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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
Baghlan-provinsen 1 til og med mars 2017, og har et særlig fokus på situasjonen for
sivilbefolkningen.
Dette er en oppdatering av Landinfos respons Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i Baghlanprovinsen av 6. februar 2015 (Landinfo 2015b). Det er lagt spesiell vekt på situasjonen i siste
halvår 2016 og første kvartal 2017, men i og med at dette er en oppdatering av en tidligere
utgitt respons, er deler av informasjonen som ble formidlet om konfliktbildet i 2015, beholdt i
denne versjonen.
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

1

OCHAs kart over provinsen og distriktene (OCHA 2014b; OCHA 2014a) 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/Baghlan_Province_Referenc
e_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf og
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Baghlan.pdf.
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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
den faktiske situasjonen for å få oppmerksomhet fra sentralmyndighetene i Kabul, og
påfølgende større ressurstildeling (se Landinfo 2015b). 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

Baghlan-provinsen ligger i det nordlige Afghanistan, og grenser mot provinsene Kunduz og
Takhar i nord, Panjshir i sørøst, Parwan i sør, samt Bamyan og Samangan i vest.
Provinshovedstaden Pul-e Khumri ligger i distriktet med samme navn. Ringveien mellom
Kabul og det nordlige Afghanistan går gjennom provinsen. Pul-e Khumri ligger mellom
Kabul og Mazar-e Sharif, hvilket gjør dette til en strategisk viktig område. Det er om lag 250
kilometer fra Baghlan til Kabul (Goodhand & Hakimi 2014, s. 25).
Foruten Pul-e Khumri består provinsen av følgende 14 distrikter: Baghlan-e Jadid (også kalt
Baghlan-e Markazi), Burka, Andarab, Dahana-e Ghori, Deh Saleh, Doshi, Fereng Wa Gharu,
Guzargah-e Nur, Khenjan, Khost Wa Fereng, Khwajahejran, Nahrin, Pul-e Hesar og Tala Wa
Barfak.
Om lag 863 000 personer bor i Baghlan-provinsen (CSO u.å.). Tadsjikere utgjør mer enn
halvparten av provinsens innbyggere, mens pashtunerne er provinsens nest største gruppe,
med om lag 20 prosent av befolkningen (NPS 2011). Dari er morsmålet til cirka 70 prosent av
befolkningen, mens pashtu snakkes av drøyt 20 prosent (MRRD u.å., s. 2).
Pashtunerne bor i små lommer i provinsen, i et område som strekker seg fra Doshi-distriktet i
sør gjennom provinshovedstaden Pul-e Khumri og til Baghlani Jadid-distriktet i det
nordvestlige hjørnet av provinsen. I disse lommene utgjør pashtunerne
majoritetsbefolkningen. Opprinnelig kom pashtunerne fra sør og øst i landet, og etablerte seg i
provinsen i slutten av 1800-tallet (Goodhand & Hakimi 2014, s. 25). I provinshovedstaden
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Pul-e Khumri, er halvparten av befolkningen tadsjikere og 30 prosent pashtunere (UNHCR
2002a).
Andre etniske grupper, som hazaraer og uzbekere, er også bosatt i provinsen (NPS 2011).
Samtidig holder nomadiske kuchier til der, i varierende antall avhengig av årstidene: om
vinteren oppholder nesten hundre tusen kuchier som seg i Baghlan, mens antallet synker til
om lag seksti tusen om sommeren (MRRD u.å., s. 2). Ifølge nettstedet Global Security.org er
ellers en relativt stor andel av ismailiene i Afghanistan bosatt i Baghlan. De fleste ismailiene
er shiamuslimer, og deres leder er Agha Khan, for tiden bosatt i Frankrike. Ismailiene legger
stor vekt på skolegang, og har betydelig høyere lese- og skriveferdigheter og utdanning enn
den gjennomsnittlige befolkningen i Afghanistan (Global Security.org 2012).
Majoriteten av provinsens befolkning, om lag 80 prosent, bor på landsbygda og lever primært
av jordbruk. Ellers har Baghlan tradisjonelt vært en av de mest industrialiserte provinsene i
Afghanistan, med tekstilindustri, kullminer og landets største sukkerfabrikk. Dette er
bakgrunnen for at mange har flyttet til provinsen, og forklarer hvorfor provinsen har en
betydelig pashtunsk befolkning (Giustozzi & Reuter 2011, s. 40).
Konfliktkontekst

Provinsen har de siste tiårene hatt betydelige etniske og politiske konflikter, og det har særlig
vært spenninger mellom pashtunere og tadsjikere. Etnisitet utgjør fortsatt en viktig skillelinje i
provinsen. En internasjonal kilde meldte i mars 2017 at det er utnevnt ny guvernør, samt
sjefer for etterretningstjenesten og politiet. Felles for disse tre er at de er pashtunere, hvilket
har resultert i stor misnøye blant andre etniske grupper. Det har blant annet blitt holdt
demonstrasjoner mot utnevnelsene i Pul-e Khumri by (internasjonal kilde, e-post 2017).
På 1980-tallet var provinsens nordlige distrikter «strongholds» for gruppen Hezb-e Islami
(Giustozzi & Reuter 2011, s. 40). Distriktet Baghlani Jadid helt i nord, var en viktig bastion
for Taliban før 2001. Samtidig hadde tadsjikere en sentral posisjon i motstandsbevegelsen
mot Taliban, Nordalliansen 2 (NPS 2011). Mens pashtunske talibanere kontrollerte provinsen
fram til 2001, var det tadsjikere og den politiske bevegelsen Jamiat som fikk myndighet og
kontroll etter Taliban-regimets fall.
I perioden fra 2001 til 2008 hadde Taliban liten innflytelse i Baghlan-provinsen. Den
pashtunske befolkningen, som på det tidspunktet var en marginalisert og diskriminert
folkegruppe, la deretter til rette for at Taliban i 2008 fikk fotfeste i provinsen. Å slutte seg til
Taliban ble ansett som en hensiktsmessig strategi for å få beskyttelse og tilgang til ressurser. I
tillegg bidro misfornøyde tilhengere av Hezb-e Islami til at Taliban kunne etablere seg i
områder hvor Hezb-e Islami tradisjonelt hadde stått sterkt. I etnisk sammensatte områder, var
religiøse ledere viktige allierte til Taliban. International Security Assistance Force (ISAF)
hadde forsyningslinjer gjennom provinsen, hvilket bidro ytterligere til sympati for den
væpnede opposisjonen. Først fikk Taliban fotfeste i distriktene Nashrin, Khost Wa Fereng og
Andarab, og i 2009 klarte de å etablere seg i Pul-e Khumri, Baghlan-e-Jadid og Dahana-e
Ghori.

2

Nordalliansen besto av aktørene fra Mujahedin-bevegelsen, som bekjempet det kommunistiske regimet støttet
av Sovjetunionen på 1980-tallet.
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Taliban, i samarbeid med Hezb-e Islami, angrep politiposter- og konvoier uten å møte særlig
motstand. I november 2009 var Taliban selvsikker nok til at de forsøkte å ta kontroll over
distriktet Baghlan-e Jadid, og hundrevis av Taliban-kadre stormet distriktssenteret og
distriktguvernørens bopel. Angrepet ble slått tilbake av de afghanske sikkerhetsstyrkene. I
løpet av 2009 fikk Taliban fotfeste i provinshovedstaden Pul-e Khumri, der de om nettene
angrep myndighetsposter uten å møte nevneverdig motstand (Goodhand & Hakimi 2014, s.
17, 27, 28; Giustozzi & Reuter 2011, 40).
På tross av provinsens strategiske viktighet og et Taliban på offensiven, hadde ISAF inntil
2010 minimal tilstedeværelse i Baghlan. En liten kontingent fra Ungarn overtok Provincial
Reconstruction Teamet (PRT) i Baghlan fra Nederland i 2006, men de manglet både politisk
vilje, samt finansielle og militære ressurser til å demme opp for det raskt voksende opprøret.
Det var lite samarbeid mellom den ungarske PRTen og de tyske militærstyrkene i Kunduzprovinsen. Dette, kombinert med svært begrenset tilstedeværelse av afghanske
sikkerhetsstyrker, bidro til at Taliban kunne vokse uten motstand.
Etter 2009 opererte både tyske styrker og amerikanske spesialstyrker i provinsen.
I mars 2010 var det harde kamper mellom Taliban og Hezb-e Islami i nærheten av distriktet
Pul-e Khumri. Bakgrunnen for kampene var uenighet om hvem som hadde myndighet til å
kreve inn skatt (ushr) fra befolkningen, og i tillegg var Taliban bekymret for at Hezb-e Islami
skulle inngå en allianse med myndighetene. Hezb-e Islami led et betydelig militært nederlag;
omlag 35 av deres menn ble drept og flere tiltalls rømte fra området (Goodhand & Hakimi
2014; Giustozzi & Reuter 2011, s. 40, 41). Etter dette har Hezb-e Islami hatt en svak posisjon
i provinsen.
Tilstedeværelse av væpnede grupper

I dag er det i all hovedsak Taliban som er hovedaktøren på opprørssiden i Baghlan-provinsen.
Det gjenspeiles i rapporter fra provinsen, som med få unntak knytter opprørsaktiviteten til
Taliban. Det er imidlertid også enkelte andre grupperinger til stede i provinsen, selv om deres
rolle er begrenset.
Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor, var Hezb-e Islami fram til 2010 en betydelig aktør
i den væpnede opposisjonen. Etter 2010 klarte aldri Hezb-e Islami å gjenvinne sin tidligere
posisjon i provinsen, selv om det finnes rapporter om at de har vært en aktør i provinsen den
siste tiden. Blant annet meldte nyhetsmedier sommeren 2016 at kullgruver i provinsen var
stengt fordi Hezb-e Islami hadde tatt kontroll over gruvene, som ligger bare ti kilometer fra
Pul-e Khumri by (Pajhwok Afghan News 2016b). I september 2016 inngikk for øvrig Hezb-e
Islami en fredsavtale med afghanske myndigheter (Al Jazeera 2016). Det gjenstår å se
hvordan fredsavtalen vil påvirke forholdet mellom Hezb-e Islami og Taliban.
Det er videre rapportert at Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) er til stede i provinsen,
særlig i områder med betydelig usbekisk befolkning. I Burka-distriktet er befolkningen etnisk
sammensatt, med en usbekisk majoritetsbefolkning. Antagelig er dette en av årsakene til at
distriktet beskrives som en «hotspot» for Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (Megahan
2013).
En annen opprørsgruppe som opererer i provinsen, er Jundullah, en gruppe som i 2009 brøt ut
fra moderorganisasjonen IMU. Ifølge analytiker Obaid Ali i Afghanistan Analysts Network
(AAN) består Jundullah hovedsakelig av usbekere og tadsjikere som deler en svært radikal
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ideologi. Gruppen har operert i det nordøstlige triangelet, bestående av provinsene Takhar,
Kunduz og Baghlan. Jundullah etablerte seg i Burka-distriktet i Baghlan, og i 2014
gjennomførte gruppen den første væpnede aksjonen mot en sikkerhetspost. Høsten 2015
proklamerte Jundullah lojalitet til Daesh, 3 og forsøkte ved flere anledninger å heise Daeshflagget i Burka-distriktet. Dette førte til at Talibans pashtunske distriktsguvernør gikk ut med
en trussel om at «the radical youth» ville bli fanget og drept hvis de fortsatte virksomheten.
Etter dette skal de ha holdt en lav profil i distriktet (Ali 2016a).
Utover det som er beskrevet ovenfor, foreligger det ikke sikker informasjon om hvorvidt
Daesh opererer i Baghlan. Det finnes enkelte rapporter som indikerer at gruppen forsøker å få
fotfeste i provinsen, men deres rolle er svært begrenset. De har liten støtte i befolkningen, og
aktiviteten deres skal primært bestå i å oversette offisielle IS-uttalelser til dari. Sympatisørene
er i hovedsak religiøst utdannede og radikalisert ungdom (Ali 2016a).
I desember 2015 hevdet medlemmer av provinsrådet (som gjengitt i TOLOnews) at
medlemmer av provinsrådet hevdet at flere titalls Daesh-familier hadde etablert seg i
provinsen. Opplysningene ble tilbakevist av lokalt politi, som bekreftet at Daesh hadde vært i
provinsen, men som videre hevdet at de hadde møtt betydelig motstand fra befolkningen, og
derfor hadde forlatt området (TOLOnews 2015). En offentlig tjenestemann har senere satt et
angrep på gruveabeidere i distriktet Tala Wa Farbak i sammenheng med Daesh. Grunnen var
at de sju drepte gruvearbeiderne var hazaraer og shiamuslimer, og at angrepsmønsteret
sammenfaller dermed med andre Daesh-angrep i landet. Daesh har ikke påtatt seg ansvaret for
hendelsen (Afghan Online Press 2017).
Myndighetene etablerte i 2010 Afghan Local Police (ALP), for å avhjelpe en krevende
sikkerhetssituasjon og for å sikre en større tilstedeværelse av sikkerhetspersonell på bakken.
Det hevdes at ALP i Baghlan i stor grad består av tidligere Hezb-e Islami-krigere og
talibanere som har skiftet side. Selv om ALP kan ha bidratt til en forbedret sikkerhetssituasjon
i enkelte områder, rapporteres det om at de har begått overgrep mot sivilbefolkningen; som
mord, voldtekt og skattlegging (Goodhand & Hakimi 2014, s. 31). Det er også rapportert om
enkelte myndighetsvennlige militser i deler av provinsen.
Konfliktdynamikk og konfliktnivå i ulike distrikter

Sikkerhetssituasjonen i provinsen er preget av konflikten mellom ulike opprørsgrupper på den
ene siden og afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker på den andre. Etter at de
internasjonale ISAF-styrkene trakk seg ut av landet i desember 2014, har afghanske
sikkerhetsstyrker (Afghan National Security Forces - ANSF) hatt ansvaret for å ivareta
sikkerheten. Et problem som påpekes av flere kilder er mangelfull lojalitet innen
sikkerhetsstyrkene; mange deserterer, legger ned våpnene og reiser hjem, mens en del skifter
side og går over til Taliban. Flere forhold bidrar til sikkerhetsstyrkenes svekkede moral og
kampvilje, blant annet dårlig og mangelfullt utstyr og svake logistiske systemer. Slitasjen er
stor på grunn av vedvarende kamper, og de mister mange menn.
I tråd med dette, hevdet provinsens politisjef (som gjengitt i Pajhwok Afghan News) i juli
2016 at sikkerhetsstyrkene ikke effektivt kunne bekjempe Taliban fordi de manglet utstyr. De
3

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 denne responsen.
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mistet mange på grunn av mangelfullt utstyr, uttalte han, og viste til at særlig flystøtte er
viktig i skarpe oppdrag (Pajhwok Afghan News 2016a). Et tilfelle av slikt tap av materiell
forekom i oktober 2016, da et helikopter styrtet. Helikopteret skulle angivelig levere
forsyninger til om lag to hundre soldater som hadde vært beleiret av Taliban i flere dager.
Ifølge uttalelser fra myndighetene (som gjengitt i Sherzai 2016) var det tekniske feil som
gjorde at helikopteret styrtet og kostet sju personer livet, mens Taliban på sin side hevdet at
helikopteret var skutt ned av deres krigere (Sherzai 2016b).
Ifølge en internasjonal kilde (e-post 2016) var det vestlige distriktet Dahana-e Ghori det
eneste distriktet i provinsen som var under Taliban-kontroll i desember 2016. De andre
vestlige distriktene Burka, Baghlan-e Jadid, Pul-e Khumri, Doshi og Tala Wa Barfak ble
beskrevet som omstridte. Slik Landinfo forstår «omstridt», betyr det at myndighetene er til
stede i distriktssentrene, men at sikkerhetsstyrkene møter motstand på større eller mindre
deler av territoriet utenfor sentrene. Kilden mente at provinsens øvrige distrikter var under
myndighetskontroll 4 (internasjonal kilde, e-post 2016).
Det er betydelige forskjeller i omfang av sikkerhetshendelser, opprørsgruppers tilstedeværelse
og kontroll, samt sivile tap i provinsens ulike distrikter. Befolkningssammensetningen
fremstår som en forklaring på i hvilken grad militante grupperinger opererer i det enkelte
distrikt, hvilke grupper det dreier seg om og hvor stor slagkraft gruppene har. Den andre
viktige faktoren synes å være om det går strategisk viktige veier gjennom de aktuelle
distriktene. I flere av de vestlige distriktene, sammenfaller disse to kritiske faktorene og virker
forsterkende på hverandre; veinettet går gjennom områder hvor befolkningssammensetningen
tilsier støtte til opprøret og stor opprørstilstedeværelse.
I hazara-områder har Taliban svakt fotfeste, og motstanden mot opprøret er til dels sterkt. I
Surkh Kotal, et hazara-område bare åtte kilometer fra provinshovedstaden, forsøkte
landsbyens eldre å gå i forhandlinger med Taliban, og det ble i 2015 inngått en våpenhvile.
Avtalen var at landsbyen skulle betale skatt til Taliban og at Taliban skulle kunne reise
gjennom området uhindret, mot at de ikke deltok i kamphandlinger i området. Avtalen ble
brutt i januar 2016. Etter det har hazaraene støttet myndighetenes militære kamp mot
opprørerne, og de har opprettet en egen lokal anti-Taliban milits. Militsen støttes av
etterretningen National Directorate of Security (NDS) med både våpen og penger (Ali 2016b).
I mai 2016 var det harde kamper mellom disse lokale myndighetslojale militsene og Taliban.
Militsene mottok ikke forsterkninger eller støtte fra lokale eller sentrale
sikkerhetsmyndigheter, antagelig fordi myndighetene manglet mannskap. Hazara-militsene
ble presset ut av Surkh Kotal og Taliban etablerte kontroll i området frem til
sikkerhetsstyrkene tok det tilbake den 17. juni 2016 (Ali 2016b).
Ifølge en internasjonal organisasjon (anonym kilde med Afghanistans sikkerhetssituasjon som
spesialfelt, som gjengitt i EASO 2016, s. 121) ble 415 sikkerhetsinsidenter registrert i
Baghlan i perioden fra 1. september 2015 til 31. mai 2016. Væpnede sammenstøt og
luftangrep utgjorde den største andelen av hendelsene – 67 prosent, til sammen 280 hendelser.
Organisasjonen hadde registrert 37 eksplosjoner og 36 individuelle, målrettede angrep.

4

Landinfo forstår begrepet «myndighetskontroll» i denne konteksten som at sikkerhetsstyrkene er
tilstedeværende og i all hovedsak har «militær»/sikkerhetsmessig kontroll over området. I hvilken grad andre
myndighetsfunksjoner blir utført, vil variere. I tillegg til støtte fra lokalbefolkningen, vil det blant annet avhenge
av myndighetens kapasitet, ressurstilgang og korrupsjonsnivå.
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Distriktet Pul-e Khumri hadde det høyeste antallet registrerte sikkerhetshendelser i perioden,
med til sammen 215 hendelser, etterfulgt av distriktet Baghlan-e Jadid med 113. Disse to
distriktene er med stor margin distriktene med den høyeste andelen sikkerhetshendelser;
nesten åtti prosent av alle registrerte hendelser i provinsen i den aktuelle perioden har funnet
sted i disse to distriktene. I distriktet Dushi har EASOs kilde registrert 24 hendelser, i
Dahana-e Ghori er det registrert 16 hendelser, mens det i Burka og Khenjan er registrert 13
sikkerhetsinsidenter. I de andre distriktene i provinsen er det registrert fem eller færre
hendelser (EASO 2016, s. 121). Det er altså en stor konsentrasjon av hendelser i et fåtall
distrikter, mens de øvrige distriktene har begrenset antall registrerte hendelser.
De vestlige distriktene

De vestlige distriktene er her definert å omfatte Baghlan-e Jadid, Burka, Dahana-e Ghori,
Doshi, Khenjan og Tala Wa Barfak. Det er i de vestlige distriktene at brorparten av den
konfliktrelaterte volden skjer. Konfliktmønsteret er preget av væpnede kamper og kamp om
territorier. Det er tidvis harde kamper og antagelig store tap på begge sider, selv om det ikke
foreligger pålitelige tall og statistikk over partenes tap. Langvarige kamper og store tap gjør at
situasjonen framstår som fastlåst. Sikkerhetsstyrkene mister personell, materiell og utstyr i
kampene. Eksplosiver og veibomber (improvises explosive devices/IED) brukes også, men
sjeldnere nå enn i perioden før 2014.
Det er særlig i de pashtunske enklavene at Taliban har fotfeste og kapasitet til å utføre angrep.
Det er en klar korrelasjon mellom høy andel pashtunere og et stort antall konflikt- og
sikkerhetsrelaterte hendelser. For eksempel er majoritetsbefolkningen i distriktet Baghlani
Jadid pashtunsk, tilstedeværelsen av opprørere er betydelig, og det er mange registrerte
sikkerhetshendelser her – særlig langs hovedveien til Kunduz-provinsen. Et annet eksempel er
et område i Dahana-e Ghori-distriktet. Området ligger nordvest for provinshovedstaden.
Befolkningen, som i det vesentlige er pashtunsk, er i hovedsak vennlig innstilt overfor
Taliban. Som vist ovenfor, regnes distriktet for å være kontrollert av Taliban, og
sikkerhetsstyrkene er kun unntaksvis til stede i området. Når sikkerhetsstyrkene går til aksjon
for å «renske» området for opprørere, slik tilfellet var i januar 2016, kommer det til kraftige
kamper, og mange sivile blir fordrevet fra hjemmene sine. Sikkerhetsstyrkene trekker seg
raskt ut av området, og da er det igjen opprørerne som råder grunnen. Analytikeren Obaid Ali
(2016b) har påpekt at dette bidrar til at befolkningens tillit til både myndighetene og
sikkerhetsmyndighetene svekkes. Hendelsene i naboprovinsen Kunduz, hvor
provinshovedstaden midlertid falt til Taliban høsten 2015, har antagelig også bidratt til at
tilliten til statsbyggingsprosjektet svikter. Det er mange likhetstrekk mellom konfliktmønster,
aktører og befolkningen i Baghlan og Kunduz.
Ringveien går ikke gjennom det sørvestlige distriktet Tala Wa Bafbak, som grenser mot den
relativt stabile provinsen Bamian. Det har tradisjonelt og over tid vært relativt få
sikkerhetshendelser registrert i dette distriktet. I begynnelsen av mars 2017 meldte imidlertid
afghanske medier at Taliban hadde tatt kontroll over distriktssenteret. Ifølge
provinsguvernørens talsmann (som gjengitt i Khaama Press) hadde sikkerhetsstyrkene trukket
seg ut av området for å unngå sivile tap. Etter to dager gikk de til en motoffensiv og fikk igjen
kontroll over distriktet (Khaama Press 2017).
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Ringveien går derimot gjennom distriktet Khenjan, men likevel rapporteres det om relativt lite
konfliktrelatert vold. Forklaringen ligger antagelig i at befolkningen i all hovedsak er
tadsjikere, og pashtunere utgjør kun en liten minoritet.
I august 2016, etter harde kamper, lykkes Taliban i å ta kontroll over distriktssenteret i
Dahana-e Ghori. Hendelsen ble dekket av internasjonale medier, blant annet Al Jazeera.
Ifølge vise-politisjefen (som gjengitt i Al Jazeera) falt distriktet etter at sikkerhetsstyrkene
hadde foretatt en taktisk tilbaketrekking (Al Jazeera 2016). I ettertid har om lag 40 ALPere
skiftet side og sluttet seg til Taliban i Dahana- e Ghori (Ali 2016). Tidlig i oktober 2016
hevdet provinsens guvernør (som gjengitt i Sherzai 2016 a) at flere titalls opprørere var drept
eller skadet etter at de hadde forsøkt å storme flere politiposter i Dahana-e Ghori og Baghlane Jadid-distriktene (Sherzai 2016a).
I desember 2016 beskrev nyhetsmediet Pajhwok News situasjonen i Baghlan som
«precarious»; sikkerhetssituasjonen var forverret, og sentrale myndigheter så ikke ut til å ta
situasjonen på alvor. Ifølge talsmenn for myndighetene, herunder en ALP-kommandant,
hadde Taliban etablert treningssentre og økt den militante aktiviteten, særlig i distriktet
Dahana-e Ghori (Pajhwok 2016c). Til nyhetsmediet TOLOnews uttalte enkelte innbyggere at
de forventet at sikkerhetsstyrkene var fullt ut operative og ville iverksette en storstilt
militæroperasjon for å bekjempe terroristene og sikre befolkningens sikkerhet (TOLOnews
2016b). Afghanske sikkerhetsstyrker har gjennomført flere militære operasjoner i løpet av
2017 i et forsøk på å demme opp for Talibans innflytelse og kontroll, blant annet i Dahana-e
Ghori. Det rapporteres at ANSF har fått bistand og støtte fra amerikanske tropper i
operasjonene, både på bakken og i form av luftstøtte (internasjonal kilde, e-post 2017).
I Baghlan-e Jadid-distriktet registreres det mange sikkerhetshendelser; i perioden fra
september 2015 til mars 2017 ble det registrert i overkant av 200 hendelser. Hendelsene i
Baghlan-e Jadid synes i all hovedsak å ha inntruffet på veinettet. I den andre enden av
skalaen, er distriktet Tala Wa Farbak, som hadde tolv registrerte hendelser i samme periode. I
«mellomsjiktet» er Burka (hvor ulike opprørsgrupper er til stede), Doshi og Dahana-e Ghori,
som hadde henholdsvis 35, 50 og 28 registrerte hendelser i den aktuelle tidsperioden.
Khenjan-distriktet hadde i overkant av 20 registrerte hendelser (EASO 2016, internasjonal
kilde, e-post 2016, 2017).
Pul-e Khumri by og distrikt

Opprørernes primære mål er afghanske myndigheter, både sivile og militære. Myndighetene
er best representert i de urbane sentrene, og særlig i provinshovedstedene i landet. I
provinshovedstadene er det flere aktuelle mål for opprørerne; provinshovedkvarterene,
guvernørene og øvrige myndighetsorganer. Angrep i de urbane sentrene signaliserer
kompetanse, tilstedeværelse og slagkraft.
Det foreligger ikke informasjon som peker i retning av at Taliban har forsøkt å få kontroll
over provinshovedstaden Pule-e Khumri by, men innbyggere i byen hevder at opprørerne står
kun få kilometer fra bygrensen. En innbygger opplyste sommeren 2016 til nyhetsmediet
Pajhwok at Taliban er bare to kilometer fra provinshovedstaden (Pajhwok 2016a). Taliban
bruker Dahana-e Ghori, nabodistriktet til Pul-e Khumri, som base for operasjonene i
provinshovedstaden.
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Sikkerhetspersonell, myndighetsansatte og befolkningen i provinsen (som gjengitt i Pajhwok
2016c) uttrykker bekymring for om det planlegges et angrep på provinshovedstaden i løpet av
våren 2017. Næringsdrivende har uttalt at Taliban står bare få kilometer utenfor byen, og
mange som driver forretninger i området rundt provinshovedstaden, forlater provinsen som
følge av den vanskelige sikkerhetssituasjonen (Pajhwok 2016c).
Angrepsmønsteret i provinshovedstaden Pul-e Khumri avviker fra mønsteret i provinsen for
øvrig, ved at det her er færre kamper. Opprørerne benytter IEDer, og det rapporteres om
enkelte individuelle, målrettede angrep på personer som representerer myndighetene; i januar
2017 ble eksempelvis direktøren for en teknisk etat skutt og drept av to personer på
motorsykkel (internasjonal kilde, e-post 2016).
Det ble i Pul-e Khumri-distriktet registrert i overkant av 300 hendelser i perioden fra
september 2015 til mars 2017 (EASO 2016, internasjonal kilde, e-post 2016, 2017).
De østlige distriktene

Som tidligere nevnt, er det store forskjeller på omfanget av den konfliktrelaterte volden i de
østlige og vestlige distriktene. Enkelte distrikter i vest har flere hundre registrerte hendelser,
mens det finnes distrikter i øst som ikke har noen registrerte sikkerhetshendelser.
De østligste distriktene Khost Wa Fereng, Fereng Wa Gharu og Guzargah-e Nur ligger i et
fjellrikt område. 5 Her bor svært få eller ingen pashtunere og usbekere. Det fremgår av en
distriktsprofil utarbeidet av UNHCR i 2002 at befolkningen består av 70 prosent tadsjikere og
30 prosent hazaraer (UNHCR 2002b). 6 Ifølge EASO var det i perioden fra 1. september 2015
til 31. mai 2016 registrert fem hendelser i Khost Wa Fereng, mens det ikke var registrert noen
konfliktrelaterte sikkerhetshendelser i de andre to distriktene (EASO 2016, s. 121). I perioden
fra juni 2016 til mars 2017 er det ifølge en internasjonal kilde ikke registrert en eneste
sikkerhetshendelse i Guzargah-e Nur, mens det i Fereng Wa Gharu ble registrert én hendelse i
desember 2016, og det i Khost Wa Fereng ble registrert mindre enn fem hendelser
(internasjonal kilde, e-post 2016, 2017).
Andre distrikter i øst som Pul-e Hesar, Deh Saleh og Andarab har mindre enn ti registrerte
hendelser i perioden fra september 2015 til mars 2017. Distriktet Khwajahejran har ingen
registrerte hendelser (EASO 2016, internasjonal kilde 2016, 2017).
Nahrin-distriktet er nabodistriktet til Pul-e Khumri. Det foreligger få rapporter om
konfliktrelatert vold i distriktet, men ifølge en internasjonal kilde (e-post 2017), er klimaet i
distriktet preget av en myndighetsvennlig milits med tilknytning til Jamiat, og andre
myndighetsvennlige militser som er involvert i kriminell aktivitet.
Veisikkerhet

Den viktige ringveien fra Kabul til Mazar-e Sharif går gjennom distriktene Khenjan, Doshi og
Pul-e Khumri. Veien fra Kabul til Kunduz følger ringveien til nord for Pul-e Khumri, der
5

På det tidspunktet var de tre distriktene ett og samme distrikt og gikk under navnet Khost Wa Fereng. I juni
2005 ble distriktet delt i tre (Aims 2005).
6

Selv om distriktsprofilen ble utarbeidet for en del år siden, er det ingen grunn til å tro at befolkningssammensetningen er vesentlig endret.
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veien svinger til Kunduz mot nordøst gjennom distriktet Baghlan-e Jadid, mens ringveien
fortsetter nordvest mot provinsene Balkh og Mazar-e Sharif. Veinettet er av stor strategisk
betydning, og binder de ulike delene av landet sammen. God veisikkerhet er viktig for sivile
afghanere, som beveger seg mye og ofte på veinettet.
Mange uttrykker bekymring for det som oppfattes å være en forverring av veisikkerheten.
Provinsrådet i Baghlan uttrykte for eksempel i september 2016 bekymring for det som ble
beskrevet å være […] ongoing threats by the Taliban against some strategic highways in the
northern Baghlan province (TOLOnews 2016e). Ifølge et medlem av rådet (som gjengitt i
TOLOnews) er flere sivile såret som følge av væpnede aksjoner og sammenstøt på provinsens
veinett. Samtidig kritiseres myndigheter og sikkerhetspersonell for å neglisjere den vanskelige
sikkerhetssituasjonen i provinsen (TOLOnews 2016e).
Taliban er kjent med at det er svært viktig for myndigheter og sikkerhetsstyrker at veinettet er
åpent for allmenn ferdsel. Veiene er viktige for at sikkerhetsstyrkene skal kunne forflytte
mannskaper, militært materiell og utstyr, og særlig er veien til Kunduz viktig i så måte.
Sikkerhetsstyrkene gjennomførte derfor flere militære operasjoner i områder som veien går
gjennom i 2016 (Ali 2016).
Det rapporteres om mange og ulike typer sikkerhetshendelser på veinettet, og særlig synes
hovedveien fra Pul-e Khumri til Kunduz å være utsatt. Opprørsinitierte angrep på veinettet er
hovedsakelig direkte angrep med håndvåpen eller granater, og ofte dreier det seg om
bakholdsangrep. En annen angrepsmetode som benyttes er IEDer. Hovedsakelig er angrepene
rettet mot sikkerhetsstyrker eller andre som representerer eller assosieres med myndighetene,
mens sivile rammes som tilfeldige ofre.
I perioder hvor det pågår kamper langs veinettet, forekommer det at veien stenges for sivil
ferdsel. Dette for blant annet å beskytte sivile slik at de ikke skal komme i kryssild. I august
gjennomførte sikkerhetsstyrkene en militær operasjon langs hovedveien fra Baghlan til
Kunduz, og i denne perioden var veien stengt (TOLOnews 2016c). I februar 2017 skal
opprørere ha stengt veien fra Doshi-distriktet til Bamian-provinsen (internasjonal kilde, e-post
2017).
Taliban setter opp illegale kontrollposter/veisperringer på både hovedveiene og
sekundærveiene, men det er åpenbart enklere å gjennomføre på de mindre veiene med liten
tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker. Hensikten med veisperringene er både å kontrollere
veifarende, markere tilstedeværelse og vise styrke. De undersøker veifarende primært for å
spore opp personer som har forbindelse til sikkerhetsstyrker eller myndigheter, men det kan
også være for å sende signaler til myndighetene eller befolkningen. Det rapporteres om mange
tilfeller av slike illegale veisperringer på hovedveien mellom Pul-e Khumri og Kunduz, men
det forekommer også på de andre hovedveiene. En internasjonal kilde (e-post 2016) meldte i
desember 2016 om en veisperring på ringveien fra Pul-e Khumri til Kabul. I februar 2017
blokkerte Taliban en vei om lag seks kilometer fra distriktssenteret i Doshi-distriktet.
Veifarende ble bedt om å formidle til sikkerhetsstyrkene at de skulle avslutte de pågående
militære operasjonene i distriktene Dahana-e Ghori og Pul-e Khumri (internasjonal kilde, epost 2017).
Ifølge analytiker Obaid Ali i AAN satte Taliban i mai 2016 opp en illegal kontrollpost på en
sekundærvei i området Chashma-ye Shir, bare få kilometer fra provinshovedstaden Pul-e
Khumri og ringveien. Talibans sterke tilstedeværelse i området gjør at de kan følge med på
trafikken langs ringveien (Ali 2016b).
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Det har de siste årene vært flere tilfeller av at sivile har blitt kidnappet fra busser og andre
kjøretøy i Afghanistan. Landinfo er ikke kjent med at det har forekommet slike kidnappinger i
Baghlan i 2016 eller 2017, i motsetning til naboprovinsen Kunduz. I Ali Abad-distriktet i
Kunduz, som som er nabodistriktet til Baghlan-e Jadid, ble to busser med mer enn 180
passasjerer stoppet i en illegal veisperring i den 31. mai 2016. Passasjerene ble undersøkt, og
Taliban søkte etter passasjerenes eventuelle forbindelse til myndighetene. Ti personer ble
drept, angivelig fordi de ble antatt å være tilknyttet myndighetene (BBC 2016). Tidlig i juni
2016, uttalte sikkerhetspersonell at det var nødvendig med omfattende sikkerhetstiltak for å
bidra til bedre sikkerhet på hovedveien Baghlan-Kunduz. Det skal ha blitt etablert 25
kontrollposter langs hovedveien, men ifølge vurderingene til sikkerhetspersonellet, skal ikke
dette ha vært tilstrekkelig. De hevdet at Taliban hadde skjulesteder bare få hundre meter fra
hovedveien, noe som gjør det enkelt for dem å holde oppsikt med og angripe veifarende
(TOLOnews 2016e).
Risikoen for å bli utsatt for konfliktrelatert vold og bli stoppet i illegale veisperringer,
reduseres ved å reise på dagtid.
Sivile tap og skader som følge 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 som følge av konfliktrelatert vold i
Baghlan-provinsen og provinsens distrikter spesielt. UNAMA, med halvårlige- og
årsrapporter om sivile tap, er den mest etterrettelige kilden på området, men differensierer
bare mellom regioner. Den nordøstlige regionen består av provinsene Baghlan, Badakshan,
Kunduz og Takhar.
Ifølge UNAMA var det i den nordøstlige regionen en nedgang på 36 prosent i antall sivile tap
i 2016 sammenlignet med 2015. Ifølge UNAMAs registreringer ble 433 sivile drept og 1162
såret i konfliktrelatert vold i den nordøstlige regionen i 2016 (UNAMA & OHCHR 2017, s.
4).
En diplomatkilde (e-post 2017) som har god kjennskap til regionen og UNAMAs arbeid,
estimerer at i underkant av tretti prosent av UNAMAs registrerte sivile tap i den nordøstlige
regionen, har skjedd i Baghlan-provinsen. Det er kjent at det i Kunduz provins har vært mye
konfliktrelatert vold, og Kunduz står for en stor andel av de sivile tapene i den nordøstlige
regionen.
Bakkekamper utgjør en betydelig andel av de registrerte sikkerhetshendelsene i landet, og
andelen sivile tap som følge av trefninger og kamper, har i årene etter tilbaketrekkingen av de
internasjonale ISAF-styrkene vært økende. Det er ingen tvil om at slike kamper utgjør en
betydelig risiko for sivile som kommer i kryssild, og det rapporteres jevnlig om hendelser
som involverer sivile. I august 2016 var det eksempelvis harde kamper ved flere av politiets
kontrollposter i distriktene Baghlan-e Jadid og Dahana-e Ghori. Sivile ble fanget i kryssild,
fire personer ble drept og tre såret (TOLOnews 2016d). UNAMA viser til en annen hendelse i
distriktet Dahana-e Ghori, hvor opprørerne skjøt bombekastere mot bazarområder i
distriktssenteret. Ifølge øyevitner ble flere sivile truffet, blant annet et barn (UNAMA &
OHCHR 2017, s. 42, 46).
Likevel har det vært en betydelig reduksjon i antallet sivile tap som følge av bakkekamper i
den nordøstlige regionen; i 2015 registrerte UNAMA 1269 sivile tap, mens i 2016 var antallet
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sunket til 656 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 43). Det høye tallet sivile tap i 2015 kan
antagelig forklares med hendelsen som inntraff i Kunduz by 28. september 2015, da Taliban
tok kontrollen over provinshovedstaden og klarte å holde byen en uke. Det totale antallet
sivile tap er ikke kjent, men det er grunn til å tro at tallet er høyt (se blant annet Landinfo
2015c).
I likhet med landet for øvrig, er det også i den nordøstlige regionen registrert en nedgang i
sivile tap som følge av IEDer. Mens det i 2015 var registrert 263 sivile tap som følge av
IEDer, var antallet i 2016 redusert til 206 sårede eller drepte sivile (UNAMA & OHCHR
2017, s. 56). Det er imidlertid ingen tvil om at IEDer fortsatt brukes, og at slike angrep
rammer sivilbefolkningen hardt. I juli 2016 eksploderte en bombe som var gjemt i en
rickshaw i det nordlige distriktet Baghlan-e Jadid (Baghlan-e Markazi). Bomben gikk av i
nærheten av distriktets største moske, og 16 sivile ble såret, blant disse seks barn (Pajhwok
Afghan News 2016d).
Forhold av betydning for sivilbefolkningen

Det foreligger troverdige rapporter om at Taliban skattlegger befolkningen. De krever om lag
en tiendedel av bøndenes avlinger. De skattlegger ikke bare bønder, men også de som er
involvert i lokalt næringsliv. En forretningsmann hevdet overfor AAN at han måtte betale om
lag 200 USD til den lokale Taliban-kommandanten for å få en lastebil med vannmeloner
gjennom området. Dette bidrar til at de lokale Taliban-gruppene blir økonomisk selvstendige
og mindre avhengige av Talibans sentrale lederskap (Ali 2016b).
Lovløsheten i provinsen gir seg også andre utslag, og det rapporteres om alvorlige
menneskerettighetsbrudd fra alle parter i konflikten. Eksempelvis viser UNAMA i sin
årsrapport for 2016 til at ALP i provinsen skal ha voldtatt og utsatt en gutt for seksuelt
misbruk (UNAMA & UNHCHR 2017, s. 21). For øvrig er kriminaliteten i provinsen
rapportert å være høy (internasjonal kilde, e-post 2016, 2017).
I tre distrikter i Baghlan – i Burka, Baghlan-e Jadid og Pul-e Khumri – ble seksten
helseklinikker stengt i juli 2016, etter at opprørere hadde truet helsepersonell og beordret
stenging av klinikkene. De forble stengt i ti dager. Dette var gjengjeldelse for at
sikkerhetsstyrkene hadde konfiskert medisinsk utstyr og en ambulanse fra en klinikk som
behandlet sårede opprørere (UNAMA & OHCHR 2017, s. 27, 28).
Ifølge nyhetsmedier er det til sammen 530 skoler i Baghlan-provinsen. Sommeren 2016 skal
femten av disse ha vært stengt på grunn av sikkerhetssituasjonen; åtte i Tala Wa Barfak og sju
i utkanten av Pul-e Khumri. For øvrig hevdes det at bare halvparten av skolene i provinsen
har egne skolebygninger, det er utbredt mangel på skolemateriell, og lærere ansettes på
bakgrunn av bestikkelser fremfor kvalifikasjoner (Sherzai 2016d). Landinfo er ikke kjent med
informasjon som tilsier at jenter ikke har tilgang til skoler.
Internt fordrevne (IDPer) og returnerte

Antall returnerte fra Pakistan økte dramatisk fra sommeren 2016, og høsten 2016 returnerte
over en halv million personer til Afghanistan. Selv om en majoritet antas å ha returnert til
urbane og semiurbane strøk rundt Kabul og Jalalabad, er det også noen som har returnert til
andre provinser, herunder Baghlan-provinsen. Nyhetsmediet Pajhwok meldte i oktober 2016
at tusen familier nylig var ankommet provinsen, og at de var bekymret over mangelfulle
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muligheter for arbeid og husvære. En av de returnerte uttalte at jorden de eide var tatt av
andre og at husene var ødelagt av krig. Andre kunne ikke reise tilbake til hjemdistriktet på
grunn av de væpnede kampene (Sherzai 2016c).
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 fra tidlig januar 2016 til og med mars 2017 registrert
41 804 internt fordrevne som tok opphold i distriktet Pul-e Khumri (Province of
Displacement). De fordrevne kommer fra ulike steder; både fra provinsen Kunduz i nord, fra
distriktet Dahana-e Ghori og andre steder. Samtidig er det registrert at 36 711 personer ble
fordrevet fra hjemmene sine i Pul-e Khumri-distriktet (Province of Origin). Fra distriktet
Dahana-e Ghori er det registrert omlag 5000 fordrevne, og cirka halvparten av disse har tatt
opphold i Pul-e Khumri. I tillegg ble 35 personer fordrevet fra distriktet Deh Saleh, 88 fra
distriktet Baghlan-e Jadid, 143 fra Nashrin-distriktet og 34 fra Khost Wa Fereng-distriktet
(OCHA 2017).

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: Baghlan provins

Kilde: OCHA 2014
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