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 Geografi, befolkning og konfliktkontekst 

 Tilstedeværelse av opprørsgrupper 

 Konfliktdynamikk og konfliktnivå i ulike distrikter 

 Situasjonen i Puli Alam-distriktet og i provinshovedstaden Puli Alam 
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 Informasjon om forhold for sivilbefolkningen i områder med høy 

opprørstilstedeværelse 

 Internt fordrevne (IDPer) 

Innledning og kommentarer om kildegrunnlag  

Denne responsen er del av en serie notater og responser om sikkerhetssituasjonen i 15 ulike 

provinser i Afghanistan, som er under utarbeidelse av Landinfo høsten/vinteren 2016 på 

oppdrag for Utlendingsdirektoratet (UDI). Responsen omhandler sikkerhetssituasjonen i 

Logar-provinsen
1
 i perioden januar til og med desember 2016, og har et særlig fokus på 

situasjonen for sivilbefolkningen. 

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er flytende og uoversiktlig, og kan endre seg raskt. Det er 

utfordrende å skaffe pålitelig informasjon og sammenlignende datamateriale over tid. Dette 

gjelder både for områder der det er pågående kamper og hvor tilgangen til kilder og 

informasjon er liten, og for områder der det generelt foreligger lite informasjon på grunn av 

områdets begrensede relevans i en større politisk, sikkerhets- eller samfunnsmessig kontekst. 

Landinfo benytter informasjon fra et bredt spekter av kilder; fra internasjonale og nasjonale 

organisasjoner, til myndigheter og media. Samtidig er det Landinfos erfaring at ved 

                                                 
1
 OCHAs kart over provinsen og distriktene (OCHA 2014b) finnes som vedlegg til responsen (nederst), og kan 

også gjenfinnes her (som gir mulighet til å forstørre kartet): 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Logar.pdf.  
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dybdeanalyse av enkelte provinser og spesifikke tema, kan det være vanskelig å få et så bredt 

kildegrunnlag som ønskelig. Av sikkerhetsmessige hensyn, er enkelte kilder anonymisert.  

Begrenset kildetilfang og en vanskelig sikkerhetssituasjon i distriktene, kan også føre til at 

media formidler informasjon fra få kilder, som verken er verifisert eller kryssjekket med flere 

kilder eller annen informasjon. Forskerne McNally & Bucala ved The Institute for the Study 

of War (ISW) (2015, s. 10) mener at fravær av rapportering kan korrelere med en forverring 

av sikkerhetsmønstre i enkelte tilfeller, og at dette til tider kan gjelde deler av Logar. Det kan 

videre forekomme at lokale myndigheter overdriver den faktiske situasjonen for å få 

oppmerksomhet fra sentralmyndighetene i Kabul, og påfølgende større ressurstildeling (se 

Landinfo 2015). Samtidig er det naturlig å anta at den hardt pressede samlingsregjeringen i 

Kabul ønsker å vise handlekraft hva gjelder opprørsbekjempelse. Dette farger sannsynligvis 

hvilken informasjon de velger å dele. Tall over opprørsstyrker og tapstall er derfor generelt 

usikre.  

Kildegrunnlaget er også begrenset hva angår annet tallmateriale. I de tilfellene Landinfo 

likevel har valgt å presentere tallmateriale, bør tallene anses som indikative snarere enn 

absolutte. Det er videre en generell utfordring at kun et fåtall kilder har et særskilt fokus på 

sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen. Beskrivelser av konfliktnivå og -dynamikk blir 

derfor nyttet som proxy-indikatorer. 

Informasjonen som presenteres er ikke uttømmende, og Landinfo har valgt ut eksempler vi 

mener illustrerer situasjonen. En mer omfattende redegjørelse for kildegrunnlaget finnes i 

Landinfos notat Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Nangarhar (Landinfo 2016b).  

Geografi, befolkning og konfliktkontekst 

Provinsen Logar ligger i den sentrale regionen i landet, sør for Kabul, og grenser til 

provinsene Nangarhar, Paktia, Kabul, Wardak og Ghazni. I tillegg har provinsen, i distriktet 

Azra, en åtte kilometer lang grense til Pakistan (OHCA 2014; internasjonal organisasjon som 

opererer i Logar, som gjengitt i EASO 2016, s. 61). Fjellandskap utgjør om lag en tredjedel av 

området, og landskapet domineres av Logar-dalen med omkringliggende fjell. Over 

halvparten av provinsen er flatmark (MMRD u.å.).  

Provinsen har syv administrative distrikter: Azra, Baraki Barak, Charkh, Kharwar, Khoshi, 

Mohammad Agha og Puli Alam. Provinshovedstaden er byen Puli Alam, som ligger i 

distriktet med samme navn (MMRD u.å.).  

FNs kontor for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA 2015) estimerer befolkningen 

i provinsen til om lag 392 000 personer. Ministry of Rural Rehabilitation and Development 

(MMRD u.å.) opplyser at det litt flere enn 44 000 husholdninger i provinsen, hvilket tilsvarer 

et gjennomsnitt på åtte personer per husholdning. I provinshovedstaden Puli Alam skal det bo 

i underkant av 90 000 personer.  

Om lag 70 prosent av befolkningen bor i rurale områder, mens de resterende 30 prosent bor i 

urbane strøk. To tredjedeler av landsbyene i Logar, som utgjør rundt 60 prosent av 

befolkningen i provinsen, snakker pashto. Den øvrige befolkningen snakker dari (MRRD 

u.å.). Majoriteten av innbyggerne i Logar – rundt 70 prosent av befolkningen – er pasthunere, 

mens tadsjikere utgjør om lag 30 prosent. I distriktet Charkh utgjør derimot tadsjikere om lag 
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75 prosent av befolkningen, og rundt 50 prosent i distriktet Khushi (internasjonal organisasjon 

som opererer i Logar, som gjengitt i EASO 2016, s. 61).
2
  

Provinsen har for øvrig en nomadisk befolkning; kuchier. Antallet varierer etter årstidene, 

men ligger et sted mellom 96 000 personer på vinterstid til 208 000 personer på sommerstid. 

Med unntak av Kabul, er Logar er den provinsen i landet som har det høyeste antallet kuchier 

på sommeren (MRRD u.å.). 

Konfliktkontekst 

Logar er en strategisk viktig provins for Taliban på grunn av provinsens nærhet til 

hovedstaden Kabul. Det er rundt en og en halv times kjøretur fra provinshovedstaden Puli 

Alam til Kabul, langs veien som går fra Pakistans grense og gjennom provinsene Paktia, 

Khost og Logar innen den munner ut i Kabul. Distriktssenteret i det nordlige distriktet 

Mohammad Agha ligger ca. 23 kilometer fra Kabuls bygrenser (Ali 2014).  

Logar er beskrevet som «en talibansk høyborg» og som en strategisk inngangsport til Kabul 

by for Taliban (OCHA 2014a). En anonym organisasjon omtaler provinsen (som gjengitt i 

EASO 2016, s. 61) som «insurgents highway» fra Pakistan til Kabul. Fra Logar kan lokale 

talibanere også slutte seg til opprørsfronter i naboprovinsene Nangarhar i øst, Paktia, Paktika 

og Khost i sør, og Wardak og Ghazni i vest. Den beste transportruten for å koble disse 

gruppene sammen, leder gjennom distriktene Azra og Muhammed Agha i Logar (Ali 2014).
3
  

Sikkerhetssituasjonen i Logar forverret seg allerede i 2011, og har siden dette vært å regne 

som en av de mest urolige provinsene i Afghanistan. Attentater og kidnappinger økte, i tillegg 

til en økning i antall ofre grunnet kryssild mellom afghanske sikkerhetsstyrker (ANSF) og 

opprørere (Ali 2014). 

OCHA (2014a) rangerte Logar som den åttende mest usikre («insecure»)
4
 provinsen i 

Afghanistan i 2014. Distriktene Azra, Baraki Barak, Mohammad Agha, Kharwar og Charkh 

ble fremhevet som svært usikre distrikter.  

OCHAs rangering korresponderer med vurderingen gjort av analytikeren Obaid Ali ved 

Afghanistan Analysts Network (AAN) i 2014, som hevdet at Azra, Kharwar, Baraki Barak, 

Charkh og Mohammad Agha var de distriktene som var hardest rammet av opprøret. Ali 

mente at Logar hadde blitt «et farlig sted» for mange innbyggere, og at antall voldsepisoder 

og drap på lokalbefolkningen begått av Taliban hadde økt kraftig. I Alis analyse beskrives 

hvorledes Taliban truet og utnyttet folk i Logar, og på hvilken måte Taliban utfordret lokale 

                                                 
2
 Tadsjikere utgjør rundt 40 prosent av befolkningen i distriktet Baraki Barak, og om lag 20-25 prosent i 

distriktene Mohammad Agha og Puli Alam. Distriktene Azra og Kharwar er homogene pasthunske (anonym, 

internasjonal organisasjon som er aktive i Logar, som gjengitt i EASO 2016, s. 61).  

3
 Talibans nettverk i Logar, i tillegg til i provinsene Ghazni, Maidan Wardak og Paktia, hadde tidligere støtte fra 

Tehrik-e-Taliban i Waziristan, Pakistan. Den omtalte transportruten ble for øvrig allerede bruk av mujahedin i 

deres motstand mot Sovjetunionen (Ali 2014). 

4
 OCHA bruker begrepet «insecure», uten å definere nærmere hva som skal forstås ved begrepet i denne 

særskilte sammenhengen. Det virker imidlertid sannsynlig, ut fra konteksten OCHA rapporterer om, at begrepet 

«insecure» knytter seg til den sikkerhetsmessige situasjonen.    
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sikkerhetsstyrker, særlig Afghan Lokal Police (ALP).
5
 I samme analyse hevdes det at Taliban 

forandret taktikk i Logar rundt dette tidspunktet, da Taliban i større grad begynte å 

gjennomføre mer omfattende militære operasjoner i stedet for tradisjonell geriljataktikk. I 

august 2014 angrep angivelig «hundrevis» av talibanere politikontrollposter i distriktssenteret 

i Azra, og i oktober 2014 gjennomførte Taliban et koordinert angrep på politikontrollposter i 

distriktene Charkh og Baraki Barak. Analytikeren i AAN hevdet at i enkelte distrikter, 

deriblant Kharwar og Azra, sørget afghanske sikkerhetsstyrker og politi (ANP) kun for 

sikkerheten til myndighetskontorene i distriktssentrene (Ali 2014).    

Bakgrunnen for Talibans fokus på distriktene Azra, Khoshi, Baraki Barak og Muhammad 

Agha, er igjen i stor grad knyttet til beliggenhet. Distriktene grenser til nærliggende provinser 

med høy opprørsaktivitet, og en sterk tilstedeværelse i disse distriktene i Logar, gir Taliban 

enkle forsynings- og back-up-ruter. Eksempelvis anmoder Taliban i Azra-distriktet om støtte 

fra Taliban i Hersarak-distriktet i Nangarhar-provinsen, og Baraki Barak-distriktet nyter godt 

av Talibans tilstedeværelse i Sayedabad-distriktet i Wardak-provinsen (Ali 2014).  

Ifølge forskerne Lauren McNally og Paul Bucala ved Institute for the Study of War i 

Washington D.C. (ISW 2015, s. 17) gjennomførte Taliban mange angrep mot afghanske 

sikkerhetsstyrkers kontrollposter og baser i Logar i august 2014. De fleste angrepene skjedde 

angivelig i Charkh-distriktet, som ligger i et område mellom hovedveien Kabul-Kandahar og 

veien mellom Kabul-Paktia. Forskerne mente at Taliban ønsket å kontrollere Charkh-distriktet 

for å kunne skape hindringer langs veinettet sør for Kabul. Forskerne betegnet Logar som en 

av de tradisjonelt mest ustabile provinsene i landet. Ved slutten av desember 2014, var deres 

vurdering at Talibans innflytelse i provinsen var økende, illustrert blant annet gjennom 

Talibans skatteinnkreving og et økende antall målrettede drap på lokale offisielle 

tjenestemenn. 

Tilstedeværelse av opprørsgrupper 

Det er i all hovedsak Taliban som er den toneangivende opprørsgruppen i Logar. Dette 

gjenspeiles også i medierapporter fra provinsen, som ofte knytter opprørsaktiviteten til 

Taliban. 

Haqqani-nettverket har tidligere stått sterkt i Logar (Crisis Group 2011, s. 16). Tradisjonelt 

har ikke nettverket operert under Talibans kommandostruktur, men det er tette bånd mellom 

de to grupperingene. Båndene ble ytterligere styrket da Sirajuddin Haqqani ble utnevnt som 

Taliban-bevegelsens nestleder sommeren 2015, etter at det ble offentlig kjent at Mullah Omar 

var død (Kumar Sen 2015). Selv om Haqqani-nettverket består av et begrenset antall 

personer, er de til gjengjeld godt trente og effektive. Afghanistan-ekspert Antonio Giustozzi 

omtaler Haqqani-nettverket som profesjonelle, som kun angriper de «store» og høyprofilerte 

målene. Nettverket anses eksempelvis å være arkitekten bak mange av de mest komplekse og 

spektakulære angrepene i Kabul by de siste årene. Nettverket skal også være dyktige på 

etterretningsvirksomhet (Giustozzi, seminar i Landinfo, november 2015).  

                                                 
5
 Afghan Local Police (ALP) ble opprettet i 2010 som følge av at sikkerhetssituasjonen ble dårligere i store deler 

av landet, med den hensikt at de skulle supplere sikkerhetsstyrkene. ALP opererer i rurale områder med store 

sikkerhetsutfordringer. Formelt er innenriksministeriet ansvarlig for gruppene, men i realiteten er det svært liten 

kontroll med dem. 
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Landinfo har ikke informasjon om aktiviteten til Hizb-e Islami, som tidligere har vært aktive i 

provinsen (Crisis Group 2011, s. 16). I en artikkel om ringvirkningene av fredsavtalen som 

ble inngått mellom Afghanistans president Ashraf Ghani og lederen av Hizb-e Islami 

Gulbuddin Hekmatyar den 29. september 2016, hevder analytikeren Borhan Osman ved AAN 

at Hizb-e Islami har hatt en stadig fallende oppslutning i Afghanistan fra 2010. Tidligere 

kadre har enten sluttet seg til Taliban eller andre opprørsgrupper, eller gått inn i ulike ALP-

grupper eller i regulære ANSF-styrker (Osman 2016). Uten at Osman spesifikt omtaler Logar-

provinsen, er det naturlig å tro at dette også gjelder Hizb-e Islami i Logar. 

I april 2016 ble utenlandske opprørere drept i ANSF-operasjoner i distriktene Kharwar, 

Charkh og Baraki Barak i provinsen. Media beskrev opprørerne som tsjetsjenere, og indikerte 

kontakt med grupper som Daesh
6
 og al-Qaida (Azizi 2016s, Khaama Press 2016a, Bleuer 

2016). Informasjonen har ikke blitt bekreftet, men har medført bekymring over 

tilstedeværelsen av utenlandske opprørere i provinsen. I henhold til forskerne Caitlin Forrest, 

Rob Denaburg og Harleen Gambhir ved Institute for the Study of War (ISW) (2016, s. 3) skal 

angivelige Daesh-militante ha forsøkt å rekruttere talibanere i Azra-distriktet i provinsen. 

Dette distriktet grenser opp til Daeshs opprinnelige base i Nangarhar-provinsen.
 
 

Ifølge Osman ved AAN (2016b) forsøkte Daesh i 2015 å etablere en mobil base i Logar-

provinsen, nærmere bestemt i distriktene Khoshi og Azra. Forsøket var ledet av en tidligere 

Taliban-kommandant, Abdul Hadi aka Saad Emarati, som ble ekskludert fra Taliban i 2013. 

Grupperingen ble eliminert av Taliban i juli 2015, men Emarati skal ha flyktet til Nangarhar. 

Osman mener at tilløp til Daesh-etableringer i Logar relativt lett har blitt beseiret av Taliban 

(Osman 2016a). Osman (2015) hevder videre at utenlandske militante gruppers 

tilstedeværelse i deler av Afghanistan, feilaktig har blitt tolket og oppfattet som observasjoner 

av Daesh. Offisielle tjenestemenn i blant annet Logar har i nyhetsmedier uttalt seg på en slik 

måte at det synes som om Daeshs fremvekst uten videre kan legges til grunn. Osman bekrefter 

at det har vært en økning av utenlandske militante, men mener at disse ikke er Daesh-

grupperinger.
7
 

Konfliktdynamikk og konfliktnivå i ulike distrikter 

Konfliktdynamikk 

Det ble i perioden 1. september 2015 til 31. mai 2016 registrert 180 sikkerhetshendelser i 

Logar (anonym kilde med Afghanistans sikkerhetssituasjon som spesialfelt, som gjengitt i 

EASO 2016, s. 63). I sin rapport om sikkerhet, kategoriserer EASO sikkerhetshendelsene. 

Kategorien «væpnede konfrontasjoner og flyangrep» er den desidert største med 100 

registrerte hendelser i Logar. Deretter følger «eksplosjoner» med 32 registrerte hendelser, 

«håndhevelse av sikkerhet» («security enforcement») (som blant annet omhandler 

arrestasjoner) med 28 hendelser og «vold rettet mot individer» med 15 hendelser. Av de totalt 

                                                 
6
 Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan Province (ISIL-KP), Islamic State Khorasan Province (ISKP) 

og Daesh er alle navn ulike kilder benytter på bevegelsen. I Afghanistan brukes hovedsakelig det arabiske 

akronymet Daesh. Det blir også benyttet gjennomgående i temanotatene og responsene i denne serien. 

7
 For mer informasjon om Daeshs tilstedeværelse i Afghanistan, se Landinfo 2016a; Landinfo 2016b og 

Landinfo 2016c. 

http://www.landinfo.no/
mailto:landinfo@landinfo.no


 

Respons Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Logar 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 22. DESEMBER 2016 6 

 

180 sikkerhetshendelsene, inntraff 55 i Puli Alam-distriktet, 42 i Baraki Barak-distriktet, 25 i 

Mohammad Agha-distriktet, 23 i Kharwar-distriktet, 14 i Charkh-distriktet, 12 i Khoshi-

distriktet og 9 i Azra-distriktet.  

Ved utgangen av 2015 vurderte FN-misjonen i Afghanistan (United Nations Assistance 

Mission in Afghanistan/UNAMA, som sitert i Rubin & Rudeforth 2016, s. 12) at ingen av 

distriktene i Logar-provinsen var under kontroll av Taliban.    

Ifølge en internasjonal kilde (e-post 2016) står opprørsgrupper bak majoriteten av 

sikkerhetshendelsene i Logar-provinsen; i 2015 utgjorde dette i underkant av 290 av om lag 

450 registrerte sikkerhetshendelser. Dette illustrerer den generelt store tilstedeværelsen av 

opprørsgrupper i provinsen. Tradisjonelt har opprørsgrupper hatt fokus på ANSF-mål, særlig 

kontrollposter og kjøretøy. Denne trenden vedvarte også i første halvdel av 2016, og en stor 

andel av opprørsaktiviteten i Logar var rettet nettopp mot sikkerhetsstyrkenes kjøretøy og 

kontrollposter. 

ANSF-aktivitetsnivå i Logar har blitt mindre, og sannsynligvis har det sammenheng med at 

internasjonale styrker har en mindre tilstedeværelse i provinsen etter 2014 – både som 

rådgivende støtte og som aktiv part. Internasjonal styrker (IMF) har allikevel i 2016 

gjennomført fire eller fem flyangrep i provinsen. Til sammenlikning gjennomførte IMF ni 

flyangrep i provinsen i 2015. Det er registrert angrep i distriktene Puli Alam, Azra og Baraki 

Barak (internasjonal kilde, e-post 2016). 

I 2016 har det blitt registrert flere kidnappinger av minepersonell i provinsen (Azizi 2016i). I 

oktober ble eksempelvis 20 mineryddere kidnappet i provinshovedstaden av uidentifiserte 

væpnede menn. Lokale landsbyledere skal ha blitt engasjert i forhandlinger om frigivelse av 

gislene (Azizi 2016d). I november 2016 ble det igjen rapportert om fire ansatte i selskapet 

Sterling Global Operations som hadde blitt kidnappet; den femte kidnappingssaken for 

selskapet i Logar i 2016. Som regel har de kidnappede sluppet fri etter noe tid i fangenskap. 

Ifølge lokale kilder (som sitert i Azizi 2016n) har Taliban krevd løsepenger for de 

kidnappede. Talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, har avvist at Taliban har noe med 

kidnappingene å gjøre. Det spekuleres i om angrep mot mineryddere kan knyttes til materiell 

gevinst, i og med at minefirmaene ofte har avansert og verdifullt utstyr som 

kommunikasjonsutstyr, verktøy og eksplosiver. Minepersonell har også uttalt at de ble 

angrepet av opprørere fordi minerydderne fjerner eksplosiver i områder hvor opprørerne 

aksjonerer. Det er også de som mener at kidnappingene må ses i lys av intern dynamikk 

mellom lokale aktører. Talsmannen for Taliban (som sitert i Azizi 2016n) har opplyst at 

Taliban har signert en overenskomst med Sterling Global Operations, slik at deres personell 

skal kunne operere fritt i Logar.  

Konfliktnivå i ulike distrikter 

Puli Alam er det distriktet som har desidert flest sikkerhetshendelser (se nærmere omtale 

under eget avsnitt). Også ANSFs aktivitet er størst i Puli Alam, hvilket reflekterer 

sikkerhetsstyrkenes fokus på distriktet. ANSF er også aktive utenfor Puli Alam-distriktet, 

særlig i distriktene Baraki Barak, Charkh og Khoshi (internasjonal kilde, e-post 2016).  

Det nordlige Mohammad Agha-distriktet omtales svært lite i åpne kilder og nyhetsmedier, til 

tross for at distriktet har den tredje største andelen av registrerte hendelser i provinsen (som 
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vist i EASO 2016, s. 63).
8
 En internasjonal kilde (e-post 2016) har pekt på at ANSFs relativt 

lave aktivitet i Mohammad Agha kan tyde på at afghanske sikkerhetsstyrker ikke prioriterer 

distriktet. Så langt Landinfo kjenner til, har opprørsaktiviteten i distriktet i all hovedsak fulgt 

samme mønster som ellers i provinsen, med angrep på sikkerhetsstyrkenes kontrollposter og 

kjøretøy.  

Baraki Barak-distriktet i den vestre delen av provinsen blir i nyhetsmediet Pajhwok News 

omtalt som et usikkert («insecure») distrikt (Azizi 2016l). IMFs har gjennomført flyangrep i 

distriktet, og ANSF har blant annet gjennomført en målrettet operasjon i distriktet for å stoppe 

forsyningsruter til opprørerne. Disse operasjonene indikerer at IMF og afghanske 

sikkerhetsstyrker har fokus på Baraki Barak.  

Taliban står bak flere av angrepene i Baraki Barak. I juli gjennomførte Taliban et koordinert 

angrep på flere av sikkerhetsstyrkenes kontrollposter i distriktet, og det kom til sammenstøt 

mellom Taliban og sikkerhetsstyrkene. En rakett traff en skole i området. Den 21. august 

2016 drev sikkerhetsstyrkene Taliban tilbake etter at de angrep distriktssenteret i Baraki 

Barak (Azizi 2016f; Azizi 2016m; Azizi 2016n; internasjonal kilde, e-post 2016). 

Charkh-distriktet, som ligger like sør for Baraki Barak, blir også i en avisartikkel i Pajhwok 

News (Azizi 2016l) vurdert som et usikkert («insecure») distrikt. Den 1. september 2016 

angrep rundt 100 talibanere distriktssenteret. Angrepet startet utenfor distriktguvernørens 

kontor. ANSF fikk forsterkninger fra Puli Alam-distriktet, og etter en dag med kamper, trakk 

Taliban seg tilbake. Det er uklart hva som var motivet. Angrepet viser uansett at Taliban kan 

utføre koordinerte angrep mot distriktssenteret, men også at ANSF har styrker til å nedkjempe 

slike angrep. I september 2016 ble fire ansatte ved etterretningen, National Directorate of 

Security (NDS), drept i Charkh-distriktet da de kjørte på en landmine. (Azizi 2016k; Azizi 

2016l; Hussainkhail 2016).   

Azra-distriktet helt øst i provinsen er relativt isolert, og har en sterk tilstedeværelse av lokale 

opprørere. Distriktet har begrenset veiforbindelse til resten av provinsen. Det er liten 

tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker i Azra, og i 2015 gjennomførte ANSF kun fire 

operasjoner i distriktet (internasjonal kilde, e-post 2016). Det rapporteres om relativt få 

sikkerhetshendelser i distriktet også i 2016, sannsynligvis fordi det er lite ANSF-aktivitet i 

området. Distriktet er et viktig hasj- og opiumsproduserende distrikt, og er et knutepunkt for 

narkotikasmugling. Enkelte kilder påpeker at nettopp fraværet av afghanske sikkerhetsstyrker 

og rollen innen hasjproduksjon, kan få Azra til å fremstå som økonomisk attraktivt for 

opprørsgrupper som opererer i øst. Distriktet har imidlertid rykte på seg å være fiendtlig 

innstilt overfor fremmede, og det gjenstår å se om eksempelvis Daesh forsøker å få innpass i 

distriktet. I juli 2016 skal det angivelig ha vært en stor økning i antallet utenlandske militante 

som kom til distriktet (Azizi 2016o; 2016p; internasjonal kilde, e-post 2016).  

I det sørlige Khoshi-distriktet beslagla ANSF i mars 2016 rundt 600 kg med opium. 

Hendelsen tolkes i retning av at det nå gjøres forsøk på å transportere opium fra Hesarak-

distriktet i Nangarhar-provinsen gjennom Azra-distriktet og videre inn i sentrale områder av 

provinsen. En internasjonal kilde (e-post 2016) mener det er sannsynlig at en slik 

narkotikavirksomhet vil tiltrekke seg oppmerksomhet fra ulike opprørsgrupperinger og 

kriminelle aktører. I Khoshi-distriktet har opprørere også gjennomført kidnappinger av 

minepersonell, senest – som allerede nevnt – i november 2016 (Azizi 2016n). 

                                                 
8
 Jf. tidligere nevnte oversikt over registrerte sikkerhetshendelser i perioden 1. september 2015 til 31. mai 2016. 
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Situasjonen i Puli Alam-distriktet og i provinshovedstaden Puli Alam 

Puli Alam er det distriktet i provinsen som har flest registrerte sikkerhetshendelser. ANSF har 

stort fokus på Puli Alam, ikke bare for å sikre utsatte mål i distriktet og i provinshovedstaden 

Puli Alam, men for å stoppe at opprørerne mottar forsyninger i et område som ligger så nært 

Kabul. I juni 2016 stoppet eksempelvis ASNF to kjøretøyer lastet med rundt tre tonn 

eksplosiver, som antagelig skulle brukes til å gjennomføre et høyprofilert angrep i Kabul by 

(internasjonal kilde, e-post 2016).  

Tradisjonelt har opprørerne, som tidligere nevnt, angrepet ANSF-kontrollposter og kjøretøy 

samt tatt i bruk improviserte veibomber (IED/improvised explosive device) i provinsen. Et av 

disse angrepene skjedde i februar 2016, da en IED som var festet til bilen til en dommer i Puli 

Alam-by eksploderte. En ANSF-ansatt ble drept og seks andre såret, inkludert fire dommere. 

Taliban påtok seg ansvaret og omtalte angrepet som et angrep på medlemmer av «the stooge 

regime» (internasjonal kilde, e-post 2016).  

Høyprofilerte angrep har vært relativt sjeldent i provinsen. Blant unntakene er Talibans 

angrep på høyesterett i Puli Alam-by i juni 2016. Tre væpnede talibanere angrep domstolen 

og syv sivile ble drept, inkludert sjefen for provinsklagedomstolen og seks ansatte. De tre 

talibanerne ble også drept, mens over 20 sivile og ansatte ved domstolen ble såret. Taliban 

påtok seg ansvaret for angrepet (Asisi 2016j; Khaama Press 2016b; UNAMA & OHCHR 

2016, s. 59). En internasjonal kilde (e-post 2016) har bare registrert to liknende hendelser, 

hvorav den siste skjedde i februar 2015, da opprørere angrep ANPs hovedkvarter i byen. 

Hendelsen resulterte i at 23 ANP-ansatte omkom.  

Det har derimot vært flere angrep på lærere og utdanningsinstitusjoner i Puli Alam-distrikt og 

by, som i juni 2016, da uidentifiserte gjerningsmenn drepte en lærer i byen. Ifølge talsmann 

for utdanningsdepartementet (som sitert i Azizi 2016q) tok mennene seg inn på skolen, og 

førte læreren ut av undervisningsbygget før de skjøt ham. Læreren skal ha undervist jenter i 

islamske fag. I et annet angrep i september 2016, ble en håndgranat kastet inn i et 

utdanningssenter for kvinnelige lærere i Pau Khel-området i distriktet. Tre studenter ble såret. 

Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet. Det er ikke rapportert om at hendelsen fikk 

konsekvenser for videre skolegang på skolen (internasjonal kilde, e-post 2016).  

En internasjonal kilde (e-post 2016) peker ellers på spenninger mellom ANSF og afghanske 

myndigheter på den ene siden, og lokalbefolkningen i Puli Alam-distriktet og byen på den 

andre siden. Dette kom blant annet til syne den 12. oktober 2016, da rundt 100 personer i 

byen demonstrerte mot en ANSF-operasjon i Barak Barak-distriktet, som hadde ført til at én 

opprører og én sivil ble drept. Demonstrasjonen medførte at en demonstrant ble drept, fire 

demonstranter og to ANP-ansatte ble såret, og hovedveien mellom Kabul og Gardez-distriktet 

i Paktia-provinsen ble blokkert. 

Når det gjelder kidnappingene av minepersonell, har flere av disse skjedd i Puli Alam-

distriktet. I juni 2016 ble eksempelvis et område der minerydding pågikk angrepet; det ble satt 

fyr på stedet, og flere ansatte ble kidnappet (Azizi 2016i).  

Sivile tap og skader som følge av konfliktrelatert vold 

Pajhwok News (Azizi 2016c) publiserte i slutten av oktober 2016 en avisartikkel der 

guvernørens talsmann hevdet at angrep fra Taliban hadde medført en økning i sivile tap i 

provinsen. Fra januar til oktober 2016 ble 30 sivile drept, mens 99 ble såret. Talsmannen 
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hevdet med dette at sivile tap på grunn av angrep fra Taliban, hadde økt med 30 prosent 

sammenliknet med 2015. Registreringer av sivile tap og skader viste videre at 34 prosent var 

forårsaket av landmineeksplosjoner, 33 prosent av kryssild, mens 29 prosent var drept i 

målrettede, enkeltangrep fra Taliban. Myndighetene gav ingen forklaring på de resterende fire 

prosentene. Ifølge guvernørens talsmann skal de målrettede angrepene være rettet mot blant 

annet lokale landsbyledere, medlemmer av landsbyråd og «ulema»
9
. I samme avisartikkel, 

bestred et medlem av provinsrådet påstandene fra guvernørens talsmann om at Taliban kunne 

gjøres ansvarlig for de fleste sivile tapene. 

Hva gjelder sivile tap på grunn av konfliktrelatert vold, har ikke Landinfo tilgang til 

informasjon som gir full oversikt over sivile skader og tap i Logar-provinsen og dens 

distrikter spesielt. UNAMAs halvårlige rapport er den mest etterrettelige kilden på området, 

men differensierer bare mellom regioner.  

Ifølge UNAMA var det i den sentrale regionen, som omfatter provinsene Logar, Kabul, 

Kapisa, Parwan og Wardak, en økning i registrerte sivile tap (drepte og skadde) fra første 

halvår i 2015 til samme periode i 2016, fra henholdsvis 690 til 1113 personer. Dette er en 

økning på nesten 40 prosent fra foregående år (UNAMA & OHCHR 2016, s. 11).  

En diplomatkilde (e-post, august 2016) som har god kjennskap til regionen og UNAMAs 

arbeid, estimerer at i overkant av 11 prosent av UNAMAs registrerte sivile tap i den sentrale 

regionen, er i Logar-provinsen. 

I motsetning til konfliktmønsteret generelt og situasjonen i store deler av landet, er det i den 

sentrale regionen en reduksjon i antall sivile tap som følge av kryssild.
10

 Mens 144 personer 

ble rammet av kryssild i første halvår av 2015, var antallet redusert til 112 i de første seks 

månedene i 2016 (UNAMA & OHCHR 2016, s. 36). 

Den sentrale regionen sett under ett, har også en reduksjon i antallet sivile tap som følge av 

IEDer. I 2015 var antall sivile tap i den sentrale regionen 88 personer, mens det i første halvår 

av 2016 var redusert til 67.  

Det har imidlertid vært en økning i antall sivile tap som følge av IEDer i Logar-provinsen, da 

det er registrert 43 sivile tap i første halvår av 2016 sammenliknet med 18 i samme periode i 

2015. Den 28. mai 2016 angrep eksempelvis opprørere et ANP-kjøretøy ved å detonere en 

fjernstyrt IED i Puli Alam by. En kvinne ble drept og 21 personer ble skadet (UNAMA & 

OHCHR 2016, s. 48, 49, 52). 

Informasjon om forhold for sivilbefolkningen i områder med høy 
opprørstilstedeværelse  

De fleste kilder er samstemte om at sivilbefolkningen utsettes for større fare om de oppholder 

seg i områder med pågående kamper og der territoriell kontroll ikke er avklart, enn i områder 

                                                 
9
 Ulema besår av religiøst sakkyndige, og funger som konfliktløsere/dommere, særlig i sivile saker. 

10
 Den sentrale regionen omfatter Kabul by og provins. Dette har betydning for hvorledes konfliktmønsteret i 

regionen som helhet fremstår. Konfliktmønster- og dynamikk arter seg ulikt i urbane og rurale områder. 

Hovedtrusselen for sivilbefolkningen i Kabul by er eksempelvis at de kan bli tilfeldige ofre i selvmordsangrep 

og/eller komplekse angrep. Disse er ofte rettet mot høyprofilerte og strategisk viktige mål og institusjoner. For 

mer informasjon, se Landinfos temanotat Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Kabul (Landinfo 

2016d).  
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uten kamphandlinger. Dette til tross for at partene i den væpnede konflikten i hovedsak retter 

angrep direkte mot hverandre.
11

 Utover dette er det generelt vanskelig å få en god oversikt 

over hvordan de ulike opprørsgruppenes tilstedeværelse påvirker dagliglivet for 

sivilbefolkningen i Logar. Det finnes kun bruddstykker av tilgjengelig informasjon, men 

Landinfo mener uansett at den begrensede informasjonen gir en god indikasjon på hvordan 

situasjonen fortoner seg for sivilbefolkningen.  

Ifølge en internasjonal bistandsarbeider (samtale i Oslo 2016) blir hovedveien mellom Logar 

og Paktia-provinsen og videre til Khost-provinsen kontrollert av afghanske sikkerhetsstyrker 

tre dager i uka; henholdsvis onsdag, torsdag og søndag. Derfor bruker statsansatte disse 

dagene for å reise til Paktia og Khost. Myndighetene skal angivelig ikke ha kapasitet til å 

holde veien trygg for reisende hele dagen, alle dager i uka. De resterende dagene i uka, har 

opprørsgrupper kontroll over veien. På grunn av landskapet, skal det veldig lite til for 

tilsynelatende å kontrollere veien; et par soldater med våpen som sitter på kontrollposter oppe 

i fjellskråningen, kan være tilstrekkelig. Reisende på de dagene hvor sikkerhetsstyrkene ikke 

kontrollerer veien, kan oppleve å bli stoppet av Taliban. Taliban avhører de reisende for å 

avdekke eventuelle forbindelser til myndighetene.  

Når det gjelder siviles adgang til skoler, skal det være 308 ulike undervisningsinstitusjoner 

(«educational centers») i Logar (Azizi 2016a). Rundt 150 000 elever er innskrevet ved 

skolene, og om lag 50 000 av dem er jenter (Azizi 2016r). En internasjonal bistandsarbeider 

(samtale i Oslo 2016) opplyste til Landinfo at skoler (og også helseinstitusjoner) stort sett er 

åpne i Logar-provinsen. Det forekommer at institusjonene stenges, men forhandlinger på 

lokalplan fører som regel til en løsning, og institusjonene gjenåpnes. I august 2016 ble 

eksempelvis åtte skoler i Mohammad Agha-distriktet stengt av Taliban i flere dager. Etter 

forhandlinger mellom landsbyledere og Taliban, ble skolene åpnet igjen. Talibans talsmann 

benektet derimot at Taliban hadde stengt skolene (Azizi 2016r). I henhold til en internasjonal 

bistandsarbeider (samtale i Oslo 2016) kan det av og til være vanskelig å tilby skolegang til 

jenter, ofte fordi man mangler kvinnelige lærere. 

Det har også vært stenging av skoler i Puli Alam-distriktet; blant annet beordret Taliban i 

november 2016 stenging av en skole, hvilket påvirket hundrevis av elever. Taliban henvendte 

seg til lærere på skolen om stengingen, fordi de planla et angrep på en ALP-kontrollpost. 

Lærere og elever fikk beskjed om ikke å komme tilbake til skolen før Taliban hadde erobret 

kontrollposten. Ifølge talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, ønsker ikke Taliban å 

medvirke til problemer for skoler noe sted i landet, men en skole kan bli stengt i en begrenset 

periode for å forhindre sivile skader (Azizi 2016a).   

Skattlegging påvirker også befolkningen. Innbyggerne i Logar klaget i august 2016 over at 

Taliban tvang dem til å betale avgift/skatt – «Ushr» – på rundt 10 prosent av hveteavlingen. 

Ifølge en beboer i provinsen (gjengitt i Azizi 2016g), krevde Taliban inn skatten fra alle 

husholdningene i løpet av innhøstningen av hvete. Skatteinnkrevingen var ikke avgrenset til 

enkelte distrikter, men forekom i hele provinsen. Guvernørens talsmann bekreftet situasjonen, 

mens talsmannen for Taliban hevdet at folk betalte skatten basert på frivillighet.  

                                                 
11

 Ifølge UNAMA har kryssild forårsaket flest sivile tap i Afghanistan de siste årene; i de første seks månedene 

av 2016 tilsa dette rundt 38 prosent av samtlige tap. Selvmordsangrep og komplekse angrep forårsaket 20 

prosent, etterfulgt av IEDer, som utgjorde 17 prosent av de sivile tapene (UNAMA & OHCHR 2016, s. 2, 49). 
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Fra Azra-distriktet meldes (som vist i Azizi 2016o) det også om at Taliban krever 

avgifter/skatt av de lokale innbyggerne; men her skattlegges cannabis- og opiumsavlingene. 

Angivelig skattlegger også Taliban narkotikasmuglerne i Azra. Talsmannen for Taliban har 

uttalt til Pajhwok News (som gjengitt i Aziz 2016o) at Taliban ikke har mottatt noen rapporter 

om hasjproduksjon i distriktet, men sier også at: «[…] taking ushr on hashih crop is not 

against Shariah».  

I oktober 2016 meldte Pajhwok Afghan News at veisikkerheten i Azra-distriktet var forverret. 

Hovedveien fra distriktet til provinshovedstaden Puli Alam har vært stengt grunnet 

sikkerhetsproblemer de siste årene, men innbyggerne har reist via en alternativ vei som har 

blitt sikret av afghanske sikkerhetsstyrker. ANSF-styrkene forlot postene sine på denne 

veistrekningen i oktober 2016 fordi de ikke hadde mottatt forsyninger. Ifølge lokale kilder 

(som sitert i Azizi 2016e; Azizi 2016o) foretrekker innbyggerne i Azra å reise gjennom den 

østlige delen av Nangarhar-provinsen for å komme seg til provinshovedstaden Puli Alam.  

Den 22. november 2016 ble det rapportert om at sivilbefolkningen i Charkh-distriktet klaget 

på at Taliban hadde forbudt bruk av telefon/mobil de siste fire dagene, og at Taliban hadde 

kuttet dekningen i området. Ifølge befolkningen (som sitert i Azizi 2016b) skapte dette 

problemer i deres utøvelse av ulike arbeidsoppgaver og i dagliglivet; folk måtte bruke tid og 

penger på transport i stedet for en enkel telefonsamtale. Distriktssjefen bekreftet situasjonen, 

og overfor Pajhwok Afghan News hevdet han at myndighetene forsøkte å løse dette ved å 

forhandle med lokale landsbyledere. Disse skal igjen ha forsøkt å forhandle med Taliban, men 

Taliban skal angivelig ikke være interessert i å løse situasjonen før telefonselskapene betaler 

skatt til dem.  

Internt fordrevne (IDPer) 

Når det gjelder tallene på IDPer som OCHA benytter, forstår Landinfo det dithen at 

registreringene er utført av organisasjoner som arbeider med IDPer, og utføres på stedet 

familiene flykter til (OCHA 2016a). Dette kan innebære at personer som har flyktet til 

områder der organisasjoner ikke opererer, ikke har blitt registrert. Det samme vil trolig være 

tilfelle for de som tar opphold hos familier eller bekjente, og som av den grunn ikke oppsøker 

organisasjoner for humanitær støtte. 

Ifølge OCHA (2016b) er det i perioden mellom januar og fram til midten av november 2016 

registrert i overkant av 1700 personer som har flyktet fra hjemmene sine i Logar. Samtidig er 

det registrert at over 1400 IDPer har tatt opphold i provinsen.  

Når det gjelder distrikter der flest personer er registrert flyktet fra (District of Origin), hadde 

rundt 800 personer forlatt Baraki Barak-distriktet frem til midten av november 2016. Fra 

distriktene Khoshi og Charkh hadde henholdsvis rundt 230 og 350 personer forlatt hjemmene 

sine.  

Distriktet der flest IDPer har tatt opphold (District of Displacement), er Mohammad Agha, 

med over 1400 registrerte personer. Deretter følger distriktet Puli Alam, hvor over 900 

personer har tatt opphold (OCHA 2016b).  

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (som gjengitt i Amnesty International 2016, s. 15) 

var mellom 14 000 og 25 000 IDPer registrert i provinsen ved utgangen av 2015. 
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Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 

samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 

og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 

skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 

landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og 

er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og 

kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt 

syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 

ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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