i provinsen har skiftet side etter
opprettelsen av High Peace Council. Videre hevdes det at skyggeguvernør for
distriktet Injil, Mullah Mohammad, ble arrestert av afghanske og internasjonale
styrker (Long War Journal 2012c). Ifølge Pajhwok Afghan News (Quraishi 2012) har
en gruppe på femten opprørere, inkludert deres leder mullah Nazari, levert fra seg
våpen. Foranledningen skal, ifølge kilden, være en konfrontasjon mellom Talibankommandanter som resulterte i flere drepte. Mullah Nazari var Talibans
skatteinnkrever i distriktene Gulran, Kishk-i-Kohna og Rabat Sangi. Andre kilder
som Landinfo fester lit til bekrefter at et betydelig antall opprørere har gitt fra seg
våpen og ammunisjon og overgitt seg til myndighetene.
Landinfo mener at 2012 så langt kan karakteriseres som en stabil periode med
relativt få alvorlige hendelser. Det er riktignok noen få unntak. The Guardian meldte
10. april om et selvmordsangrep utenfor distriktskontoret i Guzara. Taliban påtok seg
ansvaret for angrepet. Ifølge myndighetene ble tre polititjenestemenn og åtte sivile
drept. Over 20 personer ble såret, flere av disse barn (The Guardian 2012).
Landinfo er bedt om å særskilt fokusere på situasjonen i distriktene Guzara, Injil og
Herat by. Det er rapportert om enkelte mindre og lavprofilerte angrep, ofte rettet mot
afghanske sikkerhetsstyrker. I distriktet Guzara har det vært flere slike, antagelig
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fordi hovedsetet til ISAF Regional Command West ligger i dette distriktet. I mai
detonerte en IED da et kjøretøy med internasjonale styrker kjørte forbi en skole og
tre av skolens elver ble såret. I Guzara er det registrert en eksplosjon (UXO) som
resulterte i at et barn ble drept og flere andre såret. I distriktet Injil og Herat by er det
ikke rapportert om opprørsangrep med alvorlige konsekvenser for sivilbefolkningen.
Flere kilder peker på at kriminalitet og smugleraktivitet er et problem for
sivilbefolkningen i provinsen. En internasjonal NGO som har inngående kunnskap
om sikkerhetsrelaterte forhold, har rapportert om flere tilfeller av kidnappinger,
særlig i Herat by. Det ser ut til at lokale forretningsmenn og deres familiemedlemmer
er særlig utsatt. Dette bekreftes av et parlamentsmedlem fra provinsen, som opplyser
til TOLOnews at det har vært en økning i antall kidnappinger av forretningsfolk og
deres slektninger for løsepenger. Han hevder at lokale sikkerhetsmyndigheter er
involvert i kidnappingene, og at politiet ikke i tilstrekkelig grad prioriterer å
bekjempe slik kriminalitet (TOLOnews 2012f). President Karzai har også uttrykt
bekymring for den økende kriminaliteten i Herat og har utnevnt en ny politisjef i
provinsen.
3.3

BALKH
I en seremoni 26. januar 2012 ble ansvaret for sikkerheten i Balkh provins offisielt
overført fra ISAF til afghanske sikkerhetsstyrker. Balkhs mektige guvernør,
Mohammad Atta, forsikret at afghanske sikkerhetsstyrker var forberedt på oppgaven
(Ghanizada 2012a). Generelt synes sikkerhetssituasjonen i provinsen å ha utviklet
seg positivt i 2012. Det er ikke rapportert om sikkerhetsrelaterte hendelser av
betydning i byen Mazar-e Sharif. I august detonerte en IED på en mindre vei i byen,
uten at sivile ble rammet. I provinsen som helhet ble det registrert totalt 56
opprørsinitierte hendelser i andre kvartal, hvilket innebærer en reduksjon på 37
prosent sammenlignet med samme periode i 2011. I årets første kvartal registrerte
ANSO 16 hendelser som opprørerne ble holdt ansvarlige for (ANSO 2012b; 2012c).
Selv om det rapporteres om få alvorlige hendelser, står opprørerne sterkt i flere av
provinsens distrikter. I distriktet Chimtal har opprørerne godt fotfeste, og det antas at
distriktet har den største tilstedeværelse av opprørere i provinsen. På tross av
opprørernes posisjon, synes ikke sivile å være mål for deres aksjoner. I juni og juli
ble imidlertid to medlemmer av den lokale shuraen drept, antagelig fordi de ble
ansett for å ha nære forbindelser til myndighetene. Også i Sholgara er
opprørsgrupper til stede. Når koalisjonsstyrkene aksjonerer i disse distriktene,
trekker opprørerne seg ut. De søker enten tilflukt i distriktet Chahar Kint, eller
beveger seg over provinsgrensen til Jawzjan. Situasjonen i Chahar Kint har de siste
to årene vært relativt stabil med få sikkerhetsrelaterte hendelser, men i slutten av juni
detonerte en IED som resulterte i at en person mistet livet og to ble såret.
Opprørerne er også til stede i distriktet Shortepa, men det er registrert relativt få
sikkerhetsrelaterte hendelser i distriktet. I distriktet Chahar Bolak har det vært
enkeltstående væpnede sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og opprørere. Det er
også rapportert om sammenstøt mellom ulike opprørsgrupper i Chahar Bolak, noe
som har resultert i at flere opprørere, herunder viktige kommandanter, har mistet
livet (Ihsas 2012).
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3.4

JAWZJAN
Sammenlignet med provinsene i sør og øst, er det registrert relativt få angrep og
sikkerhetsrelaterte hendelser i Jawzjan. Opprørsinitierte angrep for inneværende år
viser en reduksjon på nærmere 50 prosent. I første kvartal gjennomførte opprørerne,
ifølge ANSOs registreringer, totalt 12 angrep. I samme periode i 2011 var det 33
slike angrep. Angrepene er redusert fra 75 i andre kvartal av 2011, til 39 i samme
periode for 2012 (ANSO 2012b; 2012c).
Opprørerne står sterkest i distriktene Qush Tepa og Darzab. Distriktene ligger helt
sør i provinsen og grenser mot provinsene Faryab og Sari Pul. Sammen med Sayyaddistriktet i Sari Pul, er området en av de viktigste ”lommene” for Talibans etablering
i det nordlige Afghanistan (Giustozzi & Reuter 2011). I denne delen av provinsen
har opprørerne kapasitet til å gjennomføre relativt hyppige angrep og aksjoner.
Angrepene er hovedsakelig rettet mot politiets kontrollposter og patruljer.
Opprørerne benytter både IEDer og håndvåpen. Veifarende risikerer å bli kontrollert
av både opprørere og sikkerhetsstyrker, og det er relativt hyppige sammenstøt
mellom opprørsgrupper og sikkerhetsstyrker i både Qush Tepa og Darzab. Ifølge en
godt informert kilde har sikkerhetsstyrkene har hatt økt fokus på området, og det har
vært færre angrep i den siste tiden.
I distriktet Mingajek rapporteres det om konflikter og konfrontasjoner mellom
opprørere og lokalsamfunn. Flere eldre og religiøse ledere skal være drept av
opprørerne.
Opprørere er til stede i alle provinsens distrikter, men i de øvrige distriktene er det
kun sporadiske aksjoner og angrep, primært rettet mot afghanske sikkerhetsstyrker
og myndighetspersoner. Det er ikke rapportert om aksjoner med store sivile tap i
inneværende år. I motsetning til tidligere år har det heller ikke vært IEDer på
veistrekningen fra Sheberghan til Mazar-e Sharif.
I likhet med flere andre provinser 2 har det også i Jawzjan vært tilfeller av forgiftning
av skolejenter. Første tilfellet ble rapportert 2. juli. Om lag 260 skolebarn ble syke
som følge av forgiftet luft eller drikkevann (Long War Journal 2012b).
Det er registrert tre IEDer i provinshovedstaden Sheberghan by i rapportperioden.
Det illustrerer antagelig at opprørerne i Jawzjan, i motsetning til i naboprovinsen
Balkh, har kapasitet til å utføre angrep også i de urbane sentrene og
provinshovedstaden. Den første eksplosjonen i juni tok livet av en myndighetsperson
og hans kone, mens elleve personer ble såret. Omlag én måned senere, ble 22 sivile
såret da en bilbombe gikk av i byen.
Distriktsguvernøren i distriktet Qargin ble skutt i sitt hjem i slutten av juni.
Guvernørens kone og datter ble også drept. Taliban har ikke påtatt seg ansvaret for
angrepet. Ifølge politisjefen i Jawzjan er trolig bakgrunnen for drapene en personlig
konflikt (Ariana News 2012).

2

Ifølge Long War Journal har hundrevis av barn siden april blitt forgiftet i provinsene Takhar, Khost, Bamyan,
Kabul og Nangarhar.
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3.5

SARI PUL
Ifølge ANSOs kvartalsrapport for andre kvartal 2012 er det registrert 62
sikkerhetsrelaterte hendelser i Sari Pul første halvår 2012. I første kvartal ble 20
hendelser knyttet til opprørsgrupper. I andre kvartal økte antallet til 40.
Sammenlignet med andre kvartal i 2011, er dette en reduksjon på 32 prosent (ANSO
2012b; 2012c).
Tidlig i februar ble tre personer som arbeidet for et privat
telekommunikasjonsselskap i Sari Pul kidnappet i Syedabad, på veien mellom Sari
Pul by og Jawzjan (Madani 2012a). Taliban skal ha stått bak, og de kidnappede ble
frigitt etter at krav om løsepenger ble innfridd. I mars ble to statsansatte kidnappet av
opprørere i samme område.
Det er registrert spredte IED-aksjoner i provinsen. I Kala Khana, Kohistanat ble fire
selvmordsbombere drept ved et uhell (Madani 2012c). To personer, en antiterroroffiser og en sikkerhetsvakt, ble drept av en veibombe i Kohistanat i mai
(Pajhwok Afghan News 2012). Ytterlige en veibombe drepte fire personer, inkludert
ei gravid kvinne, nord i provinsen i juni (Sajad 2012c).
Taliban har tatt ansvaret for en aksjon mot et fengsel nord i Sari Pul i juni 2012.
Minst 30 innsatte ble drept og omtrent like mange rømte. Det er uvisst om noen av
de rømte fangene tilhører militante grupper (Sajad 2012b).
I juni ble rundt 300 skolejenter ved tre skoler forsøkt forgiftet. Det er uvisst hvem
som står bak. Taliban har tatt avstand fra hendelsen og vil straffe de ansvarlige
(TOLOnews 2012c).
Innbyggere i det nordlige Sari Pul gav i april utrykk for at sikkerhetssituasjonen i
provinsen er bekymringsfull og at det har vært et oppsving i opprørsaktiviteten, selv
om flere hundre opprørere skal ha skiftet side. Visepolitimesteren i Sari Pul
kommenterte befolkningens bekymring slik: ”security in the province was good
except in Shirmaha area, and that they had increased police patrols” (Madani 2012b).
Parlamentsmedlemmer i nordprovinsene, bl.a. Asadullah Sharifi som representerer
Sari Pul, har ytret uro over sikkerhetsutviklingen i regionen og særlig Sari Pul.
Myndighetene er ikke i stand til å sørge for sikkerheten, og dette har ført til at
tidligere sikre områder nå har blitt destabilisert (Zaheer 2012).

3.6

BAGHLAN
Ifølge ANSOs kvartalsrapport for andre kvartal 2012 er det registrert 167
sikkerhetsrelaterte hendelser i Baghlan i første halvår 2012; et snitt på færre enn én
hendelse per dag. I første kvartal ble 15 hendelser knyttet til opprørsgrupper, noe
som er det laveste kvartalstallet på flere år. I andre kvartal steg dette til 52 hendelser.
Sammenlignet med andre kvartal i 2011, er dette en økning på 68 prosent (ANSO
2012b; 2012c).
I februar ble det meldt at sikkerhetssituasjon utviklet seg positivt (Wakht News
Agency 2012a), bl.a. som følge av at 150 opprørere skiftet side i løpet av en periode
på tre uker.
I vår har det vært flere bombeeksplosjoner som har rammet både sivile og offentlige
tjenestemenn flere steder i Baghlan. På et marked i Baghlan-i-Markazi ble 23
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personer, halvparten skoleelever, såret i to eksplosjoner 2. april. Den andre bomben
gikk av da afghanske sikkerhetsstyrker undersøkte åstedet for den første
eksplosjonen. Noen dager senere ble sju personer skadd da en veibombe gikk av i
Nahrin. Ingen har påtatt seg ansvaret, og hendelsen er antagelig et nytt eksempel på
at sivile og ikke-afghanske og internasjonale styrker rammes (TOLOnews 2012a;
Shinwari 2012). Minst én person ble drept da en tankbil fylt med eksplosiver
detonerte sentralt i Pul-e-Khumri i juni. Flere kjøretøyer og mer enn 100 butikker
fikk skader i aksjonen (Wakht News Agency 2012b).
Utdanningssektoren i Baghlan har blitt rammet flere ganger. 4000 barn er fratatt
muligheten til å gå på skole i Baisqal, Baghlan-i-Markazi, selv om Hizb-i-Islamis
innflytelse i området er redusert (Sherzai 2012a). En gutteskole ble stukket i brann i
Banu i mai. Ingen har påtatt seg ansvar for brannen, som førte til at hundrevis av
elver ble uten skole (Sherzai 2012b). En uke etter at ”The People’s Council of
northern Baghlan Province” kunngjorde et krav om at provinsens
utdanningsminister, guvernør og politimester måtte gå av (Sajad 2012a), ble
utdanningsminister Mohammad Saeeds hjem angrepet. Både ministeren og familien
kom fra hendelsen uskadd. Likeledes kom minister for høyere utdanning, Obaidullah
Obaid, uskadd fra en IED-aksjon i Baghlan-i-Markazi i juli. To politimenn ble skadd
i hendelsen (Sherzai 2012c).
I perioden januar til juni 2012 melder flere nyhetskilder at minst 260 opprørere i
distriktene Farang, Tala wa Barfak, Baghlan-i-Markizi, Andarab og Firing har sluttet
seg til fredsprosessen. Samtidig meldes det om økt opprørsaktivitet i flere distrikter i
Baghlan (Sajad 2012d). Det totale omfanget voldshandlinger i Baghlan har økt første
halvår i 2012, og sivile i enkelte områder har fått beskjed om å holde dørene sine
åpne om natta, slik at de kan huse medlemmer av Taliban (UNAMA & OHCHR
2012b). Myndighetenes representanter har gitt uttrykk for at sikkerhetssituasjonen i
provinsen er stabil. I juni uttalte provinsens politisjef at “Of the 34 provinces, I feel
Baghlan is the most secure” (Gerig 2012). I august melder Wakht News Agency
(2012c) at
The northern Baghlan province security is being deteriorated compared to
the last several months, as the armed insurgents recently are usually using
roadside mine in attack against the security forces.
Minst sju afghanske soldater ble drept av en veibombe i august. Taliban har påtatt
seg ansvaret for aksjonen.
3.7

KUNDUZ
Provinsen Kunduz spilte en sentral rolle i opprørsgruppenes etablering i den nordlige
regionen. Det faktum at pashtunerne utgjør majoritetsbefolkningen i enkelte
distrikter holdes frem som en forklaring på dette. Antall angrep økte dramatisk i
2008 og 2009, og i 2010 ble opprørerne holdt ansvarlig for 355 angrep.
Internasjonale og afghanske styrker har brukt betydelige ressurser på å bekjempe
opprøret i provinsen. I 2011 sank antall registrerte angrep til 205 (ANSO 2012a). I
2012 ser antall registrerte angrep ut til å ha sunket ytterligere, og i de tre første
månedene i 2012 utførte opprørerne 13 angrep i provinsen. I andre kvartal ble det
registrert totalt 65 angrep initiert av opprørerne; en reduksjon på 40 prosent
sammenliknet med samme periode i 2011 (ANSO 2012b; 2012c).
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Ved en seremoni 11. juli ble ansvaret for sikkerheten i Kunduz provins overført til
afghanske sikkerhetsstyrker. Innenriksminister Bismillah Mohammadi var til stede
på seremonien og uttalte at situasjonen i Kunduz er vesentlig forbedret i løpet av de
siste to-tre årene. Distriktet Khanabad er imidlertid utelatt fra transisjonen, angivelig
på grunn av den dårlige sikkerhetssituasjonen i distriktet (Wahidullah 2012c). I
Khanabad er det rapportert om flere sikkerhetsrelaterte hendelser, blant annet to
lokale vakter som ble skutt og drept. Bakrunnen for drapene er ukjent. I distriktet
Imam Shahib har utviklingen gått i en annen retning. Selv om det også her er
registrert hendelser, er reduksjonen i antall registrerte angrep og hendelser markant.
Selv om antall angrep i provinsen som helhet har vært nedadgående, mener Landinfo
at situasjonen generelt fremstår som uavklart. Det rapporteres om relativt stor
tilstedeværelse av opprørere i provinsen. Ifølge lokale kilder står opprørerne sterkt i
distriktene Chahar Dara, Dasht-i-Archi og Aliabad. Ifølge en anonym kilde kommer
flere opprørsgrupper inn fra Pakistan og opererer tilsynelatende fritt. Regjeringen har
blitt oppfordret om å aksjonere for å forhindre at provinsen blir opprørskontrollert.
Majoritetsbefolkningen i provinsen er jordbrukere og bekymret for at uroligheter
skal ha konsekvenser for levebrødet (Wahidullah 2012a).
BBC meldte 14. august at en bombe hadde eksplodert på et marked i distriktsenteret i
Archi. Bomben, som var festet til en motorsykkel, rammet sivile som gjorde innkjøp
til Eid-feiringen. Tretten sivile ble drept og mer enn tretti personer ble såret, mange
av disse barn (BBC 2012d). Dette angrepet avviker fra de fleste andre opprørsangrep
i Afghanistan da målsettingen primært synes å være å ha vært å ramme sivile. Så vidt
Landinfo er kjent med har ikke afghansk Taliban påtatt seg ansvaret for angrepet. I
mai detonerte en veibombe i samme distriktet. En sivil og to politimenn ble såret i
eksplosjonen som ble utløst med fjernkontroll (Wahidullah 2012b).
3.8

TAKHAR
Sett hen til antall opprørsinitierte angrep i provinsen, avleires et inntrykk av at det
har skjedd en vesentlig forbedring i sikkerheten i provinsen. I årets første kvartal ble
det registrert fire angrep i provinsen (ANSO 2012b), mens i andre kvartal registrerte
ANSO (2012c) kun seks angrep, en reduksjon på mer enn 50 prosent fra foregående
år. De fleste hendelsene er registrert i distriktet og provinshovedstaden Taluqan, men
det er også registrert sammenstøt mellom opprørere og sikkerhetsstyrker og IEDeksplosjoner i andre distrikter, blant annet Chah Ab og Ishkamish.
Selv om opprørerne har gjennomført få angrep, er det oppørere til stede i provinsen,
blant annet i det sørlige Ishkamish-distriktet, på grensen til provinsene Kunduz og
Baghlan. Distriktet er viktig for opprørerne og brukes som skjulested og
forsyningslinje for krigere og materiell til Baghlan, Takhar og Kunduz. I distriktet
Khawja Ghar har tilstedeværelsen til opprørerne vist seg i form av nightletters, som
distribueres ved den lokale moskeen.
I Takhar antas opprørerne å stå bak flere tilfeller av forgiftning av skolejenter.
Rapporter om de første tilfellene kom i april, og TOLOnews meldte 2. juni at det
nylig hadde vært seks slike tilfeller. Jentene som rammes er mellom 7 og 18 år gamle
(TOLOnews 2012b). Ifølge Rawa News er flere hundre jenter forgiftet og har måttet
gjennomgå sykehusbehandling for luftveisproblemer. For enkelte har tilstanden vært
kritisk (Azizi & Salehi 2012). Det er også reistrert tilfeller av forgiftning i
distriktene Taluqan og Rustaq.
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I tillegg til Taliban er også Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) til stede i
provinsen. ISAF hevder at en sentral IMU-leder, Mulah Anwar, ble drept i et
flyangrep i distriktet Ishkamish i august. I forkant av dette eksploderte en IED i
distriktet 13. august og minst fem personer ble drept, herunder distriktsguvernøren
og personen som var utnevnt til å sitte i fredsrådet og eventuelt forhandle med
Taliban (Roggio 2012c).
En annen sikkerhetsrisiko for sivilbefolkningen i provinsen er kriminalitet, som
synes å være utbredt. Det har vært tilfeller hvor kriminelle grupper har gått inn i
private hjem. Videre er det rapportert om flere tilfeller av private konflikter som har
fått voldelig utfall.
3.9

PARWAN
I henhold til ANSOs registreringer var det totalt 82 sikkerhetsrelaterte hendelser i
provinsen i andre kvartal i 2012. Opprørsgrupper holdes ansvarlig for om lag
halvparten av disse. Antall angrep utført av opprørerne er redusert med 28 prosent i
andre kvartal 2012, sammenlignet med tilsvarende periode i 2011, hvilket innebærer
at det var 39 angrep i provinsen i årets andre kvartal. I årets første kvartal ble det
registrert fem opprørsinitierte angrep i Parwan (ANSO 2012b; 2012c).
Det har i løpet av siste halvår vært flere alvorlige hendelser på hovedveien mellom
Kabul og Bamian. Opprørerne forsøker å hindre adgang og forsyninger til Bamian
by. Ferdselen rammes av ulike typer angrep – direkte angrep på personer, kjøretøy
og kontrollposter samt veibomber. Det er særlig politiet som er mål for angrepene,
men også sivile blir rammet. I juli ble tre ingeniører fra et utviklingsprosjekt i det
nordlige Afghanistan drept av maskerte menn. De tre ble drept i Ghorband-dalen,
hvor det har vært mye opprørsaktivitet. To av ingeniørene var afghanere og én var
amerikaner (Radio Free Europe 2012). Det er flere rapporter om angrep på konvoier
og lastebiler – både sivile og militære. Eksempelvis ble femten lastebiler til en FNorganisasjon angrepet i Sheik Ali-distriktet i juni. Tolv av bilene unnslapp, mens to
biler tok fyr. I samme periode ble det lagt ut en veibombe rettet mot
distriksguvernøren i Shinwari, men ingen ble skadet.
Opprørsaktiviteten og de alvorligste hendelsene i 2012 er sentrert i distriktene
Ghorhand og Shinwari. Hovedveien fra Kabul til Bamian går gjennom begge disse
distriktene. I en artikkel i Long War journal heter det at Taliban har fått solid fotfeste
i Sheik Ali-distriktet (Long War Journal 2012a). Situasjonen i dette distriktet har
inntil nylig blitt ansett som relativt rolig og stabil, og i Landinfos sikkerhetsrapport
av juli 2011 ble situasjonen i Sheik Ali karakterisert som mer stabil enn i provinsen
for øvrig (Landinfo 2011). Befolkningssammensetningen i Sheik Ali avviker fra
andre distrikter i provinsen ved en vesentlig større andel hazaraer.
Det er registrert tilfeller av kidnapping, blant annet meldte en internasjonal NGO om
at to lærere og én dommer ble kidnappet i Shinwari i mai. Lærerne ble frigitt etter 24
timer, mens skjebnen til dommeren er ukjent. Det er stadig trefninger i distriktet
Shinwari, og sivile risikerer å komme i kryssild. Landinfo er ikke kjent med
rapporter om sikkerhetsrelaterte hendelser av betydning i distriktet Chaharikar.
Taliban skal ifølge flere nyhetsmedia ha tatt livet av sin egen distriktskommandant i
Shinwari, Mullah Qader, angivelig fordi han var involvert i en ”illicit relationship”
med en lokal kvinne. Samarbeidsforholdene mellom lokale grupperinger synes å
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være dårlig, noe drapet på mullah Qader illustrerer. Ulike Talibangrupperinger har
kjempet mot hverandre i Shinwari-distriktet og i provinsen for øvrig. Opprørerne har
ved flere anledninger forgjeves forsøkt å ta livet av provinsens mektige guvernør,
general Salangi (Long War Journal 2012a).
I februar var det omfattende demonstrasjoner utenfor Bagram-basen. Bakgrunnen var
at utenlandske soldater på basen hadde brent deler av Koranen. Selv om
øverstkommanderende for ISAF var raskt ute og beklaget hendelsen, samlet flere
tusen seg utenfor basen for å protestere. Minst fire personer skal ha mistet livet i
provinsen i forbindelse med protestene. Også andre steder i landet var det heftige
protester mot Koranbrenningen som medførte at sivile mistet livet (BBC 2012a).
3.10

GHOR
Opprørsaktiviteten - målt i antall angrep - er relativt lav i Ghor. Det er likevel tegn
som indikerer at sikkerhetssituasjonen utvikler seg i negativ retning. I motsetning til
tendensen i landet for øvrig, er det i Ghor økning i antallet registrerte opprørsangrep.
ANSO registrerte syv angrep i første kvartal. I andre kvartal var antallet femdoblet,
39 angrep; en økning på 30 prosent sammenlignet med samme periode i 2011
(ANSO 2012b; 2012c).
Myndighetens tilstedeværelse og kontroll i provinsen er utilstrekkelig, særlig i
avsidesliggende områder. Dette resulterer i at sterke lokale maktpersoner og
kommandanter har stort spillerom. I de vestlige distriktene Shahrak og Tula er det
rapportert om væpnede sammenstøt på bakgrunn av en konflikt mellom to
kommandanter. Det er videre rapportert om stammekonflikter som ved flere
anledninger har medført sammenstøt mellom væpnede grupper i det nordlige
distriktet Chaghcharan. Det er også rapportert om flere tilfeller av voldelige
konfrontasjoner hvor både politi, opprørere, lokale maktpersoner og kriminelle
grupper har vært involvert. Kriminaliteten i provinsen er betydelig og omfatter blant
annet kidnapping av sivile, smugling og ulike typer vinningskriminalitet.
De fleste sikkerhetsrelaterte hendelser er registrert i de nordlige distriktene, særlig
Chachcharan. I distriktene Dawlat Yar og Charsada synes det å være en forverring i
sikkerhetssituasjonen. I sør grenser Ghor til den urolige Helmand-provinsen, og
tidligere har opprørsaktivieteten vært størst i provinsens sydlige områder. Dette ser
ut til å ha endret seg. Det er rapportert om relativt få hendelser i distriktet Pasaband
og Taywara; kun enkeltstående, direkte angrep på politiet og IEDer rettet mot
myndighetspersoner. Afghanske sikkerhetsstyrker, med bistand fra internasjonale
styrker, har gjennomført operasjoner for å ”rense” distriktene for opprørere.
Opprørerne er også til stede i andre deler av provinsen, og i det nordvestlige
distriktet Shahrak skal sivile ha blitt drept fordi de nektet å betale skatt til Taliban.
Det er forbundet med risiko å ferdes på veinettet i provinsen, pga. veibomber og
landeveisrøverier. Opprørerne setter opp kontrollposter og har ved flere anledninger
gått til direkte angrep på myndighetspersoner.
Høystående myndighetspersoner ser ut til å være særskilt utsatt også i denne
provinsen. I august ble et provinsrådmedlem drept av en fjernutløst veibombe på
veien fra provinshovedstaden Chaghcharan (Hakimi 2012). En internasjonal kilde
opplyste at politisjefen for distriktet Charsada ble drept få dager senere av en IED da
han var på vei til kontoret. Hendelsen er bekreftet av Taliban (Islamic Emirate of
Temanotat Afghanistan: Sikkerhetsrapport januar – august 2012
LANDINFO – 5. OKTOBER 2012

17

Afghansitan 2012). Politisjefens slektninger skal senere ha kidnappet fem av
skyggeguvernørens familiemedlemmer, og disse skal alle ha blitt skutt og drept.
I distriktet Lal Wa Sarjangal, som grenser mot provinsen Bamian, er befolkningen
hazaraer og sjiamuslimer. Hazarajat synes fortsatt å være sikkerhetsmessig stabilt, og
opprørerne har ikke fotfeste i disse områdene. Det er ikke, så vidt Landinfo kjenner
til, rapportert om sikkerhetsrelaterte hendelser av betydning i distriktet Lal Wa
Sarjangal.
3.11

WARDAK
Generelt er konfliktnivået høyt i de østlige delene av provinsen. ISAF har overført
ansvaret for sikkerheten til afghanske sikkerhetsstyrker, men guvernøren har advart
om at transisjonen er uansvarlig fordi ”security is not good in Wardak”. Guvernøren
påpeker videre at afghanerne verken er trent eller har utstyr til å håndtere
sikkerhetsproblemene i provinsen (TOLOnews 2012d). De internasjonale styrkene
spiller fortsatt en aktiv rolle i provinsen og har i løpet av sommeren deltatt i
”rensing” av flere distrikter. De har også gjennomført flyangrep rettet mot
opprørsmål.
På tross av det høye konfliktnivået, har det likevel vært en reduksjon i antall
opprørsinitierte angrep så langt i 2012. I første kvartal registrerte ANSO 15 angrep,
en reduksjon på 28 angrep fra 2011. I andre kvartal er reduskjoen også en betydelig
fra 185 angrep til 111 (ANSO 2012). Det ser ut til å ha vært en økning i antallet
angrep både i juni, juli og august.
I provinsens østlige distrikter er det stor opprørsaktivitet og opprørerne har kapasitet
til ramme sikkerhetsstyrkene og profilerte myndighetspersoner. I juli ble guvernøren
i distriktet Chak skutt og drept da bilen han satt i ble angrepet av opprørere. Taliban
har påtatt seg ansvaret for angrepet som antagelig var reaksjon på en større offensiv
som afghanske og internasjonale styrker nettopp hadde gjennomført i distriktet. Flere
opprørere ble drept i offensiven, herunder fire kommandanter (TOLOnews 2012e).
Det er også rapportert om flere tilfeller av aksjoner mot personer uten tilknytning til
myndighetene og kidnapping av velstående forretningsmenn.
I Saydabad-distriktet skal det ifølge en etterrettelig kilde være utnevnt
opprørskommandanter fra Waziristan fordi de lokale gruppene har lidd store tap den
siste tiden. Kommandantene er radikale, og terskelen for når det oppstår mistanke om
tilknytning til myndighetene er lav. De nye kommandantene har stått bak omfattende
vold og terror i området. Mange opprørsinitierte angrep ble registrert i Saydabaddistriktet i sommermånedene. Ifølge kilden ble skygge-distriktsguvernøren drept av
internasjonale og afghanske styrker i august. Kilden hevder at det også i det sørlige
distriktet Jaghatu er en betydelig andel opprørere fra Waziristan.
Det er forbundet med risiko å bevege seg på veinettet i provinsen, blant annet på
grunn av IEDer, kidnappinger, illegale kontrollposter, samt fare for å bli angrepet
med håndvåpen eller komme i kryssild. Den strategisk viktige hovedveien mellom
Kabul og Kandahar går gjennom distriktene Maydan Shahr, Nirkh og Saydabad.
Opprørere har angrepet sikkerhetsstyrker og forsyningskonvoier på veiene i alle tre
distriktene. I tillegg har det vært flere alvorlige hendelser på veien fra Kabul til
Bamian som går gjennom provinsens nordlige distrikter.
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I provinsens nordvestlige distrikter, de to Beshud-distriktene og Day Mirdad, er det
relativt få konfrontasjoner mellom opprørere og sikkerhetsstyrker. Inntrykket er at
opprørerne har dårlig fotfeste i distriktene, hvor befolkningen i hovedsak er hazaraer.
I mai/juni har det vært sesongbaserte voldelige konfrontasjoner mellom bofaste
hazaraer og nomadiske kuchier. I 2012 ser det ut til at konfliktnivået har vært lavere
enn i tidligere år. Det er rapportert om enkelte sammenstøt, og, ifølge Landinfos
kilder, mistet ca, ti personer livet i år, de fleste hazarer. Antagelig har volden vært
begrenset fordi store sikkerhetsstyrker ble utplassert i området i den perioden som
kuchiene passerte. Forsøkene på å finne en varig politisk løsning på konflikten har
ikke lykkes. FN har forsøkt å megle mellom partene (Fida 2012).
3.12

GHAZNI
I 2012 har det vært en markant reduksjon i antall opprørsinitierte angrep i Ghazni. I
første kvartal ble det registrert 96 slike angrep, mens det i samme periode i 2011 ble
registrert 152 angrep. Tall fra ANSO viser en reduksjon på mer enn 40 prosent i årets
andre kvartal, da det ble registrert 419 angrep (ANSO 2012b; 2012c). På tross av en
klar nedgang i antall angrep, er det viktig å merke seg at det fortsatt er svært mange
hendelser i provinsen, og i tillegg til opprørerne har internasjonale og afghanske
sikkerhetsstyrker omfattende aktivitet i provinsen. Det påvirker sivilbefolkningens
sikkerhet. Selv om det totale antallet hendelser er redusert, er fortsatt Ghazni en av
landets mest urolige provinser.
Det er imidlertid stor forskjell på de østlige og vestlige distriktene i provinsen.
Opprørerne står sterkest i de østlige områdene, hvor de har slagkraft til å
gjennomføre daglige angrep og aksjoner, både i urbane strøk og på landsbygda. Det
er særlig mange angrep i Ghazni distrikt og by, men det registreres også et stort
antall hendelser i samtlige av provinsens østlige distrikter. Hovedveien mellom
Kandahar og Kabul går gjennom provinsen. Veien er sterkt trafikkert og utsatt for
veibomber, særlig tidlig på dagen (IEDer plasseres ofte ut om natten).
Ifølge Long War Journal (Roggio 2012b) opererer flere militante, islamistiske celler i
Ghazni i tillegg til Taliban, blant annet Al-Qaida og Islamic Movement of
Uzbekistan. Flere personer med tilknytning til Al-Qaida skal ha blitt tatt til fange i
provinsen. Ifølge etterrettelige kilder opererer også pakistansk Taliban og Haqqaninettverket i provinsen.
I tillegg til en rekke direkte angrep er antallet IED-eksplosjoner i provinsen
betydelig. Høyprofilerte personer med tilknytning til myndighetene er utsatt, blant
annet ble lederen for provinsrådet drept i Ghazni by i slutten av august.
Selvmordsangrep ser ut til å være relativt uvanlig i Ghazni-provinsen, og Landinfo er
ikke kjent med selvmordsangrep i provinsen i 2012.
En rekke skoler i provinsen har i perioder vært stengt på grunn av trusler fra
oppørerne, særlig har distriktene Andar, Dek Yak og Ghazni vært utsatt. I flere
lokalsamfunn har det utløst sterk misnøye, og i enkelte distrikter, blant annet Andar
og Dek Yak, har lokale militser gjort opprør mot Taliban. En utløsende faktor skal
være Talibans stenging av skoler og bazarer, samt innføring av en radikal tolkning av
islamsk lov (Roggio 2012b). Taliban skal siden mai ha mistet kontroll over deler av
distriktet Andar etter et folkelig opprør (Habib 2012). Situasjonen er imidlertid
uavklart, og det er stadig kamphandlinger mellom opprørere og lokale militser.
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I provinsens vestlige, hazara-dominerte distrikter er sikkerhetssituasjonen mye bedre
med få registrerte hendelser. Kildene til denne rapporten omtaler i liten grad
sikkerhetssituasjonen i de vestlige distriktene Nawur, Ajristan, Malistan og Jaghuri.
Etter Landinfos vurdering er det uttrykk for at situasjonen i denne delen av provinsen
skiller seg vesentlig fra provinsen for øvrig. Det har vært enkelte sammenstøt
mellom opprørere og sikkerhetsstyrker i de nevnte distriktene, men hendelsene synes
i svært begrenset grad å ha påvirket siviles sikkerhet. I distriktet Ajristan har
opprørerne ved flere tilfeller angrepet distriktssenteret eller politiposter med
håndvåpen, men de har trukket seg raskt tilbake.
Det foreligger, så vidt Landinfo er kjent med, ikke oppdatert informasjon om
veisikkerheten inn og ut av provinsens vestlige distrikter. Generelt er sikkerheten for
veifarende et problem i Afghanistan, og da disse distriktene ligger nær svært ustabile
områder med stor opprørsaktivitet, må det legges til grunn at reiser ut og inn kan
være problematisk.
3.13

DAY KUNDI
Ifølge ANSOs kvartalsrapport for andre kvartal 2012 er det registrert 24
sikkerhetsrelaterte hendelser i Day Kundi i første halvår 2012. I første kvartal ble det
kun registret én hendelse knyttet til opprørsgrupper. I andre kvartal steg dette til tre
hendelser. Sammenlignet med andre kvartal i 2011, er dette en nedgang på 75
prosent (ANSO 2012b; 2012c).
Noen enkelthendelser har rammet sivile. I begynnelsen av januar ble to sivile drept
og to skadd i et væpnet angrep på fotgjengere i Shakar Dara, Khadir (Ghulam
2012a). I februar ble også en tolv år gammel gutt drept og to andre skadd i Khadir,
da en bombe plassert i en fotball detonerte (Ghulam 2012c). Samme måned brant en
moské i Ashtarli. Det er usikkert om brannen i moskeen, som ble brukt som skole,
var påsatt (Ghulam 2012b).
I forbindelse med en aksjon i Kajran i april, ble 23 opprørere drept, og det ble
konfiskert over 200 kilo sprengstoff og våpen (Dillon 2012). Flere våpen og store
mengder ammunisjon ble også konfiskert i Kajran i juni, i en aksjon ledet av Afghan
National Security Force (ANASF). Samarbeid mellom ANASF og lokalt politi i
Kajran er avgjørende for sikkerheten i distriktet (Mesta 2012).
USAs forsvarsminister Leon Panetta beskriver framgangene i både Helmand,
Kandahar, Oruzgan og Day Kundi som ”udiskutabel” (Kagan & Kagan 2012).
Sivilbefolkningen har vendt seg mot Mulla Omar og hans menn og drevet dem ut av
området. Det er imidlertid fremdeles sikkerhetsproblemer i form av trefninger og
kriminalitet langs veiene i Day Kundi, men provinsen og dens sivilbefolkning er
fremdeles blant de provinsene som i begrenset grad er omfattet av opprøret.

3.14

LAGHMAN
Utviklingen i sikkerhetssituasjonen i provinsen Laghman avviker fra det generelle
bildet. Mens det i store deler av landet er en reduksjon i antall registrerte
opprørsangrep, er det registrert en klar økning i Laghman. I andre kvartal ble det
registrert 149 angrep, en økning på 54 prosent sammenlignet med samme periode i
2011 (ANSO 2012c).
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Ansvaret for distriktet Mehtarlam ble overført til afghanske sikkerhetsstyrker
sommeren 2011, og i juli 2012 var det transisjonssermoni for ytterligere tre av
provinsens distrikter. Nå er det kun distriktet Alingar som ikke er omfattet av
sikkerhetstransisjonen. Årsaken er antagelig sterk tilstedeværelse av opprørere i
distriktet, samt at distriktet grenser mot de urolige provinsene Kunar og Nuristan.
Det har vært flere store, komplekse og høyprofilerte angrep i Laghman etter at
Talibans ledelse erklærte at årets våroffensiv var i gang. Angrepene er primært rettet
mot sentrale myndighetspersoner og afghanske sikkerhetsstyrker, og det synes å ha
vært en konsentrasjon av angrep i provinshovedstaden Mehtarlam. I månedsskiftet
april/mai rettet Taliban et komplekst angrep mot PRT-basen og ulike myndighetsmål
i byen, blant annet guvernørens administrasjon og afghanske sikkerhetsstyrker. Ingen
ble drept eller skadet i angrepene. Opprørerne gjennomførte også en mislykket
aksjon for å befri opprørere i fengselet i provinshovedstaden.
Lederen for provinsens Department for Women’s Affairs, Hanifa Safi, ble drept i
Mehtarlam by 13. juli. En bombe detonerte da hun sammen med sin ektefelle og
datter satte seg inn i familiens bil etter at de hadde vært på bazaren. Ektefellen,
datteren og seks andre sivile ble såret (UNAMA 2012). Den 12. august ble også
distriktsguvernøren i Alashing-distriktet drept av en bilbombe i Metharlam by. Tre
politimenn som var sammen med distriktsguvernøren mistet også livet (TOLOnews
2012h).
Begge hendelsene illusterer konfliktens intensitet i provinsen og synliggjør
opprørernes tilstedeværelse og slagkraft, selv i provinshovedstaden. Tidligere har
afghanske og internasjonale sikkerhetsstyrker hatt relativt god kontroll i Mehtarlam
by, mens opprørerne har stått sterkt i landsbyene rundt det urbane senteret. Nå ser det
ut til at afghanske sikkerhetsstyrker ikke er i stand til å hindre opprørerne i å operere
også i bykjernen.
I tillegg til høy-profilerte angrep som beskrevet ovenfor, er opprørerne ansvarlig for
en rekke mindre angrep, spesielt mot sikkerhetsstyrkene og politiet. Det er rapportert
om slike angrep i samtlige av provinsens distrikter. Hovedveien mellom Kabul og
Jalalabad går gjennom distriktet Qaraghayi, sør i provinsen. Ved flere anledninger
har opprørere angrepet konvoier med drivstoff og forsyninger, og særlig er konvoier
med forsyninger til de internasjonale styrkene utsatt. Det har også vært hendelser på
veinettet i andre deler av provinsen. Det er videre rapportert om illegale
kontrollposter, både ved hovedveiene og ved mindre trafikkerte veier. I distriktet
Dawlat Shah synes det å være noe mindre opprørsaktivitet enn i provinsen for øvrig.
3.15

NANGARHAR
I henhold til ANSOs registreringer var det totalt 902 sikkerhetsrelaterte hendelser i
provinsen i andre kvartal i 2012. Opprørsgrupper holdes ansvarlig for 34 prosent av
disse, totalt 307 hendelser. I motsetning til den generelle utviklingen i landet, har
antall angrep gjennomført av opprørerne i Nangarhar-provinsen økt med fire prosent.
I årets første kvartal gjennomførte opprørerne 135 angrep, hvilket er en liten økning
fra foregående år da det ble registrert 128 angrep. For myndighetene er det av stor
betydning å kontrollere denne strategisk viktige provinsen, blant annet fordi
hovedveien mellom Kabul og den pakistanske grensen går gjennom provinsen.
Afghanske sikkerhetsstyrker og internasjonale styrker har derfor et sterkt fokus og en
betydelig tilstedeværelse i provinsen, og er ansvarlig for mer enn 50 prosent av
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sikkerhetshendelsene her (ANSO 2012b; 2012c). De afghanske og internasjonale
styrkenes høye aktivitetsnivå rammer også sivilbefolkningen, i februar skal åtte
skolejenter ha blitt såret i et NATO-ledet flyangrep i det nordlige Shewa/Dara-i Nurdistriktet (Hashami 2012).
Afghanske sikkerhetsstyrker overtok ansvaret for sikkerheten i distriktene Beshud,
Kama, Surkh Rod, Shewa/Dara-i Nur og Jalalabad i januar 2012. Provinsens
guvernør uttalte i forbindelse med transisjonen at han er optimist fordi
sikkerhetsstyrkene har støtte i folket, er godt utstyrt og opprørerne ”were incapable
of face-to-face combat with Afghan forces” (Khetab 2012). Distriktene som er
omfattet av transisjonen ligger i den nordlige delen av provinsen og har over lengre
tid blitt ansett som sikkerhetsmessig mer stabile enn de sørlige og sørøstlige
distriktene, hvor opprørerene har sterk tilstedeværelse og slagkraft. Dette bekreftes
av provinsens politisjef Abdullah Stanikzai:
Speaking at a press conference, Stanikzai said that Shirzad, Khogyani,
Hesarak, Pacheragam and Chaparhar districts are facing insurgent threats.
These five districts are facing high levels of threat from insurgents planting
roadside mines and ambushing security forces," Stanikzai told reporters
(TOLOnews 2012g).
Politisjefen påpeker videre at opprørerne bruker IEDer for å ramme afghanske og
utenlandske tropper, mens det i realiteten er sivile som utsettes for den største
trusselen. I distriktet Achin har de eldre gjort opprør mot Taliban og erklært at
opprørsvirksomhet i distriktet vil bli møtt med alvorlige gjengjeldelsesaksjoner fra
befolkningen (TOLOnews 2012i). I andre av provinsens distrikter er det også
indikasjoner på et folkelig opprør mot Taliban og andre opprørsgrupper.
UDI har i bestillingen bedt om at det særskilt fokuseres på distriktene Bati Kot,
Bihsud, Kama, Kuz Kunar, Rodat, Surkh Rod samt Jalalabad by. Alle distriktene
ligger i den nordlige delen av provinsen.
Opprørerne har gjennomført flere mindre angrep i Jalalabad by, de fleste målrettede
angrep mot afghanske og internasjonale styrker. Det var flere hendelser og mye uro i
forbindelse med Koran-brenningen på Bagram-basen i februar. Den 27. februar
drepte en selvmordsbomber ni personer utenfor flyplassen i Jalalabad. Taliban påtok
seg ansvaret, og talsmann Zabiullah Mujahid skrev i en e-post til media at ”This
attack is revenge against those soldiers who burned our Koran” (BBC 2012b). Kun få
dager senere ble en person drept og flere såret i et selvmordsangrep mot en av
politiets kontrollposter i byen (Xhinhua 2012). Jalalabad ble rammet 15. april, da det
store, koordinerte angrepet i Kabul fant sted. Angrepet på flyplassen og den USAledede PRTen 3 resulterte i at syv opprørere og tre sivile mistet livet (Hashmion
2012). Høsten 2010 og i 2011 var det en rekke angrep på musikkbutikker i byen. I
2012 ser dette ut til å ha avtatt, selv om det har vært enkelte tilfeller av slike angrep.
I juni mistet to personer livet i et angrep på en musikkforhandler (AFP 2012).
På tross av enkelte hendelser kan perioden det her rapporteres for betegnes som
relativt rolig i Jalalabad by. Aksjonene og angrepene i Jalalabad har i begrenset grad

3

Flyplassen og PRTen ligger utenfor grensen til Jalalabad by og er formelt en del av Bishud-distriktet.

Temanotat Afghanistan: Sikkerhetsrapport januar – august 2012
LANDINFO – 5. OKTOBER 2012

22

rammet sivile. Det ser ut til at afghanske sikkerhetsstyrker har relativt god kontroll i
byen og distriktet, og at opprørerne har begrenset operasjonell kapasitet.
I distriktene Bati Kot, Bishud og Rodat kjennetegnes sikkerhetssituasjonen av
stadige konfrontasjoner mellom sikkerhetsstyrker og opprørere. Opprørernes
viktigste våpen er IEDer, men de benytter også håndvåpen og tunge våpen. Dette er
trefninger eller angrep som i mindre grad påvirker sivilbefolkningen. På
veistrekningen mellom Jalalabad og grensebyen Torkham har det vært flere
veibomber, og disse rammer vilkårlig og utsetter sivilbefolkningen for fare. Både i
Bati Kot og Bishud er barn drept av IEDer. Det er videre rapportert om ulike type
kriminalitet, både private konflikter som resultert i drap, vinningskriminalitet,
enkelte tilfeller av kidnapping og smugling av store mengder narkotika.
Ifølge Landinfos kilder er det i distriktene Kama, Kuz Kunar og Surkh Rod få
hendelser av betydning for sivilbefolkningens sikkerhet.
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