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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 2016/2017 på
oppdrag for Utlendingsdirektoratet (UDI). Responsen omhandler sikkerhetssituasjonen i
Badghis-provinsen1 i perioden fra januar 2016 til og med februar 2017, 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
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. Det kan videre forekomme at lokale myndigheter overdriver
1

OCHAs kart over provinsen og distriktene (OCHA 2014) 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/Badghis.pdf.
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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 2016a).
Geografi, befolkning og konfliktkontekst

Provinsen Badghis ligger nordvest i Afghanistan, og har internasjonal grense mot
Turkmenistan i nord. I sør og sørvest grenser provinsen til Herat-provinsen, i øst til Faryabprovinsen, og i sørøst til Ghor-provinsen. Fjellandskap utgjør om lag 69 prosent av provinsen,
mens rundt 22 prosent er flatmark (MMRD u.å.).
Provinsen har syv administrative distrikter: Ab Kamari, Bala Murghab, Ghormach,2 Jawand,
Muqur, Qadis og Qala-e-Naw. Provinshovedstaden er Qala-e-Naw by i distriktet med samme
navn (MMRS u.å.).
FNs kontor for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA 2015) estimerer befolkningen
i provinsen til i underkant av 500 000 personer. Ministry of Rural Rehabilitation and
Development (MMRD u.å.) anslår at det er rundt 85 000 husholdninger i provinsen, hvilket
gir et gjennomsnitt på 5,5 personer pr. husholdning. Rundt 97 prosent av befolkningen bor i
rurale strøk, de resterende i urbane.
Ifølge en internasjonal organisasjon som er til stede i provinsen (som sitert i EASO 2016, s.
164), utgjør tadsjikere og pashtunere de største etniske grupperingene i provinsen, fulgt av
usbekere, hazaraer, turkmenere, arabere og baluchere. I den norske offentlige utredningen om
Norges engasjement i Afghanistan – En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014 –
omtales Badghis som en tadsjikdominert provins (NOU 2016, s. 123). Innbyggerne i distriktet
Bala Murghab og Ghormach er hovedsakelig pasthunere, mens majoritetsbefolkningen i
distriktet Ab Kamari og Qala-e-Naw er tadsjikere (internasjonal organisasjon som sitert i
EASO 2016, s. 164; NOU 2016, s. 123 ).

2

I 2008 utstedte daværende president Hamid Karzai et midlertidig dekret om at Ghormach skulle administrativt
underlegges Faryab-provinsen (NOU 2016, s. 110). Det er uklart hvor lenge dette dekretet har vært gjeldende.
OCHAs kart fra 2014 tilsier at Ghormach regnes som en del av Badghis-provinsen, og dette legger Landinfo til
grunn. Offentlige tjenester som tilbys i distriktet, skal imidlertid provinsen Faryab fortsatt ha ansvar for
(internasjonal kilde e-post 2016). Dette sannsynligvis fordi det er enklere tilgang til Ghormach fra
provinshovedstaden Maymana i Faryab-provinsen, enn fra provinshovedstaden Qala-e-Naw i Badghis-provinsen.
Det gjøres oppmerksom på at enkelte nyhetsmedier, som blant annet Pajhwok Afghan News og Khaama Press,
omtaler distriktet Ghormach som tilhørende provinsen Faryab.
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MMRD opplyser at rundt 56 prosent av befolkningen er dari-talende, mens pasthu er
morsmålet til 40 prosent. Provinsen har også en nomadisk befolkning; kuchier, som teller
rundt 115 000 personer (MMRD u.å.).
Konfliktkontekst

Det har vært liten tilstedeværelse av afghanske sikkerhetsstyrker (Afghan National Security
forces/ANSF) i provinsen. Disse har stort sett vært stasjonert i provinshovedstaden Qala-eNaw, eller vært opptatt med å sikre oppbygningsprosjekter av Afghanistans viktige ringvei
som går gjennom provinsen (Bernabé 2010, s. 1; Roggio 2010).
Den spanske journalisten Mònica Bernabé publiserte en artikkel ved Afghanistan Analysts
Network (AAN) i 2010, hvor Badghis ble omtalt som den meste neglisjerte provinsen i
Afghanistan. I artikkelen ble det blant annet fremhevet at det var begått grove
menneskerettighetsbrudd mot pasthunere i 2003,3 og at den internasjonale tilstedeværelsen
(av spanske tropper) siden 2005 ikke hadde vært tilstrekkelig til å stabilisere
sikkerhetssituasjonen.4 Befolkningen i provinsen hadde blitt fattigere, og mer oppgitt og
fremmedgjort ovenfor afghanske myndigheter. Situasjonen la ifølge artikkelforfatteren et godt
grunnlag for Talibans utbredelse i provinsen, samt en økning av opiumsdyrking (Bernabé
2010, s. 1-3).
Ifølge en artikkel i The Long War Journal (LWJ) (2007), kan ikke Badghis rolle og relevans
for sikkerhetssituasjonen i det nordlige Afghanistan undervurderes. Provinsen har fungert som
Talibans inngangsport til nettopp den nordlige delen av Afghanistan. Analytiker ved LWJ,
Bill Roggio (2010), hevder at Badghis har vært avgjørende for Talibans front i nord.
Afghanistans viktige ringvei går som nevnt gjennom provinsen, og i perioden fra 2007 ble det
arbeidet med å ferdigstille det store veiprosjektet. Taliban gjorde forsøk på å isolere provinsen
gjennom å skape en ustabil sikkerhetssituasjon i området, slik at arbeidet med ringveien ble
hindret. Taliban brukte videre sine «safe havens» i Badghis, til å starte angrep mot
myndighetene i naboprovinsen Faryab (Roggio 2010).
Talibans innflytelse og ekspansjon i provinsen har utviklet seg gradvis. 5 I 2007, 2008 og 2009
var det kamper mellom afghanske og internasjonale styrker på den ene siden, og Taliban på
den andre siden. Taliban etablerte særlig fotfeste i de to nordlige distriktene Bala Murghab og
Ghormach. De afghanske og internasjonale styrkenes innsats var ikke tilstrekkelig til å drive
Taliban ut av disse distriktene. Fravær av afghanske sikkerhetsstyrker i store deler av
provinsen, gjorde det enkelt for Taliban å holde allerede erobrede territorier (Roggio 2009;
Roggio 2010).

3

Befolkningen i distriktet Bala Murghab, hovedsakelig pasthunere, ble i 2003 angivelig utsatt for overgrep av
Ismail Khans tropper, da krigsherrene Dostum og Khan kjempet over territoriet. Den afghanske
menneskerettighetskomiteen og UNAMA har hatt to granskninger, men afghanske myndigheter har aldri fulgt
opp disse (Bernabé 2010).
4

Spanske tropper ankom Badghis i 2005. Fra rundt 2007 hadde Spania 225 soldater i Badghis, en provins på
rundt 20 000 kvadratkilometer med rundt 500 000 innbyggere. Troppene patruljerte eksempelvis distriktet Bala
Murghab én gang i måneden (Bernabé 2010).
5

Badghis var for øvrig den første provinsen i det nord-vestre Afghanistan hvor Taliban tok kontroll i slutten av
1996, da de kom til makten (Bernabé 2010).
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Distriktene Bala Murghab og Ghormach

Analytikeren Bill Roggio beskriver Badghis-provinsen som sentrum for Talibans aktivitet
nordvest i landet, og peker på at distriktet Bala Murghab har fungert som utgangspunkt for
Talibans hovedoperasjoner. Allerede i 2010 hevdet Taliban-kommandanter at de hadde 74
baser i distriktet (The Long War Journal 2007; Roggio 2007; Roggio 2012). Beliggenheten
gjør at Taliban har kunnet motta forsyninger fra Turkmenistan gjennom distriktet.
Mesteparten av opiumen i Badghis-provinsen, dyrkes i Bala Murghab (Bernabé 2010, s. 2).
Taliban fikk relativt raskt stor tilstedeværelse i Bala Murghab, som hovedsakelig har en
pasthunsk befolkning. Det var ingen tilstedeværelse av internasjonale tropper i distriktet. De
spanske styrkene hadde imidlertid base i provinshovedstaden, og skal i 2007 angivelig ha
patruljert Bala Murghab én gang i måneden. Distriktet ligger rundt 70 kilometer fra
provinshovedstaden Qala-e- Naw, og veien var i så dårlig forfatning at troppene trengte mer
enn åtte timer for å nå frem til distriktet (Bernabé 2010, s. 1).
Etter hvert opprettet amerikanske styrker en base i Bala Murghab, og derfra kontrollerte de
Bala Murghab by, mens afghanske sikkerhetsstyrker etablerte kontrollposter rundt byen.
Taliban dominerte imidlertid resten av distriktet (Bernabé 2010, s. 2).
Når det gjelder Ghormach-distriktet, utviklet dette seg til å bli et urolig område i 2006-2007.
Ringveien går gjennom Ghormach, og distriktet har mange smuglerruter mot nord til
Turkmenistan og Sentral-Asia.
Det fremkommer i den norske offentlige utredningen om Norges engasjement i Afghanistan,
at maktforholdene og aktørgalleriet i Ghormach var komplekse. Distriktet omtales som svært
fattig, med en hovedsakelig pasthunsk befolkning, overlatt til seg selv i en ellers
tadsjikdominert provins (NOU 2016, s. 68, 123).
I utgangspunktet var distriktet under spanske styrkers ansvarsområde, men med base i
provinshovedstaden, var styrkene avskåret fra Ghormach av en fjellkjede. Norske styrker
begynte å operere i distriktet høsten 2007, men arbeidet ble vanskeliggjort av at distriktet
administrativt var underlagt Badghis og ikke Faryab, som de norske styrkene hadde ansvar for
(se for øvrig fotnote 2). I november 2008 signerte daværende president Hamid Karzai et
dekret som midlertidig innlemmet Ghormach i Faryab-provinsen, slik at norske styrker kunne
bidra. Ghormach-distriktet ble et strategisk viktig distrikt for afghanske sikkerhetsstyrker og
ISAF (International Assistance Security Forces), blant annet for å hindre at opprøret skulle
spre seg til naboprovinsen Faryab (NOU 2016, s. 110, 119, 123, 125, 128, 177).6
Tilstedeværelse av opprørsgrupper

Medierapporter fra Badghis gjenspeiler Talibans tunge tilstedeværelse i provinsen, og
opprørsaksjoner knyttes ofte til Taliban.
Opprørsaksjonene er primært rettet mot myndighetene, men det har også forekommet
rivalisering mellom ulike Taliban-fraksjoner i Badghis-provinsen. I kjølvannet av bekreftelsen
av Taliban-leder Mulla Omars død i 2015, oppstod det stridigheter knyttet til hvem som skulle
bli den nye lederen. Den ene fraksjonen støttet Mulla Mansour (og senere den nåværende
lederen Mulla Haibatullah Akhundzada), mens den andre fraksjonen støttet Mulla Rasool.
6

I 2010 overtok amerikanske styrker hovedansvar for Ghormach, og norsk tilstedeværelse ble avviklet (NOU
2016).
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Rasools fraksjon har også fått navnet High Council of the Islamic Emirate of Afghanistan
(HCIEA).7 I mars 2016 skal angivelig 250 opprørere ha samlet seg i Qadis-distriktet, og gitt
sin støtte til Mulla Rasool. Det foreligger lite informasjon som er verifisert om denne
hendelsen.
Ifølge en artikkel publisert av nyhetsformidleren Radio Free Europe/Radio Liberty var
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) aktive i provinsen i 2014 (Habib, Synovitz, Bezhan
& Scollon u.å.). Landinfo er ikke kjent med at IMU har gjennomført angrep eller aksjoner i
provinsen i 2016 eller 2017.
Landinfo kjenner ikke til bekreftende rapporter om tilstedeværelse av Daesh i Badghisprovinsen.8
Konfliktdynamikk og konfliktnivå i ulike distrikter

Det er stor tilstedeværelse av opprørere i Badghis, men likevel vurderer afghanske
myndigheter den vestlige regionen (som omfatter provinsene Herat, Farah, Ghor og Badghis)
som relativt sett mer sikkerhetsmessig stabil enn regionene i sør og øst (Government of
Islamic Republic of Afghanistan 2015, s. 23).
Blant provinsene i den vestlige regionen, mener en internasjonal kilde (e-post 2016) at
Badghis-provinsen fortsatt er en «høyborg» for opprørsaktivitet. Det er flere signifikante og
medvirkende forhold som gjør provinsen strategisk viktig for opprørerne, herunder
betydningen av veinettet til Turkmenistan, provinsens nærhet til opprørsbasene i
naboprovinsen Faryab, samt manglende operasjoner fra afghanske sikkerhetsstyrker
(internasjonal kilde, e-post 2016).
Ved utgangen av juni 2016 var likevel ingen av distriktene i Badghis-provinsen under kontroll
av Taliban (The Lead Inspector General for Overseas Contingency Operations 2016, s. 10).
Konfliktdynamikken i provinsen karakteriseres av væpnede kamper mellom opprørere og
afghanske sikkerhetsmyndigheter. I tillegg er det periodevis konflikter mellom rivaliserende
maktpersoner i provinsen (AREU 2016, s. 45). Når høstingen av opium nærmer seg slutten,
øker tradisjonelt konfliktnivået (internasjonal kilde, e-post 2016).
Opprørerne angriper primært militære interesser eller mål som assosieres med myndighetene,
og ofte rettes angrepene mot sikkerhetsmyndighetenes kontrollposter langs veinettet. Områder
langs veistrekninger til Turkmenistan og langs veien mellom provinshovedstaden Qala-e-Naw
by og Maymana by, provinshovedstaden i naboprovinsen Faryab, er særlig utsatte
(internasjonal kilde, e-post 2016). I en komparativ studie, hevder Afghanistan Research and
Evaluation Unit (AREU) at tilstedeværelsen av både Taliban og kriminelle, gjør veinettet
utrygt (AREU 2016, s. 46).9

7

Les mer om denne gruppen i Landinfo 2016b. Det fremkommer for øvrig av en rapport fra den amerikanske
kongressen at Rasool er «rapportert forsvunnet i Pakistan» (The Lead Inspector General for Overseas
Contingency Operations 2016, s. 14).
8

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.
9

Studien sammenlikner tilbud om helse- og utdanningstjenester i tre provinser – Badghis, Balkh og Wardak.
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Afghanske sikkerhetsstyrker initierer ikke mange sikkerhetshendelser i Badghis-provinsen,
men enkelte ganger igangsetter de operasjoner i områder hvor opprørere har vært særlig
aktive i løpet av en periode. De etablerer også nye kontrollposter langs veinettet (internasjonal
kilde, e-post 2016). For øvrig har det i årenes løp vært flere rapporteringer om at enheter
innenfor sikkerhetsstyrkene, har skiftet side til Taliban (AREU 2016, s. 45).
Det har videre blitt rapportert om stridigheter mellom rivaliserende Taliban-grupperinger i
provinsen. I begynnelsen av mai 2016 kom det til kamper, som først oppstod i Bala Murghabdistriktet, hvor den ene fraksjonen er ledet av Mulla Ghausuddin (pro-Mulla Haibatullah),
mens den andre er ledet av Mulla Noorollah (pro-Mulla Rasool/HCIEA).10 Enkelte kilder
spekulerer i om kampene skyldes politiske og økonomiske interesser, som kontroll over
territorier og ulovlig innkreving av skatt, snarere enn av ideologiske grunner (internasjonal
kilde e-post 2016).
I de siste ukene av mai 2016 spredte konflikten mellom de ulike lokale Taliban-fraksjonene
seg til andre distrikter i provinsen. Pro-Mulla Haibatullah-fraksjonen angrep pro-Mullah
Rasool-gruppen i fire ulike angrep i Qadis-distriktet. I juni 2016 var det ytterligere kamper
mellom to lokale fraksjoner ledet av Mulla Ghausuddin (pro-Mulla Haibathullah) og Mulla
Toffan (pro-Mulla Rasool). I juli 2016 ble det rapportert at HCIEA fikk økt støtte i Badghisprovinsen, og flere grupperinger i Jawand-distriktet skal angivelig ha gitt sin støtte
(internasjonal kilde, e-post 2016). Landinfo er ikke kjent med ytterligere kamper mellom de
ulike fraksjonene.
Det ble i perioden 1. september 2015 til 31. mai 2016 registrert 249 sikkerhetshendelser i
Badghis-provinsen (anonym kilde med Afghanistans sikkerhetssituasjon som spesialfelt, som
gjengitt i EASO 2016, s. 165). I sin rapport om sikkerhet, kategoriserer EASO
sikkerhetshendelsene, og kategorien «væpnede konfrontasjoner og flyangrep» utgjør den
desidert største, med 185 registrerte hendelser i provinsen. Deretter fulgte kategorien «vold
rettet mot individer» med 31 registrerte hendelser, og «eksplosjoner» med 20 registrerte
hendelser. Av de 249 sikkerhetshendelsene, inntraff 61 i Ghormach-distriktet, 60 i Qadisdistriktet, 52 i Bala Murghab-distriktet, 36 i Muqur-distriktet, 26 i Ab Kamari-distriktet, 9 i
Qala-e-Naw-distriktet og 5 i Jawand-distriktet.
Hendelsene som er referert til i det følgende, er å anse som eksempler og gir ikke en
uttømmende oversikt.
Ghormach-distriktet

Som den historiske konfliktkonteksten ovenfor viser, har det nordlige Ghormach-distriktet
lenge vært åsted for uroligheter. ANSF er til stede i Ghormachs distriktssenter og i
nærliggende områder, mens opprørerne har de facto kontroll over mye av det resterende
territoriet i distriktet.11 Opprørerne har synlig tilstedeværelse i flere nærliggende områder til
distriktssenteret, angriper kontrollposter, og utøver et jevnt press på distriktssenteret gjennom

10

Fraksjonen ledet av Mulla Noorollah (pro-Mulla Rasool) er basert i distriktet Bala Murghab, mens fraksjonen
ledet av Mulla Ghausuddin (pro-Mulla Haibatullah) er basert i nabodistriktet Muqur.
11

Den 17. oktober 2015 angrep Taliban distriktssenteret i Ghormach. Etter kraftige kamper, ble opprørerne
drevet tilbake av afghanske sikkerhetsstyrker, og i slutten av 2015 annonserte ANSF at de hadde kontroll over
distriktssenteret (TOLONews 2015).
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relativt regelmessige angrep mot ANSF-mål. Dette innebærer eksempelvis flere raske angrep
kombinert med bruk av IEDer (improvised explosive device) (internasjonal kilde, e-post
2016).
Det var betydelig opprørsaktivitet i områder nær distriktssenteret tidlig i juni 2016.
Opprørerne angrep blant annet åtte ANSF-kontrollposter og patruljer. Angrepene kom fra
flere fronter, hvilket kunne indikere at det dreide seg om et forsøk på å ytterligere
destabilisere distriktssenteret. Angrepshyppigheten avtok etter hvert.
Noen måneder senere, den 11. oktober 2016 – som en gjentakelse av året før – angrep Taliban
Ghormachs distriktssenter på nytt. Taliban møtte liten motstand, og fikk relativt enkelt
kontroll over byen. Afghanske sikkerhetsstyrker trakk seg tilbake til en nærliggende Afghan
National Army (ANA)-base for å vente på forsterkninger (Kohi 2016a). Forsterkningene kom
etter hvert fra naboprovinsen Faryab – ledet av visepresident Abdul Rashid Dostum – og
operasjonen med å gjenvinne distriktssentret startet (Ghanizada 2016b). Operasjonen tok flere
dager, blant annet fordi ANSF måtte rydde veien inn til byen for IEDer. Den 20. oktober 2016
ble distriktssenteret gjenvunnet, og opprørerne ble presset ut (Kohi 2016b).
Qadis-distriktet

Uroligheter, skifte av allianser og opprørsaktivitet har også funnet sted i Qadis-distriktet, helt
sør i provinsen. I februar 2016 drepte syv Afghanistan National Police (ANP)-offiserer fire av
sine kollegaer, og ranet et lager for våpen og ammunisjon. Offiserene forlot postene sine, og
gikk over til opprørerne. Enkelte kilder antyder at deserteringen var resultat av en lokal
disputt mellom to stammer, som begge har vært tilknyttet ANP i distriktet (internasjonal
kilde, e-post 2016).
Senere, i april 2016, angrep opprørere i Qadis-distriktet flere kontrollposter langs veien som
leder mot provinshovedstaden. Opprørerne trakk seg først tilbake etter at ANSF gjennomførte
en klareringsoperasjon i slutten av måneden (internasjonal kilde, e-post 2016).
I slutten av mai 2016 stoppet opprørere en minibuss i Qadis-distriktet, på veien som går
mellom provinshovedstaden Qala-e-Naw by og distriktet Jawand. Fire sivile, mistenkt for å
samarbeide med myndighetene, ble kidnappet. De kidnappede ble løslatt etter en dag, etter at
lokale eldre i området hadde forhandlet (internasjonal kilde, e-post 2016).
Som tidligere nevnt, fant fire ulike kamper sted i Qadis-distriktet mellom to Talibanfraksjoner i slutten av mai 2016. I juni 2016 var det ytterligere kamper mellom de to lokale
fraksjonene ledet av Mulla Ghausuddin (pro-Mulla Haibathullah) og Mulla Toffan (pro-Mulla
Rasool).
Bala Murghab-distriktet

Bala Murghab, helt nord i provinsen, er preget av langvarige og lokale konflikter, som
påvirker konfliktdynamikken (les også om dette distriktet under kapittelet om
konfliktkontekst ovenfor). I februar 2016 utspilte det seg for eksempel kamper mellom to
ulike lokale grupperinger, der konflikten sannsynligvis hadde bakgrunn i en pågående
landkonflikt (internasjonal kilde, e-post 2016).
Medio august 2016 gjennomførte opprørerne en stor operasjon mot distriktssenteret i Bala
Murghab, hvor de utførte angrep fra flere fronter. De skal angivelig ha tatt kortvarig kontroll
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over fire av myndighetenes kontrollposter, før de ble drevet tilbake av ANSF-styrker samme
dag. Opprørerne angrep ANSF både nord og øst for distriktssenteret. De utplasserte også
IEDer rundt byen langs veinettet, sannsynligvis for å hindre at ANSF skulle kunne få
forsterkninger. Veien var i en kort periode stengt. Opprørernes angrep var imidlertid ventet,
og ANSF hadde allerede fått forsterkninger til distriktssenteret. Opprørerne fortsatte etter
dette med sporadiske angrep mot ANSF-posisjoner nord og øst for distriktssenteret
(internasjonal kilde, e-post 2016).
Muqur-distriktet

Muqur preges av opprørsinitierte aksjoner langs veinettet. Distriktet har flere strategisk
viktige veier; en mellom provinshovedstaden Qala-e-Naw by og Maymana by (som er
provinshovedstaden i Faryab), og en annen vei mellom provinshovedstaden Qala-e-Naw by
og Turkmenistan. Det forkommer sikkerhetshendelser på begge disse strekningene, hvor
opprørere angriper ANSF-kontrollposter. Angrep langs veien til Turkmenistan er vanlig,
sannsynligvis på bakgrunn av opprørernes ønske om å sikre adgang til Turkmenistan for
smuglevirksomhet.
Ab Kamari-distriktet

Det vestlige Ab Kamari-distriktet har tradisjonelt vært det mest stabile distriktet i provinsen,
men opprørsaktiviteten har økt siden 2015. Opprørerne har hatt fokus på å skape ustabilitet
rundt distriktssenteret, og angriper ANSF-mål. IEDer benyttes til en viss grad, og halvparten
av registrerte IED-hendelser i distriktet de siste årene, har hovedsakelig vært rettet mot
ANSF-mål. Det forkommer imidlertid at sivile blir rammet, som i januar 2016, da en IED
eksploderte og drepte tre sivile som var på vei til distriktssenteret. IEDen skal angivelig ha
detonert prematurt (internasjonal kilde, e-post 2016).
Afghanske sikkerhetsstyrker er til stede i Ab Kamari-distriktet, og har vært involvert i flere
operasjoner for å drive ut opprørerne av spesielle områder i løpet av 2016. Sikkerhetsstyrkene
er særlig opptatt av å ha kontroll over Mubarak Shah-området i distriktet. Dette området er
strategisk viktig, fordi det ligger en kraftstasjon her, og kraftlinjer fra Turkmenistan går via
denne kraftstasjonen og inn til provinshovedstaden (internasjonal kilde, e-post 2016).
Det har videre pågått en langvarig konflikt mellom lokale stammer i distriktet, om eierskap til
pistasj-skog (Ayubi 2015).
Jawand-distriktet

Jawand ligger sydøst i Badghis-provinsen. Distriktet er tynt befolket, og sentralmyndighetene
har liten tilstedeværelse (AREU 2016, s. 29). Det er som tidligere nevnt få registrerte
sikkerhetshendelser i distriktet (i perioden fra høsten 2015 til våren 2016, ble det registrert 5
sikkerhetshendelser, som gjengitt i EASO 2016, s. 165). Det finnes få nyhetsartikler eller
annen offentlig tilgjengelig informasjon om sikkerhetshendelser i perioden som det her
rapporteres om.12

12

I mai 2015 skal Taliban ha tatt kontroll over Jawand-distriktet, men opprørerne ble drevet ut i en motoffensiv
av afghanske sikkerhetstyrker (TOLOnews 2015).
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Distriktet Qala-e-Naw og provinshovedstaden Qala-e-Naw by

Afghanske sikkerhetsstyrker er tungt til stede i provinshovedstaden Qala-e-Naw by, og
opprørerne har begrenset aktivitet i byen. Tradisjonelt har byen opplevd relativt få
opprørsinitierte sikkerhetshendelser (internasjonal kilde, e-post 2016 og 2017). Som tidligere
nevnt, ble det i perioden 1. september 2015 til 31. mai 2016 registrert ni sikkerhetshendelser i
distriktet Qala-e-Naw som helhet (anonym kilde med Afghanistans sikkerhetssituasjon som
spesialfelt, som gjengitt i EASO 2016, s. 165).
Det ble rapportert om to målrettede, individuelle angrep i Qala-e-Naw by i 2016. Det første
angrepet skjedde den 20. mars 2016, da en politimann ble drept av to opprørere på
motorsykkel. Det andre angrepet skjedde i september 2016, da en politioffiser utenfor tjeneste
ble skutt og drept (internasjonal kilde, e-post 2016).
Det var i juni og juli 2016 to angrep på ANSF-kontrollposter, hvilket betegnes som uvanlig i
Qala-e-Naw. Det finnes ellers enkelte ubekreftede meldinger om at kriminelle grupper ved
tre-fire anledninger har truet forretningsfolk og velstående personer for penger i Qala-e-Naw
by (internasjonal kilde, e-post 2016).
Sivile tap og skader på grunn av konfliktrelatert vold

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 Badghis-provinsen og dens
distrikter spesielt. FN-misjonen i Afghanistan (United Nations Assistance Mission in
Afghanistan/UNAMA), som utgir halvårlige og årlige rapporter, er den mest etterrettelige
kilden på området, men differensierer bare mellom regioner.
Om man ser den vestlige regionen under ett, som består av provinsene Badghis, Farah, Ghor
og Herat, viser UNAMAs årsrapport en økning på 19 prosent i sivile tap (drepte og skadde)
fra 2015 til 2016. Det ble registrert til sammen 703 sivile tap i 2015 (288 drepte og 415
skadde) mens totaltallet for 2016 var 836. Av det totale antallet på 836 i 2016, var 344 drepte
og 492 skadde (UNAMA & OHCHR 2017, s. 12, 21).
En diplomatkilde (e-post 2017) som har god kjennskap til regionen og UNAMAs arbeid,
estimerer at i underkant av 16 prosent av UNAMAs registrerte sivile tap i den vestlige
regionen, har skjedd i Badghis-provinsen.
Den vestlige regionen har det fjerde laveste tapstallet på grunn av kryssild etter den sørøstre
regionen, den sentrale regionen og regionen det sentrale høylandet. Det har imidlertid vært en
økning i sivile tap på grunn av kryssild, fra 222 personer i 2015 til 339 personer i 2016
(UNAMA & OHCHR 2017, s. 50).
Sammenliknet med samtlige regioner, har den vestlige regionen de tredje laveste tapstallene
forårsaket av IEDer etter regionen det sentrale høylandet og den sentrale regionen. I henhold
til UNAMAs årsrapport har det vært en nedgang i sivile tap forårsaket av IEDer i regionen fra
208 personer i 2015 til 186 personer i 2016 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 63).
Selv om tapstallene totalt sett har sunket, forårsaker fortsatt IEDer sikkerhetshendelser i
Badghis-provinsen. I mai 2016 ble eksempelvis fem sivile drept og fem såret da en IED
eksploderte og rammet en buss med passasjerer i Muqur-distriktet (UNAMA & OHCHR
2016, s. 50). Den 29. september 2016 ble en familie på ti personer drept i Qadis-distriktet da
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bilen deres utløste en IED. Taliban stod angivelig bak angrepet (UN News Service 2016;
Ghanizada 2016a).
I første halvår av 2016 dokumenterte UNAMA 26 hendelser der opprørere, herunder Taliban,
har straffet sivile for blant annet påståtte brudd på sharia-lovgivningen, eller for påstått
spionasje eller kontakt med afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker. De fleste tilfellene
av straff, idømt av det UNAMA omtaler som parallelle juridiske strukturer, har særlig
forekommet i den vestre regionen, og da spesielt i provinsene Badghis og Farah (UNAMA &
OHCHR 2016, s. 69-70).
I april 2016 skal Taliban angivelig ha idømt en mann en straff på 70 piskeslag i distriktet Ab
Kamari, fordi han hadde rømt med en kvinne. Taliban har ikke kommentert hendelsen (Ayubi
2016b).
Det meldes sporadisk i afghanske medier, som av og til plukkes opp av internasjonale medier,
at Taliban angivelig straffer kvinner for brudd på sharia. Den 19. desember 2016 hevdet
afghanske offisielle talsmenn at Taliban hadde drept en kvinne som hadde skilt seg fra sin
ektefelle og giftet seg igjen. Taliban avviste påstanden, og hevdet på sin side at drapet hadde
bakgrunn i en familiekonflikt (BBC News 2016). Hendelsen skal ha funnet sted i Ab Kamaridistriktet (Ayubi 2016a).
Det kan være vanskelig å stadfeste med sikkerhet hva som har skjedd i slike situasjoner som
beskrevet ovenfor, hvem som er ansvarlig og hva som er bakgrunnen for hendelsen. Svært
ofte er det ulike oppfatninger av hva som har skjedd. Hendelsene kan dreie seg om lokal
dynamikk og lokale konflikter, men gis en annen presentasjon i nyhetsmedier. Det er med
andre ord vanskelig å fastslå om slike hendelser har opprinnelse i den væpnede konflikten i
landet eller om det er andre forhold, eksempelvis private konflikter eller familiære grunner,
som ligger til grunn.
Angrep på skole- og helseinstitusjoner

Det ble i 2016 rapportert om ett opprørsinitiert angrep rettet mot en skole. I februar 2016 brøt
opprørere seg inn på en barneskole for jenter i Muqur-distriktet, hvor de etterlot seg en IED
som detonerte og ødela skolebygningen. Dette angrepet var det første registrerte angrepet i
Muqur-distriktet rettet mot en skolebygning siden mars 2014. Tidligere har det blitt registrert
fire angrep mot skoler i henholdsvis 2011 og 2013 (internasjonal kilde, e-post 2016).13
Det er videre rapportert om ett opprørinitiert angrep rettet mot en helseklinikk i 2016, og to
angrep mot en helseklinikk og mot helsepersonell pr. mars 2017.
I september 2016 angrep fire personer en klinikk drevet av en NGO i Qadis-distriktet. De
brant klinikkens møbler og ødela medisiner. Ingen sivile ble skadet i hendelsen, og ingen har
påtatt seg ansvaret for hendelsen (internasjonal kilde, e-post 2016).
Nyhetsmediet Pajhwok Afghan News meldte 2. februar 2017 om at to leger var kidnappet av
opprørere i Qadis-distriktet. Taliban ble anklaget for kidnappingen, men har ennå ikke
kommentert (Pajhwok 2017). Landinfo er ikke kjent med utfallet av kidnappingene.
13

Utdanningssektoren var praktisk talt ikke-eksisterende i Badghis-provinsen før 2004. Antall skoler og
studenter var få, lærerne var stort sett fra landsbyene og hadde lave kvalifikasjoner. Da Taliban hadde makten,
var det forbudt for jenter å gå på skole. Nylig har det blant annet blitt etablert ett statlig og to private
universiteter i provinsen (AREU 2016, s. 11).
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I den tidligere omtalte AREU-studien (2016, s. 55) hevdes det at motstand mot helsetjenester
eller utdanningstilbud, ikke er en viktig kampsak for opprørerne i Badghis-provinsen. Det er
altså ingen av aktørene i konflikten som motsetter seg at befolkningen tilbys helsetjenester og
helsestasjoner. En internasjonal kilde (e-post 2017) mener også at angrep mot helsestasjoner
ikke er den del av opprørernes taktikk. Men, som AREU påpeker (2016, s. 55), kan
tilstedeværelse av Taliban, rivalisering mellom lokale maktpersoner og manglende
infrastruktur, være til hinder for at leger, sykepleiere og lærere ønsker å arbeide i provinsens
ulike distrikter.
Internt fordrevne (IDPer)

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (som gjengitt i Amnesty International 2016, s. 15)
var mellom 25 500 og 74 000 IDPer registrert i provinsen ved utgangen av 2015.
Slik OCHA benytter tallene på internt fordrevne, forstår Landinfo det dithen at
registreringene er utført av organisasjoner som arbeider med IDPer, og utføres på stedet
familiene flykter til (OCHA 2016). 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 (2017) ble det i perioden mellom begynnelsen av januar 2016 og til midten av
januar 2017 registrert om lag 13 500 personer som har blitt fordrevet fra hjemmene sine
(Province of Origin) i Badghis. Samtidig ble det registrert i overkant av 12 200 personer
(Province of Displacement) som har tatt opphold i provinsen.
Majoriteten av internt fordrevne i Badghis-provinsen, tok opphold i distriktet Qala-e-Naw og
provinshovedstaden. Det ble i nevnte periode registrert 6253 personer fra Ab Kamari, 1719
personer fra Qadis, 1674 personer fra Muqur, 1239 personer fra Bala Murghab, 410 personer
fra Jawand og 364 personer fra Ghormach. Det er enkelte internt fordrevne fra Badghis som
tar opphold i naboprovinsene, deriblant Herat. Samtidig mottar Qala-e-Naw enkelte fordrevne
fra naboprovinsene Jawzjan og Faryab.
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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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Vedlegg 1: Badghis provins

Kilde: OCHA 2014
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