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•
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Hva er pakistansk Talibans mål og strategi?

Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) er et nettverk bestående av flere tiltalls militante, islamistiske
grupper. Sammenslutningen ble dannet i 2007, og hensikten var først og fremst å bidra til
koordinering av gruppene som opererte i FATA (Federally Administered Trible Areas) og
Khyber Pakhtunkhwa 1 og å få økt innflytelse i regionen (National Counterterrorism Center
u.å.b). Stammelederne møtes i shura (parlament) som legger opp strategi og taktikk. I shura
velges også en emir (president). Emiren er nettverkets talsperson og leder
beslutningsprosessene (ISPU 2011). Baitullah Mehsud, som ble drept av en drone i august
2009, var nettverkets grunnlegger og første emir. Han ble etterfulgt av Hakimullah Mehsud,
som blant annet ville gjennomføre selvmordsbombeaksjoner i USA (National
Counterterrorism Center u.å.b). I januar 2012 gikk det rykter om at han hadde blitt drept i et
amerikansk droneangrep i Nord-Waziristan. Dette ble både bekreftet og avkreftet flere ganger,
og spørsmålet ble lenge stående ubesvart (Mir 2012). I løpet av høsten 2012 har Mehsud
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Tidligere Nordvestprovinsen, North-West Frontier Province (NWFP).
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kommet med flere kunngjøringer, og han antas å ha søkt tilflukt i det østlige Afghanistan, der
andre TTP-ledere holder base (Ali 2012; MEMRI 2012).
Ifølge Jane’s World Insurgency and Terrorism (2012) er det tre forhold som bidro til
dannelsen av TTP:
•

Samle de ulike
Pakhtunkhwa.

•

Bistå afghansk Taliban i kampen mot afghanske myndigheter og internasjonale
styrker.

•

Opprette et islamsk emirat i Pakistan med utgangspunkt i stammeområdene.

pro-Taliban-grupperingene

som

opererer

i

FATA/Khyber

I motsetning til afghansk Taliban, bekjenner TTP seg i større grad til den globale jihad og en
internasjonalt orientert ideologi, nærmere al-Qaidas, enn afghansk Taliban. I et intervju fra
januar 2008 med Baitullah Mehsud (som sitert i Jane’s World Insurgenscy and Terrorism
2012), poengteres TTPs forhold til den internasjonale arena og jihad:
Islam is one religion and there are no borders in Islam. We muslims are one hand and
will carry out jihad in Afghanistan and Pakistan. We will also carry out jihad in
Palestine, Bosnia and Iraq. This is a religious duty.
Flere av fraksjonene innenfor TTP er uenige om opprørets fokus og den pakistanske statens
status; i praksis, om Pakistan skal oppfattes som fiende og bekjempes aktivt. Likeledes er det
splittede synspunkt på afghansk Taliban. Enkelte mener at hovedfokus bør være å bistå
afghansk Taliban, mens andre fokuserer på støtte til Lashkar-e-Tayyiba 2 og konflikten i
Kashmir.
Hvor opererer Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)?

TTPs kjerneområde er FATA og særlig distriktet Sør-Waziristan, der grunnleggeren Baitullah
Mehsud hadde sin base. Gruppene har en sterk tilstedeværelse i Nord-Waziristan og Bajaur.
Militante islamistiske grupper opererer i de fleste distriktene i FATA (Jane’s World
Insurgency and Terrorism 2012). Ifølge Institute for Social Policy and Understanding (ISPU
2011) disponerer rundt 40 grupper i FATA om lag 45 000 menn. Det antydes at så mange som
30-35 000 menn til enhver tid står under våpen i grupper tilknyttet TTP. Utenfor
kjerneområdene i FATA er TTP-grupperingenes operasjonsområde først og fremst innenfor
provinsen Khyber Pakhtunkhwa.
TTP er primært en pashtunsk bevegelse, men består ikke utelukkende av pashtunere. ”Punjabi
Taliban” er alliert med TTP og består ifølge ISPU (2011) av cirka 2000 mann. De fleste innen
Punjabi Taliban har bakgrunn fra væpna kamp i Kashmir og utfører de fleste av sine aksjoner
internt i Pakistan. Punjabi Taliban har stått bak kidnappinger på ordre fra TTP (Walsh 2012a).
TTP-celler er aktive også utenfor Pakistan. TTP skal ha uttrykt ønske om å gjennomføre
aksjoner i USA, og i mai 2010 tok TTP ansvaret for et mislykket angrep i New York
(Mazzetti, Tavernise & Healy 2010). I april 2010 var TTP involvert i et angrep mot det
amerikanske konsulatet i Peshawar. Aksjonen ble avverget før aksjonistene klarte å ta seg inn

2

Terroristgruppe også kjent som Army of the Righteous. Gruppa er en av de største og mest aktive av de militante gruppene
som fokuserer på konflikten i Kashmir (National Counterterrorism Center u.å.a).

Respons Pakistan: Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

25. OKTOBER 2012

2

på konsulatområdet (Roggio 2010). Det er kjent at TTP ved flere anledninger har angrepet
konvoier med drivstoff på vei til ISAF-styrken i Afghanistan, dette som hevn for flere
amerikanske droneangrep i FATA (Jane’s World Insurgency and Terrorism 2012).
Fra høsten 2010 kan det synes som TTP har økt sin aktivitet i Baluchistan og stått bak flere
større aksjoner i provinsen. Mange av disse har vært rettet mot den sjiamuslimske delen av
befolkningen (Jane’s World Insurgency and Terrorism 2012).
TTP har etablert celler med kapasitet til å gjennomføre aksjoner og angrep i andre deler av
landet. De antas å ha stått bak omfattende angrep både i Baluchistan, Sindh og Punjab i de
senere årene. Guvernøren i Punjab, Salman Taseer, ble skutt av sin egen livvakt i januar 2011,
angivelig på grunn av guvernørens forsøk på å reformere Pakistans omstridte blasfemilov.
TTP hevder at livvakten aksjonerte på ordre fra TTP (Jane’s World Insurgency and Terrorism
2012).
Jane’s World Insurgency and Terrorism (2012) har utarbeidet en kronologisk oversikt over de
største aksjonene TTP anses ansvarlig for. I 2011 ble det gjennomført aksjoner i alle Pakistans
provinser. De totalt 38 aksjonene krevde et betydelig antall menneskeliv. Per september 2012
er det registrert 15 aksjoner.
Kontrollerer TTP særskilte områder?

FATA består av sju distrikter. Etter 1947 ble området gitt spesiell administrativ status;
konstitusjonelt semi-autonomt område. Pakistansk jurisdiksjon gjelder ikke i FATA med
mindre presidenten bestemmer det. Presidenten utnevner en guvernør og såkalte political
agents. Disse er underlagt presidenten og styrer blant annet etter regelverket Frontier Crimes
Regulation 1901, som slår fast at parlamentet ikke har myndighet i området. Den pakistanske
statsmakten - politi, rettsvesen og militære - har også begrenset rett til inngripen i området
(FATA u.å.a; u.å.b).
Situasjonen i FATA er uoversiktlig, og det er antagelig ikke mulig å gi et klart svar på hvem
som har kontroll i ulike områder. Det er lokale stammer og stammeledere som har makt og
kontroll lokalt. Enkelte av disse vil være del av eller i allianse med TTP, mens andre vil være
i opposisjon. Grupper tilknyttet TTP gjennomfører sporadiske aksjoner og angrep i områdene
utenfor FATA, også i Khyber Pakhtunkhwa. Det foreligger imidlertid ikke informasjon som
tilsier at TTP har kontroll i noen av disse områdene.
Hvordan rekrutterer TTP-gruppene?

TTP er en løs sammenslutning og ikke en hierarkisk organisasjon med klare
kommandostrukturer. Dette gjenspeiles også i rekrutteringen av militære kadre. Ifølge Jane’s
World Insurgency and Terrorism (2012) rekrutterer ikke TTP direkte, men de ulike gruppene
rekrutterer gjennom sine nettverk og stammer. Hvor mange den enkelte kommandant er i
stand til å rekruttere, vil være bestemmende for hans posisjon og innflytelse i TTPs shura.
Rekrutter vil ha ulike motiv for å slutte seg til TTP. Mange er desillusjonerte unge menn
motivert av kombinasjoner av hevn, religion og økonomi. Rekrutteringen vil i hovedsak skje
innenfor et religiøst miljø. Ifølge Institute for Social Policy and Understanding (ISPU 2011)
rekrutterer TTP ved å tilby unge menn adgang til et sosialt nettverk, penger, makt og respekt.
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Det påpekes at økonomiske forhold er sentrale for mange, de er unge og arbeidsledige og
enkelte er også internt fordrevne på grunn av urolighetene i stammeområdene.
Oppslutningen om TTP i enkelte områder forklares med at TTP tilbyr ”swift and free justice”
(ISPU 2011, s. 7). Befolkningen opplever at TTP - gjennom tradisjonell konflikthåndtering bidrar til akseptable løsninger, og shariadomstolene dømmer i tråd med lokal rettsoppfatning.
Dette i motsetning til myndighetenes mangel på rettsutøvelse.
Det er åpenbart at enkelte av grupperingene i TTP benytter både tvang og kidnapping ved
rekruttering. Det er rapportert om tilfeller hvor barn skal ha blitt tvunget til å delta i
selvmordsaksjoner. TTP skal også ha kidnappet barn og brukt barn i etterretningsvirksomhet.
Omfanget av slike overgrep er uklart, men det er trolig ikke omfattende (ISPU 2011). I
enkelte områder har internasjonale styrkers angrep rammet sivilbefolkningen hardt. Det har
antagelig bidratt til at rekruttering ikke har vært et problem. Etter slike angrep har ofte mange
frivillige meldt seg til tjeneste. De pakistanske sikkerhetsstyrkenes ”counterinsurgent’s
abusive tactics” har trolig også gitt økt næring til opprørsrekrutteringen (ISPU 2011, s. 8).
Forholdet mellom TTP og klanledere i grenseområdene til Afghanistan

TTP og deres allierte har ofte lokale klanledere som mål. De har en målretta strategi om å
eliminere klanledere som ikke er samarbeidsvillige. Klanledere som anses å stå i ledtog med
myndighetene, er svært utsatt. Rapporter indikerer at hundrevis av klanledere har blitt drept
av TTP i perioden fra 2007 og fram til i dag (Jane’s World Insurgency and Terrorism 2012;
Bajoria & Masters 2012).
Som påpekt, er TTP en fragmentert bevegelse med liten grad av sentralstyring. Lokale
kommandanter og stammeledere opptrer som autonome kommandanter og ledere. Det er
trolig først og fremst i tilknytning til konkrete aksjoner av en viss størrelse at samarbeid og
sentralisert styring er en realitet.
Er TTP i stand til å forfølge eventuelle avhoppere/informanter?

ISPU (2011, s. 3) beskriver TTP som en ”extremely decentralized movement”; snarere et
nettverk enn en kommandostruktur. Det er de lokale gruppene og deres ledere som tar
beslutninger på bakgrunn av lokalt fundert strategi og lokale forhold. Tradisjonelle enheter
som storfamilie, klan, landsby og stamme står sentralt. Det er lokale kommandanter som tar
taktiske og strategiske valg i felt, og emirens innflytelse på virksomheten i den enkelte gruppe
er marginal.
For enkelte grupper, eksempelvis i Waziristan, er ideologi viktig. I andre områder er kriminell
aktivitet, som smugling og narkotikakriminalitet, gruppenes primære virksomhet. Khyber
Agency nevnes som et slikt område. Det er ikke uvanlig at grupper innenfor TTP-nettverket
er involvert i væpnede konflikter med hverandre (ISPU 2011).
Ifølge Jane’s World Insurgency and Terrorism (2012) er den militære treningen av kadrene
relativt uprofesjonell:
While the majority of foot-soldiers in the groups that comprise the TTP grew up in an
environment in which the handling of firearms is second-nature, and which places a
premium on the ability to manoeuvre in the hostile mountainous terrain of the FATA,
actual levels of formal military training are extremely low. Similarly, most commanders
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are too young to have fought in the anti-Soviet jihad in the 1980s, and typically lack any
significant military experience. For this reason, militants who show an instinctive ability
to conduct successful operations quickly rise to prominence.
Etterretningsgruppa Lashkar-e-Khorasan, er opprettet av TTP i samarbeid med andre militante
grupperinger blant annet for å avdekke informanter. Det antas at gruppa har cirka 300
medlemmer og opererer i Nord-Waziristan. Det foreligger informasjon som indikerer at
Lashkar-e-Khorasan fremstiller personer som mistenkes for fiendtlig etterretningsvirksomhet
for en ”domstol” som åpner for muligheten til å forklare seg for Taliban. Mistenkte som anses
skyldige blir normalt henrettet. I januar 2011 ble seks bilmekanikere mistenkt for å ha
formidlet informasjon til de amerikanske styrkene halshugget av Lashkar-e-Khorasan (Khan
2011).
TTP har drept klanledere mistenkt for samarbeid med myndighetene i flere byer i Khyber
Pakhtunkhwa og også ødelagt deler av infrastrukturen som forbinder de nordlige og sørlige
delene av provinsen. I mai 2010 festet TTP sprengladninger til to pakistanske klansmenn de
beskyldte for å spionere for de amerikanske styrkene og detonerte dem offentlig (RFI 2010). I
februar 2011 henrettet TTP fire menn de anklaget for å være spioner for indisk og jødisk
etterretning. Det ble funnet lapper i lommene deres med anklager om spionasje (Roggio
2011). TTP har også stått bak henrettelser av politimenn og paramilitære fra Frontier
Constabulary 3 . Henrettelsene ble filmet og lagt ut på internett (Ardolino & Roggio 2011;
Roggio 2012).
Utenfor FATA og Khyber Pakhtunkhwa har målene for TTPs aksjoner i hovedsak vært
politistasjoner, militære baser, regjeringsområder og etterretningskontorer (Jane’s World
Insurgency and Terrorism 2012). Landinfo har tidligere drøftet i hvilken grad TTP står bak
individrettet forfølgelse utenfor sine kjerneområder. Det foreligger ikke, så vidt Landinfo er
orientert, informasjon som tilsier at vurderingene som er presentert i responsen Pakistan:
Taliban i Pakistan (Landinfo 2009), ikke fortsatt har gyldighet.
Samarbeid med al-Qaida, afghansk Taliban og andre

Durandlinjen, den drøyt 2600 km lange grensa mellom Afghanistan og Pakistan, splitter det
pashtunske kjerneområdet. Den pashtunske befolkningen har aldri akseptert grensa som
skiller ”brødre”. Afghanske myndigheter har aldri anerkjent grensa, og grensetvisten
representerer en av årsakene til det historisk problemfylte forholdet mellom Afghanistan og
Pakistan. Grensa beskrives som porøs og det er tusenvis av uregisterte og ukontrollerte
passeringer hver dag (Wikipedia 2012b).
TTP og al-Qaida, som langt på vei deler verdensanskuelse, ideologi og agenda, samarbeider
både om militær trening og militære aksjoner. TTP samarbeider også med flere ikke-lokale
jihad-grupper, eksempelvis usbekiske, arabiske og nordafrikanske grupper tilsluttet al-Qaida.
Det ideologiske slektskapet mellom al-Qaida og TTP ble understreket av Wali-ur Rehman,
TTPs kommandør i Sør-Waziristan, i september 2010:
Al-Qaeda is a global organisation with branches spread all over the world, whether it is
Arab countries, Europe, America or the sub-continent. Many organisations are attached

3

Frontier Constabulary er en paramilitær styrke ansvarlig for å opprettholde lov og orden i Pakistan, særlig i grenseområdene
i Khyber Pakhtunkhwa (Wikipedia 2012a).
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to it. We totally agree with their ideology and their agenda. (som sitert i Jane’s World
Insurgency and Terrorism 2012)
ISPU (2011) peker på at det er sterke allianser mellom al-Qaida og pakistansk Taliban; ofte
basert på personlige relasjoner utviklet i krigen mot det Sovjet-støttede regimet. TTP har
annonsert at drapet på Osama Bin Laden skal gjengjeldes. Al-Qaida antas å ha mellom 8000
og 12 000 kadre i FATA som kan fortsette kampen mot de amerikanske styrkene og
pakistanske myndigheter.
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) har 1-2000 soldater i FATA. I tillegg er det en del
uighurer fra opprørsbevegelsen i Xinjiang-provinsen (ISPU 2011).
Afghanske opprørere har baser i FATA hvor de søker tilflukt og delvis styrer
opprørsaktiviteten mot afghanske myndigheter og internasjonale styrker. Det gjelder både
Haqqani-nettverket som har baser i Nord-Waziristan, og afghansk Taliban. Pakistanske
myndigheter, herunder pakistansk etterretning (ISI), har i lang tid blitt kritisert for aktiv støtte
og tilrettelegging for enkelte militante gruppers tilstedeværelse og aktivitet i grenseområdene.
Afghansk og pakistansk Taliban har ulikt forhold til pakistanske myndigheter; TTP fører en
aktiv kamp mot dem, mens afghansk Taliban antagelig anser pakistanske myndigheter som en
alliert (Congressional Research Service 2010; Green 2011).
Det er ingen tvil om at TTP støtter afghansk Taliban, men Landinfo er ikke kjent med
informasjon som indikerer at TTP og afghansk Taliban samarbeider om strategi eller konkrete
angrep.
Pakistanske myndigheters kamp mot TTP

Det er åpenbart at TTP har lidd store mannskapstap og at sentrale ledere er drept. Ifølge tall
fra South Asia Terrorism Portal (SATP u.å.) har mer enn 20 000 ”terrorists/insurgents” mistet
livet i perioden 2003-2011. Det presiseres at tallet ikke kun refererer til grupper som er
tilsluttet TTP. Tallet indikerer likevel at tapene er betydelige. Det fremgår heller ikke hvordan
”Terrorist Violence” er definert og hvem som er ansvarlig for tapene.
Annual Fatalities in Terrorist Violence in Pakistan 2003-2012
Civilians

Security
Force
Personnel

Terrorists/
Insurgents

Total

2003

140

24

25

189

2004

435

184

244

863

2005

430

81

137

648

2006

608

325

538

1471

2007

1522

597

1479

3598
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2008

2155

654

3906

6715

2009

2324

991

8389

11704

2010

1796

469

5170

7435

2011

2738

765

2800

6303

2012

2402

605

2276

5283

Total*

14550

4695

24964

44209

* Data per 21. oktober 2012 (SATP u.å.).

Pakistanske myndigheter har brukt store ressurser på å bekjempe TTP og andre militante
opprørsgrupper. Cirka 150 000 soldater er forflyttet til vestlige områder, og pakistanske
styrker har aksjonert mot opprøret i FATA siden 2008 (Congressional Research Service
2010). Det har vært kamper i alle FATAs sju distrikter, men konflikten har først og fremst
utspilt seg på tre hovedfronter: i Swat, Sør-Waziristan og Bajaur. Store befolkningsgrupper
har blitt drevet på flukt, både på grunn av press fra gruppene og sikkerhetsstyrkenes aksjoner.
Tidlig i 2012 var det lederstrid i TTP. En av nettverkets øverste kommandører i Bajaur,
Maulvi Faqir Muhammad, ble avsatt etter at han på eget initiativ hadde vært i dialog med
myndighetene. Etter avsettelsen har enkelte grupperinger truet med å bryte ut av nettverket.
Det kan åpne en mulighet for regjeringen til å svekke TTP (Walsh 2012b).
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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