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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig 
uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold og 
menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Justis- 
og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse sine 
oppgaver. 

Landinfos rapporter 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. 

Opplysningene som blir lagt fram i rapportene og temanotatene, kan ikke tas til 
inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens 
behandling av søknader. Landinfos rapporter og temanotater er heller ikke uttrykk 
for norske myndigheters syn på de forhold og land som rapportene omhandler. 
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SUMMARY 

The security situation in most parts of Afghanistan is deteriorating, with the 
exception of some of the big cities and parts of the central region. The situation is 
particularly tense in the southern and south-eastern provinces. 

The insurgency has expanded far beyond its traditional strongholds. Parts of the 
central, western and northern regions experience a significant level of conflict-
related activity and violence on a more or less regular basis. The number of civilian 
casualties is rising and a growing number of people experience severe problems 
caused by deteriorating security and an environment marked by corruption, war 
economy, drug traffic and crime. 

Attempts to combat the fragmented insurgency seem so far not to have contributed to 
a more stable security situation. 
 

SAMMENDRAG  
Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan utvikler seg i negativ retning, med unntak av 
situasjonen i de store byene, samt deler av de sentrale områdene av landet. 
Situasjonen er særlig vanskelig i de sørlige og sørøstlige områdene av landet. 

Opprøret har spredd seg til områder hvor det tradisjonelt ikke har sterkt fotfeste. 
Områder i de sentrale, vestlige og nordlige delene av landet har vært gjenstand for 
regelmessige og betydelige konfliktrelaterte hendelser og voldsbruk. Antall sivile 
som blir drept i forbindelse med konflikten er økende og stadig flere står overfor 
alvorlige problemer på grunn av den forverrede sikkerheten og et miljø preget av 
korrupsjon, krigsøkonomi, narkotikahandel og kriminalitet. 

Forsøk på å bekjempe det fragmenterte opprøret har så langt ikke ført til at 
sikkerhetssituasjonen har forbedret seg. 

 

 

 

Temanotat Afghanistan: Sikkerhetsrapport november 2010 – juni 2011 (DEL II) 

 LANDINFO – 20. SEPTEMBER 2011 3 



INNHOLD 
 

1. Innledning ........................................................................................................... 5 

2. Provinsene........................................................................................................... 5 
2.1 Balkh....................................................................................................................... 5 
2.2 Takhar..................................................................................................................... 6 
2.3 Sar-e Pul ................................................................................................................. 8 
2.4 Parwan .................................................................................................................... 9 
2.5 Herat ..................................................................................................................... 10 
2.6 Nimroz.................................................................................................................. 11 
2.7 Ghazni................................................................................................................... 12 
2.8 Ghor...................................................................................................................... 13 
2.9 Jawzjan ................................................................................................................. 14 
2.10 Fariyab.................................................................................................................. 15 
2.11 Kabul provins og by ............................................................................................. 16 
2.12 Day Kundi ............................................................................................................ 18 
2.13 Nangarhar ............................................................................................................. 19 

3. Referanser......................................................................................................... 21 

Temanotat Afghanistan: Sikkerhetsrapport november 2010 – juni 2011 (DEL II) 

 LANDINFO – 20. SEPTEMBER 2011 4 



1. INNLEDNING 

Denne rapporten er en oppdatering og utvidelse av Landinfos siste sikkerhetsnotat 
fra 24. januar 2011; Afghanistan: Sikkerhetsrapport januar – november 2010 
(Landinfo 2011). Rapporten besvarer spørsmål stilt av henholdsvis UDI og UNE (se 
vedlegg 5 og vedlegg 6 i rapportens del I). Betraktningene som Landinfo redegjør for 
innledningsvis i ovennevnte notat har fremdeles gyldighet. 

Rapporten er delt i to deler. Del I beskriver den generelle sikkerhetssituasjonen i 
Afghanistan, og inkluderer en oversikt over sentrale aktørers betraktninger om 
temaet. Rapportens del II nedenfor gir en redegjørelse for sikkerhetssituasjonen i et 
utvalg provinser i Afghanistan. Utvalget er basert på henvendelsene Landinfo har 
mottatt fra henholdsvis UDI og UNE (se vedleggene 5 og 6 i rapportens del I). 

2. PROVINSENE 

2.1 BALKH 
Balkh provins er viktig, både økonomisk, politisk og strategisk. Provinsen er 
multietnisk, bestående av blant annet tadsjikere, pashtunere, usbekere, hazaraer og 
turkmenere. Tadsjiken Ustad Atta Mohammed Noor, tilknyttet Jamiat-e Islami, har 
vært provinsens guvernør siden 2004. Hovedsetet til Regional Command North 
(ISAF) ligger i Balkh og Provincial Reconstruction Team (PRT) i provinsen ledes av 
Sverige. Den 1. juli 2011 overtok afghanske sikkerhetsstyrker ansvaret for 
sikkerheten i Mazar-e Sharif by (BBC News 2011c). Få kilometer utenfor byen 
ligger en internasjonal flyplass som har regelmessige flyvninger til blant annet Kabul 
og Herat. 

I 2009 forverret sikkerhetssituasjonen seg i distriktene Chimtal, Chahar Bolak og 
Balkh. I løpet av 2010 forflyttet opprørsaktiviteten seg til distriktene Sholgara, 
Kishindih og deler av Dawlatabad. På tross av en viss tilstedeværelse, strevde likevel 
opprørerne med å få fotfeste i provinsen. Forskerne Antonio Giustozzi og Christoph 
Reuter (Giustozzi & Reuter (2011) mener at det har sammenheng med guvernør 
Attas relativt velfungerende administrasjon og at Atta har støttet viktige 
maktpersoner for at de ikke skulle skifte side til opprørerne. 

I november 2010 uttrykte guvernør Atta bekymring for at opprøret var i ferd med å 
spre seg til hele provinsen. Han var bekymret for at det ikke syntes å være en 
koordinert plan for å slå tilbake opprøret. Han mente at politiet fremsto 
underbemannet med dårlig utstyr og at de ikke fikk nødvendig bistand fra ANA 
(Giustozzi & Reuter 2011). 

Det har vært en markant økning i opprørsaktiviteten i 2011. Ifølge ANSO (2011g) 
økte antall angrep i årets første tre måneder med mer enn 100 %, fra 14 til 31 angrep, 
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sammenlignet med samme periode i 2010. Selv om den prosentvise økningen er høy, 
viser de absolutte tallene at det likevel dreier seg om relativt få angrep.  

Vårmånedene har vist at opprørerne er på offensiven i Balkh, og bare i løpet av de to 
første ukene av juni ble det rapportert om 29 sikkerhetsrelaterte hendelser (ANSO 
2011l, s.9). Distriktene Chimtal og Chahar Bolak beskrives som episenteret for 
opprørsaktiviteten i provinsen, og disse distriktene har betydelig innflytelse på 
opprørsaktiviteten i de øvrige distrikter. Det synes å være til dels stor tilstedeværelse 
av opprørere i flere andre distrikter, og i provinsens sørlige distrikter, Sholgara, Zari 
og Kishindih, har det vært en økning i antall hendelser. En del av hendelsene i disse 
distriktene kan beskrives som ren kriminell aktivitet, herunder væpnede ran.  

Afghanske og internasjonale styrker har gjennomført flere aksjoner i provinsen. 
Ifølge ISAF ble en høytstående Talibanleder drept og en annen tatt til fange i en 
aksjon i Chimtal-distriktet i mai 2011 (ISAF 2011b). Pajhwok rapporterer at ti 
opprørere ble drept i et NATO-ledet flyangrep i Sholgar-distriktet samme år (Ehsas 
2011). Det er registrert ca. 500 internt fordrevne i Balkh. De oppholder seg i 
distriktene Balkh og Mazar-e Sharif (UNHCR 2011b). 

Det rapporteres om sikkerhetsrelaterte hendelser på veinettet, og det har vært tilfeller 
hvor sivile har kommet i kryssild (ANSO 2011k). 

I byen Mazar-e Sharif synes det å være relativt få hendelser, hvilket indikerer at 
guvernør Atta fortsatt har god kontroll i byen. Det er imidlertid også her sporadiske 
angrep som kan ramme sivilbefolkningen. I april 2011 gikk en gruppe demonstranter 
til angrep på UNAMA-hovedkvarteret i byen. Angrepet kom i kjølvannet av en 
demonstrasjon mot at en pastor i USA brant Koranen. Flere FN-ansatte ble drept, 
herunder en norsk offiser. Taliban benekter enhver befatning med denne hendelsen 
(IWPR 2011b). Landinfo mener at dette fremstår som en enkeltstående, isolert 
episode på bakgrunn av en konkret hendelse, og er etter Landinfos oppfatning ikke 
uttrykk for at sikkerhetssituasjonen for sivile er endret. Det bemerkes at det ikke var 
sivilbefolkningen som ble offer i denne hendelsen, men den internasjonale 
tilstedeværelsen. Utfallet synliggjør imidlertid afghanske sikkerhetsstyrkers 
manglende evne til å håndtere krevende og akutte situasjoner.   

2.2 TAKHAR 
Takhar grenser mot provinsen Kunduz; arnestedet for opprøret i nord i 2008. I løpet 
av høsten 2009 spredte opprøret seg over provinsgrensen fra Kunduz til Takhar. En 
viktig forskjell mellom de to provinsene er befolkningssammensetningen. I Takhar er 
kun ti prosent av befolkningen pashtunere, mens i Kunduz utgjør pashtunerne 
majoritetsbefolkningen i enkelte distrikter.  Det var i de pashtun-dominerte 
distriktene at opprøret fikk fotfeste. I Takhar er det primært i de usbekiske miljøene 
at opprøret har utviklet seg. Giustozzi hevder at bakgrunnen for at Taliban i 2010 
etablerte seg i provinsen i liten grad handler om det pashtunske mindretallet i 
provinsen, men om et brutalt kommandantstyre: 

Consequently, we face the paradoxical situation that Taliban control and 
heavy-handed Taliban governance, which initially led to the rise of power of 
the commanders, now could help the Taleban to regain control because 
people tend to see them as a minor evil compared with the current rulers 
(Giustozzi & Reuter 2011, s. 45). 
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Sommeren 2010 ble kampene intensivert i distriktet Khwaja Ghar og andre distrikter 
nordvest i provinsen, men provinsmyndighetene fikk ikke forsterkninger fra sentrale 
myndigheter til å slå tilbake opprøret. ANSO (2011c) beskriver i februar 2011 
Khwaja Ghar som et distrikt med sterk tilstedeværelse (strong presence) av 
opprørsgrupper.  

De internasjonale styrkene har ikke en egen PRT i Takhar. Provinsen er underlagt 
Regional Command North som har hovedsete i Mazar-e Sharif. I september 2010 
startet amerikanske spesialstyrker ”capture and kill”-operasjoner i Takhar, der 
hensikten var å uskadeliggjøre så mange opprørere som mulig. I oktober 2010 skal 
det ha vært en ANA-offensiv i provinsen. Et betydelig antall opprørere og lokale 
kommandanter har blitt drept i operasjonene. Kommandantene har blitt erstattet av 
mer radikale kommandanter fra sør som hevdes å mangle kunnskap om lokale 
forhold. I tillegg skal flere kommandanter på lavere nivå ha overgitt seg til afghanske 
sikkerhetsstyrker (Giustozzi & Reuter 2011).  

Det er vanskelig å vurdere effekten av ”capture and kill”-operasjoner på lengre sikt. 
Sett hen til ANSOs kvartalsrapport for første kvartal 2011 kan det synes som disse 
operasjonene har hatt en positiv effekt på sikkerhetssituasjonen i provinsen. Det 
fremgår her at det kun var 5 angrep initiert av opprørsgrupper i provinsen i årets 
første tre måneder. Dette innebar en reduksjon på 74 % sammenlignet med samme 
periode i 2010. Det innebærer at Takhar er blant de provinsene som har hatt den 
sterkeste prosentvise nedgangen i antall opprørsangrep i denne perioden.  

Opprørerne har i løpet av våren vist slagkraft. I slutten av mai 2011 ble det 
gjennomført et selvmordsangrep rettet mot hovedkvarteret til provinsguvernøren i 
provinshovedstaden Taloqan. Syv personer ble drept. Ofrene var representanter for 
både afghanske myndigheter og de internasjonale styrker, blant annet provinslederen 
for politiet og den ansvarlige for politiet i hele nordområdet, general Daoud. 
Guvernør Abdul Jabbar Taqwa ble skadet i angrepet som ble gjennomført av en 
opprører ikledd politiuniform. Dette er en metode som har blitt benyttet i flere angrep 
den siste tiden. Foranledningen til angrepet var en antatt ISAF-feilbombing i 
provinsen uken i forveien. Her ble flere sivile drept, blant annet en kvinne og et barn. 
ISAF hevder at de drepte var opprørere, noe lokalbefolkningen bestrider (Clark 
2011). I kjølvannet av hendelsen ble det arrangert demonstrasjoner som resulterte i 
flere drepte og sårede. I provinshovedstaden Taloqan deltok mer enn 1000 
mennesker i en slik demonstrasjon. 

ANSO (2011k) hevder at demonstrasjonene også er et uttrykk for økt spenning 
mellom usbekere og tadsjikere og deres politiske grupperinger, henholdsvis Jumbesh 
og Jamiat (ANSO 2011k). Det er rapportert om voldelige sammenstøt mellom to 
kommandanter i provinsens nordlige områder (Pajhwok Report 2011b). Det er 
registrert ca. 300 internt fordrevne i distriktet Khawja Bahawuddin, nord i provinsen 
(UNHCR 2011b). 

Situasjonen i Takhar beskrives som uavklart. Operasjonene mot opprørsledere som 
ble gjennomført i 2010 synes på kort sikt å ha ført til en reduksjon i antall angrep fra 
opprørsgrupper. Det er imidlertid tegn som indikerer at opprørerne igjen er på 
offensiven i provinsen. ANSO uttrykker det slik: 
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The growth or deterioration of security in Takhar Province remains fluid, 
and will continue to be a situation that requires further monitoring and 
assessment (ANSO 2011h, s. 10). 

2.3 SAR-E PUL 
Befolkningen i Sar-e Pul består hovedsakelig av usbekere, pashtunere og hazaraer. 
Det er særlig i de nordlige og vestlige delene av provinsen at det har vært 
tilstedeværelse og angrep fra opprørsgrupper. Det er ingen PRT som har base i 
provinsen. 

De første tegn til opprør startet i 2006 med tilstedeværelse av opprørere i distriktene 
Sayyad og Sar-e Pol. Frem til 2009 utviklet det seg en ”lomme” med opprørere nord 
i provinsen, mot provinsgrensen til Jawzjan og Fariyab. Senere har opprøret spredd 
seg til distriktene Kohistanat, Sozma Qala, Sangcharak og Gosfandi. De fleste 
opprørerne i provinsen er lokale, men de mottar støtte og forsterkninger fra Baghdis 
og Fariyab. Ifølge anslag fra provinsguvernøren opererte 5-600 opprørere i provinsen 
i 2010 (Giustozzi & Reuter 2011, s. 58).  

En operasjon ledet av afghanske sikkerhetsstyrker med bistand av ISAF, ”Operation 
Wahdat”, rettet seg mot opprørerne i Sayyad distrikt i Sar-e Pul (samt Qush Tepa og 
Darzab distrikter i Jawzjan og Bilchiragh distrikt i Fariyab), et område hvor 
opprørere har hatt sterk tilstedeværelse. ISAF (2011a) betegnet i mai 2011 Wahdat-
operasjonen som en suksess. Ifølge enkelte meldinger hevdes det at opprørere i 
provinsen har skiftet side og gått over til myndighetene. Til sammen skal det være 
nærmere 150 opprørere som har skiftet side de siste månedene (Central Asia Online 
2011). 

Ifølge ANSO synes operasjon Wahdat å ha hatt begrenset effekt. I rapport for første 
halvdel av mai, etter at operasjonen var avsluttet, beskrives situasjonen slik: 

Sar-e Pul Province continues to show signs of deteriorating security in both 
the widely known AOG strongholds – such as Sayyad – and the historically 
more operable areas, such as Sar-e Pul. This reporting period it was Sayyad 
that saw the most insecurity, despite the conclusion of operation Wahdat, 
which claimed at clearing out some of the AOG presence in the district 
(ANSO 2011j, s. 13). 

I siste halvdel av mai og første halvdel av juni var det et begrenset antall hendelser i 
provinsen. Ifølge ANSO skyldes dette at opprørerne regrupperer seg og bygger opp 
ny kapasitet etter Wahdat-operasjonen. En relativt stor andel av opprørsaktiviteten i 
provinsen synes å være lokalisert til Saayad-distriktet. Nabodistriktet Sar-e Pul har 
registrert ca. 6000 internt fordrevne (UNHCR 2011b). Opprørsgruppenes aktivitet 
består blant annet av kontrollposter på veiene og det har vært rapportert om tilfeller 
av bortføringer (ANSO 2011i,j,k). 

ANSOs kvartalsrapport for første kvartal 2011 indikerer en liten nedgang i antall 
hendelser sammenlignet med første kvartal 2010. Det var i årets første tre måneder 
19 angrep initiert av opprørsgrupper, en reduksjon på ti prosent (ANSO 2011g, s. 9).   
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2.4 PARWAN 
Provinsen Parwan grenser mot Kabul provins i sør og befolkningen består av 
tadsjikere, pashtunere og hazaraer. Hovedveien mellom hovedstadsområdet og det 
nordlige Afghanistan går gjennom provinsen. 

Provinsen var lenge ansett å være sikkerhetsmessig relativt stabil med få hendelser, 
men ifølge ANSO (2011g) har sikkerhetssituasjonen forverret seg (deteriorating). I 
2010 var det til sammen 83 angrep i provinsen. I årets første tre måneder var det 15 
angrep, sammenlignet med seks angrep i samme periode i 2010 (ANSO 2011g, s. 9). 
Selv om dette prosentvis er en stor økning, dreier det seg likevel om få angrep. Også 
i april 2011 ble det rapportert om relativt liten opprørsaktivitet og få hendelser.  

Etter at Taliban 1. mai 2011 erklærte oppstart av våroffensiven ”Operation Badr” har 
det vært en markant økning i opprørsaktiviteten i provinsen. Taliban har vært svært 
aktiv i Ghorband-dalen og har brukt IEDer, direkte angrep, kidnappinger og 
målrettede drap (ANSO 2011j). Pajhwok varslet den 7. mai at en anerkjent 
stammeleder som støttet myndighetene ble drept av Taliban i distriktet Ghorband1 
(Tanha 2011b). Afghanske sikkerhetsstyrker responderte på den økte 
opprørsaktiviteten med to politiaksjoner i løpet av mai (ANSO 2011k). 
Myndighetenes forsøk på å slå tilbake opprøret har ikke lykkes og opprørerne har 
fortsatt angrepene. Flere politimenn, blant annet en distriktsleder, har blitt drept. 
Ifølge en melding på Radio Free Europe ble provinsguvernøren forsøkt drept i et 
selvmordsangrep i juni. Guvernøren unnslapp angrepet, men to sivile ble drept, 
herunder en kvinnelig student (Radio Free Europe 2011). Opprørerne etablerer 
kontrollposter i provinsen og de tilkjennegir sitt syn på skolegang for jenter og 
kleskodeks overfor befolkningen.   

De sikkerhetsrelaterte hendelsene synes i hovedsak å være lokalisert til de nordlige 
og østlige distriktene i provinsen. International Crisis Group beskriver situasjonen i 
Parwan slik:  

On the whole, Parwan is far more stable than other provinces near Kabul, 
but Pashtun-dominated areas such as Ghorband Valley and Koh-e Safi have 
increasingly come under insurgent control (International Crisis Group 2011, 
s. 19). 

International Crisis Group (2011) beskriver distriktene Ghorband og Shinwar som 
“insurgent dominated areas” (se vedlegg 10 i rapportens del I). 

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon synes situasjonen i distriktene Surkh Parsa 
og Sheik Ali å være mer stabil enn i provinsen for øvrig. Ifølge en nyhetsmelding fra 
Pajhwok ble Surkh Parsa erklært ”peace district” etter at en tidligere kommandant 
hadde overlevert 38 våpen til myndighetene (Tanha 2011a). Majoritetsbefolkningen i 
de to distriktene er hazara, hvilket avviker fra befolkningssammensetningen i 
provinsens øvrige distrikter. Generelt har opprørsgruppene begrenset tilstedeværelse 
og kapasitet til å utføre angrep i områder hvor det primært bor hazaraer. 

                                                 
1 Dette distriktet kalles også Siyagerd.  



2.5 HERAT  
Befolkningen i Herat består hovedsakelig av tadsjikere og pashtunere, og en mindre 
andel hazaraer. I vinterhalvåret oppholder om lag 100 000 kuchier seg i provinsen, 
mange av disse beveger seg til Ghor provins om sommeren. Det er ikke rapportert 
om konfrontasjoner mellom fastboende og nomader i Herat provins. 

ISAF har hovedsetet til Regional Command West i Herat, og Italia leder provinsens 
PRT. Afghanske sikkerhetsstyrker har per 1. juli 2011 overtatt ansvaret for 
sikkerheten i Herat by (BBC News 2011c). Herat er en strategisk viktig provins på 
grunn av den geografiske nærheten til Iran. En stor andel av handelen med Iran skjer 
gjennom grenseovergangen Islam Qala i Herat provins. Flyplassen i Herat ligger om 
lag ti kilometer sydøst for byen, langs veien til Farah. I februar 2011 fikk den status 
som internasjonal flyplass. 

I Landinfos sikkerhetsrapport (Landinfo 2011) vises det til at en lokal Taliban-
kommandant var nedkjempet og at det, ifølge informanter i Kabul, førte til en 
nedgang i antall sikkerhetsrelaterte hendelser i de sentrale delene av provinsen. 
Nedgangen i antall sikkerhetshendelser synes å ha fortsatt våren 2011.  

I Herat by og omkringliggende distrikter (Injil og Guzara) synes det å være færre 
sikkerhetsrelaterte hendelser enn i andre områder av provinsen. Det er imidlertid 
tilstedeværelse av opprørere og sporadiske angrep som rammer sivilbefolkningen 
også her. Et komplekst angrep 30. mai 2011 viste at opprørerne har kapasitet til å 
gjennomføre aksjoner mot sentrale mål i provinsen. I angrepet ble en bilbombe utløst 
ved det italienskledede PRT-teamet. En annen bombe eksploderte på samme tid i 
Herat by og denne førte til at fire sivile ble drept og mer enn 30 sivile ble såret 
(Partlow & Hamdard 2011). Forrige store angrep i dette området var angrepet på 
UNAMAs compound i Guzara distrikt i oktober 2010. For øvrig rapporteres det om 
mer lavprofilerte angrep i området, blant annet et direkteangrep mot en ANP-patrulje 
i Herat by i begynnelsen av april og IEDer rettet mot afghanske sikkerhetsstyrker i 
distriktet Injil i juni. Selv om det rapporteres om enkelte tilfeller av IED- og 
direkteangrep, er omfanget ifølge ANSO ikke omfattende:   

Despite these figures, both IED and direct fire attacks nonetheless remain 
infrequent in the city and this will likely to continue being the case (ANSO 
2011h, s. 15). 

Den varslede våroffensiven fra opprørsgruppene vil sannsynligvis føre til noe større 
opprørsaktivitet også i de sentrale områdene i Herat. ANSO gir imidlertid uttrykk for 
at: 

Although further AOG related incidents in and around Herat City need to be 
expected, the recent events alone do not directly change the overall security 
situation in Herat City and such attacks are not likely to increase on a large 
scale or be repeated in such a dimension on a frequent base (ANSO 2011k, s. 
17). 

I de sentrale distriktene Herat, Injil og Guzara, er det registrert til sammen 55 000 
internt fordrevne. I flere av provinsens andre distrikter er det også internt fordrevne, 
men det dreier seg om et betydelig mindre antall; begrenset til noen hundre (UNHCR 
2011b). 
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I provinsen som helhet økte antall angrep fra opprørsgrupper i første kvartal 2011. 
Ifølge ANSO var det en økning fra 27 til 58 angrep sammenlignet med samme 
periode i 2010. I april var det dobbelt så mange angrep i provinsen sammenlignet 
med året før (ANSO 2011h). Opprørsgruppene har en tung tilstedeværelse og har 
mye aktivitet i distriktene Adraskan og Shindand, sør i provinsen. Det en økende 
tilstedeværelse av opprørsgrupper også i provinsens nordlige distrikter, Gulran, 
Khoskh og Kushki Kuhna, som også har hatt økt aktivitet fra gruppene i inneværende 
år. Det er registrert tilfeller hvor sivile har blitt drept i kryssild mellom opprørere og 
afghanske sikkerhetsstyrker.  

I de østlige distriktene Pashtun Zarghun, Obe og Christi Sharif er det en tiltagende 
opprørsaktivitet. I Chishti Sharif har det over lengre tid vært strid mellom lokale 
kommandanter (ANSO 2011k). Opprørsgrupper opererer også i distriktet og 
afghanske sikkerhetsstyrker har aksjonert i området. Til sammen skaper dette et 
svært uoversiktlig konfliktbilde og en vanskelig situasjon for sivilbefolkningen.  

Det rapporteres om hendelser på veinettet i provinsen.  Hovedveien fra Herat til 
Kandahar synes utsatt, men det er også meldt om sikkerhetsrelaterte hendelser på 
andre veier i provinsen, blant annet på veien fra Herat by til distriktet Obe i øst. 

2.6 NIMROZ 
De største etniske gruppene i Nimroz er baluchere og pashtunere, etterfulgt av 
tadsjikere. De internasjonale styrkene har ikke en egen PRT i Nimroz, men provinsen 
er underlagt Regional Command South West som har hovedsete i naboprovinsen 
Helmand. Sammenlignet med Helmand har Nimroz liten opprørsgruppeaktivitet og 
få operasjoner fra de internasjonale styrkene. I årets første tre måneder var det kun 
14 angrep initiert av opprørsgrupper i Nimroz, hvilket innebærer en reduksjon på 33 
% sammenlignet med foregående år (ANSO 2011g, s. 9). Hovedandelen av opprørs- 
aktiviteten finner sted i distriktet Khash Rod. Dette har sammenheng med at 
opprørere i Helmand ofte operer fra baser i Khash Rod: 

As seen in the past, the security situation in the Khash Rod is frequently 
linked to the developments in the neighbouring Helamand Province as AOG 
elements active in Helmand had been using the district as a support base to 
reorganize themselves (ANSO 2011c, s. 22).  

Det har tidvis vært spent på grensen mellom Iran og Afghanistan. I april kom det 
ifølge ANSO (2011h) til skuddveksling mellom afghansk og iransk grensepoliti som 
resulterte i at to sivile ble såret. Det rapporteres om at iransk grensepoliti ved flere 
anledninger har skutt mot afghanere som illegalt forsøker å krysse grensen til Iran. 
Ellers er sikkerhetsutfordringene i provinsen knyttet til smuglernettverk og 
kriminalitet. Pajhwok Afghan News meldte 7. mars 2011 at en mann var blitt 
arrestert med 300 kg heroin, hans hensikt var å smugle heroinen til Iran gjennom 
Nimroz. Uken før ble en annen smugler arrestert med 25 kg heroin og hasj (Ramin 
2011). I januar skal to personer ha blitt drept i forbindelse med et ran i utkanten av 
provinshovedstaden Zaranj (Rameen 2011). 

For øvrig er det relativt lite informasjon tilgjengelig om Nimroz. I mer enn 
halvparten av ANSOs oppdateringer er ikke Nimroz omtalt fordi ANSO ”does not 
know enough about the area to comment on the significance of the incidents 
occuring there”. Det er ingen andre provinser som er så ofte utelatt fra ANSOs 
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nyhetsbrev. I de tilfellene Nimroz er omtalt, fremstår beskrivelsen kortfattet og til 
dels summarisk. Det er også få andre kilder som rapporterer om situasjonen i 
Nimroz..Det er ikke registrert internt fordrevne i provinsen (UNHCR 2011b).  

2.7 GHAZNI 
Ghazni grenser mot Wardak provins i nord og er i hovedsak befolket av hazaraer i de 
vestlige distriktene og pashtunere i de sørøstlige. Det finnes også tadsjikere og 
usbekere i provinsen.  

Sikkerhetssituasjonen i Ghazni utvikler seg i negativ retning med mange rapporterte 
sikkerhetshendelser. ANSO rapporterer om en økning på 115 % i antall angrep fra 
opprørsgrupper for første kvartal 2011 sammenliknet med første kvartal 2010. I 
faktiske tall utgjør dette en økning fra 71 til 152 hendelser (ANSO 2011g, s. 9). 
ANSO (2011g) vurderer Ghazni som en ekstremt usikker (extremely insecure) 
provins. Spesielt i april og mai har det vært en sterk økning i antall 
sikkerhetsrelaterte hendelser.  

Store deler av opprørsaktiviteten i provinsen er rettet mot provinshovedstaden, 
Ghazni by og distriktene i sør og øst. Områdene er strategisk viktige for å sikre 
tilførsel av nødvendige forsyninger til naboprovinsene i sør-vest, Zabul og Uruzgan 
(ANSO 2011j). Opprørsgrupper utfører et høyt antall direkte angrep, spesielt mot 
politiets kontrollposter, men også indirekte angrep i form av IED-angrep ved 
primære (Highway 1) og sekundære fartsårer (ANSO 2011i).  

International Crisis Group (ICG 2011) hevder at skyggeguvernør Mullah Najibullah, 
som er etnisk tadsjik, har bidratt til at Taliban står svært sterkt i Ghazni, og 
opprørerne har tilnærmet full kontroll i distrikter som Andar, Moquer, Qarabagh, 
Giro, Gelan and Nawa. Taliban kontrollerer befolkningen gjennom trusler og 
henrettelser. Mange føler seg tvunget til å støtte opprøret, aktivt eller passivt, selv 
om de er i opposisjon til Talibans operasjoner og ideologi (ICG 2011, s. 17-18). 

Det rapporteres om omfattende opprørsaktivitet i provinsens sørøstlige distrikter, 
blant annet i Qarabagh, Gelan, Waghaz, Yih Dak, Rashidan, Ab Band, Khawaja 
Umari (ANSO 2011e,f,i,j; Himmat 2011c,d). Ifølge ANSO (2011j) er Nawa distrikt, 
sør i provinsen, under fullstendig kontroll av opprørsgrupper, og det er følgelig liten 
eller ingen tilstedeværelse av afghanske myndigheter. Ifølge en rapport fra Pajhwok 
Afghan News skal afghanske og internasjonale styrker den 18. mai 2011 ha drept 48 
opprørere i én enkelt aksjon i et forsøk på å gjenvinne kontrollen over distriktet 
(Himmat 2011e).  

I Andar distrikt rapporteres det å være kontinuerlige trefninger mellom 
opprørsgrupper og afghanske og internasjonale sikkerhetsstyrker, hvor også sivile 
skal ha blitt drept eller skadet (ANSO 2011b; Himmat 2011a,b,e,f). Videre ble det i 
mai rapportert at hovedmarkedet i distriktet skal ha vært stengt en måneds tid 
(ANSO 2011j). 

Det er få kilder som omtaler sikkerhetssituasjonen i de hazara-dominerte områdene 
vest i provinsen, noe som etter Landinfos vurdering tyder på at situasjonen i disse 
distriktene er relativt rolig og således skiller seg vesentlig fra resten av Ghazni. 
ANSO (2011j) rapporterer om at det er registrert opprørsaktivitet i provinsens 
vestligste distrikt, Ajristan. ANSO gir ikke en detaljert beskrivelse av hva slags 
opprørsaktiviteter det er snakk om, men viser til at stengning av mobilnettet har 
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forekommet i områder der afghanske sikkerhetsstyrker har liten tilstedeværelse. 
Utover dette rapporterer ikke ANSO om sikkerhetsrelaterte forhold i de hazara-
dominerte distriktene. 

En rapport fra Pajhwok Afghan News viser at en særlig utfordring for befolkningen i 
de hazara-domininerte områdene er at opprørsgrupper stopper reisende på vei inn i 
eller ut av områdene. Distriktssjefen i Jaghori, Zafar Sharif, peker blant annet på at 
folk unngår å reise gjennom Qarabagh distrikt på grunn av sikkerhetssituasjonen i 
dette distriktet (Himmat 2011h).  

Til tross for en vanskelig sikkerhetssituasjon i store deler av provinsen, rapporterte 
afghanske myndigheter at 200 opprørere skal ha overgitt seg til myndighetene i løpet 
av de fem første månedene av 2011 (Himmat 2011g).  

2.8 GHOR 
Ghor grenser til Herat og Badghis i nordvest og befolkningen består i hovedsak av 
tadsjikere og hazaraer. Det er i tillegg en pashtunsk og usbekisk minoritet i 
provinsen.  

I første kvartal av 2011 lå antall sikkerhetsrelaterte hendelser på samme nivå som i 
første kvartal av 2010; tre angrep (ANSO 2011g, s. 9). I april og mai ble det 
rapportert om cirka 20 angrep utført av opprørsgrupper (ANSO 2011l). Til tross for 
få rapporterte hendelser mener ANSO (2011g) at sikkerhetssituasjonen uvikler seg i 
negativ retning (deteriorating). Noe av årsaken til dette kan være at Ghor grenser til 
andre provinser med til dels stor opprørsaktivitet; Fariyab og Badghis i nord og 
Helmand i sør. Grupper som opererer i disse provinsene har i perioder trukket over 
grensen til Ghor. 

ANSO (2011i) rapporterer om en mulig økning av opprørsvirksomhet i provinsens 
nordligste distrikt, Charsada, og at det er rapportert om tilfeller av ulovlige 
kontrollposter langs hovedveien mellom Charsada og Chaghcharan.  

Sjefen for politiets anti-terrorarbeid i Ghor, Ghulam Yahya, ble skutt og drept 3. mai 
2011. Ingen påtok seg ansvaret for angrepet, men journalisten Hakimi mener at det er 
sannsynlig at angrepet er en del av Talibans forhåndsannonserte offensiv (Hakimi 
2011). 

De sørlige delene av provinsen, som tidligere har vært mest utsatt for 
opprørsaktiviteter, har i 2011 vært relativt rolige med kun få rapporterte 
sikkerhetsrelaterte hendelser (ANSO 2011l). Sammenliknet med foregående år har 
opprørsgruppene vært mer aktive i Taywara distrikt i 2011. Sikkerheten langs veien 
mellom Pasaband og Taywara anses som bekymringsfull, blant annet på grunn av 
flere kidnappinger på denne strekningen (ANSO 2011j,l).  

Kriminelle miljøer utgjør også en bekymring for befolkningen og det har vært 
rapportert om sporadiske ransforsøk langs veinettet i noen av provinsens distrikter 
(ANSO 2011j). IWPR (2011a) hevder at provinsen har flere mektige krigsherrer som 
står bak en rekke overgrep mot befolkningen, blant annet kidnappinger og 
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tvangsekteskap. Angivelig skal krigsherrer ha tilknyttet seg militser som opererer på 
egenhånd, ofte under dekke av å være en del av myndighetenes lokalpoliti-initiativ.2  

De hazaradominerte distriktene i øst fremstår som roligere enn de øvrige distrikter i 
provinsen, med få rapporterte sikkerhetsrelaterte hendelser. Det er imidlertid forhold 
som tyder på at sikkerhetssituasjonen for nordlige deler av Dawlat Yar distrikt 
utvikler seg i negativ retning fordi væpnete grupper tilknyttet en lokal kommandant 
basert i Murgab i Chaghcharan distrikt har vært aktive i Dawlat Yar (ANSO 2011k). 
Landinfo er ikke kjent med kilder som rapporterer om sikkerhetsrelaterte hendelser i 
Lal Wa Sarjangal distrikt.   

2.9 JAWZJAN 
Jawzjan grenser til Balkh i øst og Fariyab i vest og de største folkegruppene er 
turkmenere og usbekere. Det finnes også en pashtunsk, en arabisk og en tadsjikisk 
minoritet i provinsen I tillegg migrerer nomadiske kuchier inn i provinsen i 
sommermånedene. 

Jawzjan ble lenge ansett for å være en av de roligere provinsene i det nordlige 
Afghanistan. I første halvår av 2011 har sikkerhetssituasjonen utviklet seg i negativ 
retning. Antall angrep fra opprørgrupper økte med 175 % i årets første tre måneder, 
fra 12 hendelser i 2010 til 33 hendelser i 2011 (ANSO 2011g, s. 9). I løpet av første 
halvdel av 2011 har det vært hendelser i distrikter som tidligere ikke var berøret av 
konflikten, og provinsen har vært utsatt for typer angrep som ikke har vært sett 
tidligere, spesielt langs hovedveien mellom Maymana og Mazar-e-Sharif. Blant 
annet ble fire personer kidnappet den 10. mars 2011 i det som ble rapportert å være 
den første ulovlige kontrollposten i Khwaja Du Koh distrikt. Den 25. mars 2011 ble 
det rapportert om den første ulovlige kontrollposten Fayzabad distrikt, og den 20. 
april 2011 ble det rapportert om den første angrepet mot en av politiets kontrollposter 
langs hovedveien i Aqcha distrikt (ANSO 2011i). Det er gjennomført ca.10 angrep 
per måned siden januar (ANSO 2011l).  

Giustozzi & Reuter (2011) peker på at myndighetene har dårlig tilgang til distriktene 
Darzab og Qush Tepa (sammen med Sayyad distrikt i Sari Pol provins), og at disse 
distriktene i 2009 og 2010 utviklet seg til å bli en av de viktigste ”lommene” for 
Talibans tilstedeværelse i det nordlige Afghanistan. Blant annet opererer en lokal 
kommandant, tadsjiken Mullah Nadir, som en av Talibans hovedkommandanter i 
området. Mullah Nadir skal pr. april 2010 ha rekruttert 180 Taliban-soldater, blant 
annet fra Darzab og Qush Tepa distrikter (Giustozzi & Reuter 2011, s. 55). Giustozzi 
& Reuter påpeker videre at provinsen er ”predisponert” for støtte til Taliban på grunn 
av de tradisjonelt svake båndene mellom turkmenerne som er i flertall i provinsen og 
anti-Talibanfaksjonene.   

Afghanske sikkerhetsstyrker og internasjonale styrker har nylig avsluttet en offensiv 
(Operation Wahdat) mot Taliban i Darzab og Qush Tepa (samt Sayyad i Sari Pol og 
Bilchirag i Fariyab). Flere militante, inkludert 3 kommandanter, skal ha blitt drept i 
en enkelt hendelse i begynnelsen av mai 2011 i Qush Tepa (Tamkeen 2011). I 
forbindelse med operasjon Wahdak ble det rapportert om økt opprørsaktivitet i 

                                                 
2 Afghan Local Police Initiative er et program støttet av USA for å øke sikkerheten i lite tilgjengelige områder av 
Afghanistan ved at lokale personer rekrutteres til patruljering i lokalmiljøet. 
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Darzab og Qush Tepa; primært mot afghanske myndigheter, både arbakier3 og 
lokalpoliti (ANSO 2011l). 

Som følge av operasjon Wahdat har andre områder i provinsen, spesielt Fayzabad 
distrikt, vært utsatt for angrep fra Taliban (ANSO 2011l). En mulig årsak til dette 
kan være at mange opprørere har blitt presset ut av området for operasjonen. Ifølge 
ANSO (2011l) skyldes økt aktivitet i Fayzabad også at opprørsgrupper har tatt seg 
over grensen fra Chimtal og Chahar Bolak distrikter i Balkh provins. Opprørsgrupper 
har blant annet stått bak angrep på konvoier og politikontrollposter, IED-angrep, 
samt drap på en sivil afghaner anklaget for å være spion. 

En trussel mot lokalbefolkningen i Jawzjan er det økende antallet ulovlige 
kontrollposter langs provinsens hovedveier. Spesielt har hovedveien mellom 
Shibirghan og Sar-e-Pul med ca. 10 hendelser i 2011, samt Shibirghan og Mazar-e-
Sharif, vært utsatt (ANSO 2011j,k).  

Ifølge både ANSO og Pajhwok Afghan News har opprørsgrupper angrepet 
telekommunikasjonsmaster i distriktene Aqcha, Fayzabad, Darzab og Mardyan 
(ANSO 2011k, Pajhwok Report 2011a). Dette skal ha skjedd fordi mobiloperatørene 
ikke har etterlevd krav fra opprørsgruppene om å skru av mobilnettet om natta. Dette 
har vært viktig for opprørerne, slik at deres aktivitet og bevegelser ikke skal kunne 
spores. 

Det rapporteres om at Taliban i økende grad står bak kidnappinger for løsepenger. 
Dette skal blant annet være tilfellet i Darzab og Qush Tepa distrikter, hvor Taliban 
skal ha stått bak kidnappingen av en skolelærer (Tamkeen 2011a, b).  

2.10 FARIYAB 
Fariyab grenser til Jawzjan og Sari Pul i øst og befolkningen består i hovedsak av 
usbekere og pashtunere, etterfulgt av tadsjikere og turkmenere. 

Sikkerhetssituasjonen i Fariyab fortsetter å utvikle seg i negativ retning. Antall 
angrep utført av opprørsgrupper økte med 45 % i første kvartal av 2011, 
sammenliknet med første kvartal i 2010. I faktiske hendelser utgjør det en økning fra 
38 til 55 angrep (ANSO 2011g).  Ifølge journalist Astri Sehl var det ved utgangen av 
mai 2011 registrert nærmere 50 % flere angrep i Fariyab sammenliknet med samme 
periode i 2010 (Sehl 2011). ANSO (2011g) karakteriserer Fariyab som en moderat 
usikker (moderately insecure) provins.  

Fariyab har over tid blitt en viktig provins for opprørsgruppenes bevegelse mellom 
vestlige og nordlige områder av Afghanistan. Opprørsgruppene har således fått 
fotfeste i flere av provinsens distrikter. Hele provinsen har vært vitne til en 
forverring av sikkerhetssituasjonen, men det er hovedsakelig i de sørvestlige 
distriktene at opprørsgruppene har en sterk tilstedeværelse. I tillegg til Ghormach, 
som lenge har vært ustabil, er spesielt Qaysar og Almar distrikter under tilnærmet 
full kontroll av opprørsgrupper (ANSO 2011b). I tillegg rapporteres 
sikkerhetssituasjonen i Kohistan, Bilchirag og Pashtun Kot å være en stor utfordring 
(ANSO 2011k). Det rapporteres stadig hyppigere om tilfeller hvor opprørsgrupper 
tar seg inn i og ut av landsbyer i Kohistan og Pashtun Kot, og tvinger 

                                                 
3 Lokale stammemilitser som samarbeider med myndighetene 



lokalbefolkningen til å gi dem mat og husly (ANSO 2011k). Hva gjelder Pashtun Kot 
peker ANSO (2011l) på at opprørsgruppene har fått fotfeste i Ming Darakht landsby 
og det er frykt for at resten av distriktet også skal se en økning av opprørsaktiviteter i 
nær fremtid.  

Sikkerhetssituasjonen i de sørvestlige distriktene, spesielt Qaysar, har ført til at 
mange sivile har blitt fordrevet til distriktsenterne (Sehl 2011; ANSO 2011k). I 
Qaysar distrikt har 12 000 personer flyktet fra rundt 20 landsbyer på grunn av 
kamper mellom opprørsgrupper og afghanske og internasjonale styrker. Røde Kors 
delte i mai 2011 ut mat og nødutstyr til internt fordrevne i dette området (ICRC 
2011; IRIN 2011). Tall fra UNHCR viser at Qaysar huser nesten 28 000 internt 
fordrevne (UNHCR 2011b, se vedlegg 2 i rapportens del I). 

De nordlige distriktene i provinsen, særlig Dawlatabad, har et betydelig (significant) 
aktivitetsnivå hittil i år (ANSO 2011j). Distriktet fortsetter således å være et 
fokusområde for opprørere i det nordlige Fariyab. Ifølge ANSO (2011i) er det særlig 
Jungal-området som har vært utsatt.  

I likhet med Jawzjan, er det i Fariyab rapportert om økt opprørsaktivitet langs 
provinsens hovedveier. I mai og juni 2011 har spesielt hovedveien mellom Andkhoy 
og Maymana hatt en stor økning i antall hendelser, blant annet i form av angrep på 
konvoier, ulovlige kontrollposter og IED-angrep. Afghanske og internasjonale 
styrker gjennomfører nå en offensiv (Operation Wahdat 2) for å rydde veistrekningen 
for opprørere og det er i den forbindelse forventet ytterligere trefninger. Ifølge 
ANSO (2011l) ble det blant annet rapportert om syv angrep i Dawlatabad distrikt de 
to første ukene av juni 2011.  

Den 1. mai 2011 ble det rapportert om den første ulovlige kontrollposten langs 
ringveien i Khwaja Sanz Posh distrikt, noe som utgjorde den første 
sikkerhetshendelsen i dette distriktet i år (ANSO 2011j). I Shirin Tagab fant et 
selvmordangrep sted 22. februar 2011 under en Buzkashi-kamp hvor 4 sivile ble 
drept og 22 skadet. ANSO anser den mektige Pehlawan-familien å være målet for 
angrepet (ANSO 2011d). 

Maymana by fremstår fremdeles som rolig med god myndighetskontroll og få 
rapporterte sikkerhetsrelaterte hendelser. Økt opprørsvirksomhet i de sørvestlige 
distriktene av provinsen har foreløpig ikke påvirket situasjonen i Maymana. 

2.11 KABUL PROVINS OG BY 
Kabul grenser til Parwan i nord og er en etnisk sammensatt provins med store 
grupper av pashtunere og tadsjiker.  Hazaraene utgjør en stor gruppe primært i Kabul 
by. Turkmenere, baluchere og usbekere er minoritetsgrupper i provinsen.  

Sikkerhetssituasjonen i Kabul provins fortsetter å utvikle seg i samme spor som i 
2010. ANSO (2011f) rapporterer at det var en nedgang fra 24 til 22 
sikkerhetsrelaterte hendelser i første kvartal av 2011, sammenliknet med samme 
periode i 2010.  ANSO vurderer sikkerheten i provinsen til å være relativt god (low 
insecurity) og provinsen regnes som en av de roligere provinsene i landet (ANSO 
2011g, s. 10). I perioder har det vært ekstremt få (extremely low levels) tilfeller av 
konfliktrelaterte hendelser (ANSO 2011j). Med noen få unntak er registrert 
opprørsaktivitet i all hovedsak rettet mot klare mål; internasjonale styrker og 
afghanske myndigheter. 
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Sikkerhetssituasjonen i provinsen er påvirket av en rekke forhold. International 
Crisis Group (2011) peker på at provinsen huser en rekke kriminelle miljøer, flere 
med tilknytting til den politiske eliten. Crisis Group peker videre på at et korrupt 
myndighetsapparat er medvirkende faktor til at opprørsgrupper har fått tilgang til 
hovedstaden. Korrupsjon trekkes frem som en av årsakene til at opprørere har maktet 
å infiltrere sikkerhetsorganer og også i noen tilfeller har samarbeidet med elementer i 
myndighetsapparatet. Organisasjonen uttrykker seg på følgende måte: 

The conflict in and around the capital is no longer a clear cut armed conflict 
between an insurgency dominated by south-eastern Pashtuns and a Tajik-
dominated Afghan security apparatus, backed by the US. Instead, ethnic, 
religious, political and economic drivers of conflict are now blurred, with an 
increasingly pronounced interdependency between corrupt Afghan 
government officials, criminal networks and insurgent commanders 
(International Crisis Group 2011, s. 9). 

Sikkerhetssituasjonen for sivile afghanere i Kabul provins er sammensatt og 
opprørsaktivitet utgjør kun en av flere trusler. I tillegg til generelt høyt 
kriminalitetsnivå, spesielt i Kabul by, rapporteres det om voldelige konflikter mellom 
ulike krigsherrer. Dette skal ha vært tilfelle i blant annet Paghman og Deh Sabz 
(ANSO 2011i). ANSO (2011i) rapporterer videre at det har vært tilfeller av 
økonomisk motiverte kidnappinger av forretningsmenn med krav om løsepenger, og 
mye tyder på at det er etablert ”kidnappings-karteller”. Omfanget av dette er 
imidlertid uklart. 

Distriktet Surobi synes å ha relativt stor opprørsaktivitet. ANSO (2011j) beskriver 
Surobi som en hovedbase for eskaleringen av direkte angrep, spesielt mot 
internasjonale styrkers tankbiler og bakholdsangrep mot sikkerhetsstyrker. 
International Crisis Group (2011, s. 16) fremhever også Surobi som et av provinsens 
mest usikre områder, blant annet fordi to tidligere krigsherrer, Haji Nazrat Khan 
(Hezb-e-Islami og alliert med Taliban siden 1990-tallet) og Commander Mubin 
(Jamiat-e-Islami og Mahaz-e Milli-e islami) fremdeles har sterk innflytelse gjennom 
sine nettverk som kjemper for Taliban. Afghanske sikkerhetsstyrker har ansvaret for 
sikkerheten i Kabul provins fra 1. juli 2011. Surobi distrikt er imidlertid ikke del av 
sikkerhetstransisjonen (ANSO 2011h). 

I tillegg til Surobi beskriver International Crisis Group (2011, s. 31) (se vedlegg 10 i 
rapportens del I) distriktene Bagrami, Charasiyab, Deh Sabz, Mir Bacha Kot, Musayi 
og Paghman som dominert av opprørsgrupper (insurgent dominated area), uten å gå 
nærmere inn på hva som konkret ligger i denne beskrivelsen. ANSO rapporterer om 
hendelser blant annet i Musayi, Chahar Asyab og Paghman som grenser til Logar og 
Wardak i sørvest, samt Deh Sabz og Qarabagh som grenser til Parwan i nord. 

Til tross for flere spektakulære selvmordsaksjoner i Kabul by fremstår byen ifølge 
ANSO (2011j) fortsatt som rolig (calm). Kabul by har i snitt hatt ett selvmordsangrep 
hver tredje uke (ANSO 2011k, s. 2). International Crisis Group (2011) peker på at 
den store tilstrømningen av internt fordrevne til Kabul by, kombinert med organisert 
kriminalitet, utgjør et godt mobiliseringsgrunnlag for opprørsgruppene. Rapporterte 
hendelser viser at det er forholdsvis lett for opprørere å ta seg inn i byen og  angripe 
høyprofilerte mål. Den 28. januar 2011 angrep opprørere matvarebutikken Finest i 
området Wazir Akhbar Khan (BBC News 2011a) Menneskerettighetskommisjonær 
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Hamida Barmaki og hennes familie ble drept i aksjonen. Et annet høyprofilangrep 
var selvmordangrepet den 21. mai 2011 hvor minst 6 personer ble drept og 23 såret 
da opprørere tok seg inn på et militærsykehus (Charsad Bestar Hospital) (BBC News 
2011d). Den 29. juni 2011 angrep seks opprørere Intercontinental Hotel og utkjempet 
en fem timers lang kamp som endte med at minst ti personer ble drept i tillegg til de 
seks angriperne (Aftenposten 2011). International Crisis Group (2011) hevder at 
Taliban i dag ikke er interessert i fysisk kontroll over Kabul by, gitt den sterke 
tilstedeværelsen av afghanske og internasjonale styrker, men heller forsøker å vinne 
byen psykologisk. 

ANSO påpeker at opprørsgruppenes hovedfokus ligger utenfor Kabul provins, 
hvilket kan forklare at provinsen er relativt stabil: 

Observing the developments in other regional center, Kabul Province and the 
capital city constitute only a secondary area of interest for AOGs [Armed 
Oppositional Groups], with local conciderations (such as the cost/benefit 
ratio) outweighed by AOG strategic and tactical focus on other regions 
(ANSO 2011k, s. 2). 

Ifølge ANSO (2011i,l) har afghanske sikkerhetsstyrker foreløpig god kontroll i 
provinsen. Angivelig skal 80 % av sikkerhetshendelser i provinsen være operasjoner 
som sikkerhetstyrkene står bak, blant annet den pågående Operation Omeid 8. Denne 
har som mål å ta ut opprørere i rurale områder i provinsen. ANSO (2011k) beskriver 
en situasjon hvor afghanske sikkerhetsstyrker har initiativet (momentum remain with 
ANSF) til tross for at provinsen har vært gjenstand for flere store angrep i 2011. 

2.12 DAY KUNDI 
Day Kundi grenser til Uruzgan i sør og er primært befolket av hazaraer. De sørlige 
distriktene har lommer av pashtunere.  

Sikkerhetssituasjonen i Day Kundi fortsetter å være relativt stabil. ANSO har i det 
første kvartalet av 2011 registrert en liten nedgang (13 %) i antall rapporterte 
sikkerhetsrelaterte hendelser (sammenliknet med 2010); fra 8 til 7 hendelser. ANSO 
(2011g, s.10) vurderer den generelle sikkerhetssituasjonen i provinsen som relativt 
god (low insecurity) og på linje med situasjonen i Bamiyan, Samangan, Panjshir og 
Kabul. 

Siden 2009 har distriktene i sør, Kajran og Gizab, hatt økende opprørsaktivitet. 
Denne trenden har fortsatt i 2011. I provinsen for øvrig er det i flere perioder ikke 
rapportert om sikkerhetsrelaterte hendelser. ANSO (2011a) peker på at lokale 
maktkamper og kriminalitet langs veinettet er en generell sikkerhetsutfordring i de 
nordlige distriktene, uten å utdype hvilke distrikter som eventuelt er mest utsatt og 
hvilke lokale maktpersoner som er involvert. Et unntak er rapporterte 
konfrontasjoner mellom en lokal krigsherre og afghansk politi i Khedir distrikt, 
angivelig på bakgrunn av at politiet skal ha satt opp en kontrollpost nær denne 
krigsherrens bolig (ANSO 2011j). 

Noe av årsaken til at opprørere i økende grad har tatt seg inn i Kajran og Gizab er 
distriktenes strategiske beliggenhet. Ifølge ANSO (2011e) er de to distriktene viktige 
for frakt opprørere og utstyr til de omliggende provinsene Helmand og Uruzgan, 
samt at distriktene utgjør mulige områder hvor opprørere kan søke tilflukt (safe 
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haven). Veinettet gjennom disse to distriktene er også viktig for ferdsel til/fra 
Kandahar og Ghazni, og videre til Pakistan (ANSO 2011b,d). 

2.13 NANGARHAR 
Nangarhar ligger ved grensen til Pakistan og er i all hovedsak befolket av 
pashtunere. 

Det ble i begynnelsen av 2011 rapportert om et økende antall sikkerhetshendelser i 
Nangarhar. Ifølge ANSO (2011g, s. 9-10) var det i første kvartal av 2011, 
sammenliknet med første kvartal av 2010, en økning i antall hendelser på 68 %; fra 
76 til 128. Nangarhar vurderes av ANSO (2011g) som svært usikker (highly 
insecure). ANSO (2011k) påpeker at forverringen av sikkerhetssituasjonen i 
begynnelsen av året, ikke er en trend som har fortsatt i april og mai.  

ANSO (2011k) peker på at Bati Kot, Khogyani, Sherzad, Shinwar og Sorkh Rod er 
distrikter hvor verken myndighetene, opprørere eller lokale maktpersoner har 
kontroll (areas of contest). Bati Kot blir i januar 2011 beskrevet som et område hvor 
opprørsgrupper foretar fotpatruljer, dør-til-døraksjoner for å innkreve donasjoner, 
samt kontroll av biler etter mørkets frembrudd. For å demme opp for denne 
utviklingen har internasjonale styrker begynt med nattlig patruljering (ANSO 
2011a).  

Chaparhar er også et distrikt med sterk tilstedeværelse av opprørsgrupper. Det 
rapporteres om at bruken av IEDer har vært utstrakt. Blant annet skal Taliban ha 
forsøkt å drepe en lokal stammeleder i  et slikt angrep (Hashimi 2011). Afghanske og 
internasjonale styrker har økt den militære innsatsen i distriktet og ANSO (2011l) 
melder for de to første ukene i juni at distriktet har vært rolig som resultat av dette. 

Til tross for at Jalalabad by har vært gjenstand for enkelte angrep, er det perioder 
uten rapporterte sikkerhetsrelaterte hendelser i byen. Det mest spektakulære angrepet 
fant sted i februar 2011 da syv selvmordsbombere tok seg inn i en avdeling av Kabul 
Bank og drepte 40 og såret 92 personer (ANSO 2011e). Dette angrepet skiller seg fra 
andre angrep da sivil infrastruktur og ubevæpnete sivile synes å ha vært målet for 
angrepet. Flere personer tilknyttet de afghanske sikkerhetsstyrkene skal imidlertid ha 
vært i banken på sin fridag for å hente lønn. Provinsens politisjef, Alishah 
Paktyamwal, og hans nestkommanderende var blant de sårede (BBC News 2011b). 
Ifølge Pajhwok Afghan News skal to av selvmordsbomberne som overlevde 
angrepet, en person fra Nord-Wasiristan og en fra Jalalabad, ha blitt dømt til døden 
og henrettet 20. juni 2011 (Ahmad 2011). 

Bruk av IEDer har vært en av hovedtaktikkene til opprørsgruppene så langt i år 
(ANSO 2011i,j). ANSO har rapportert om slike hendelser i blant annet Chaparhar, 
Bihsud, Khogyani, Achin, Rodat, Bati Kot, Nazyan, Kuz Kunar, samt Jalalabad by. I 
tillegg har veistrekningen mellom Jalalabad og grensebyen Torkham vært utsatt for 
et økende antall IED-angrep, primært rettet mot tankbiler. Blant annet skal det ha 
blitt avdekket en egen IED-celle som har jobbet målrettet med angrep mot tankbiler 
som forsyner internasjonale styrker med drivstoff (ANSO 2011j). Afghansk politi 
har imidlertid vært relativt effektive og forhindret mange IED-aksjoner.  I 2011 
ligger antall avvergede IEDer på samme nivå som detonerte (ANSO 2011e).  
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Det har også vært flere høyprofil selvmordsaksjoner i provinsen. ANSO (2011i) 
melder at opprørerne i enkelte tilfeller har benyttet offisielle militæruniformer i 
forbindelse med slike angrep. 

I Sherzad og Khogyani distrikter har afghanske og internasjonale sikkerhetsstyrker 
økt innsatsen for å motvirke dyrking og produksjon av opium, noe som har ført til en 
økning i narkotika-relaterte konflikter (ANSO 2011j). 

Det er rapportert om flere angrep på musikkbutikker, blant annet i Jalalabad by og 
Shinwar distrikt (ANSO 2011e,l). Ifølge musikkhandlernes fagforeningsleder i 
Jalalabad, Abdul Ghani (som sitert i Ehityar 2011), har situasjonen forverret siden 
august 2010. Femten musikkbutikker skal ha blitt angrepet og ytterligere åtte skal ha 
stengt av frykt for angrep. 

Det rapporteres om økende infiltrering av opprørsgrupper i provinsens nordlige 
distrikt, Dara-i-Nur. Ifølge ANSO (2011i) reflekterer dette den økende styrken til 
opprørsgrupper i de sørlige delene av Kunar, og at det i hovedsak er elementer fra 
dette området som har tatt seg over grensen og inn i Nangarhar provins. 
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