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Om Landinfos temanotater 

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 temanotater er basert på opplysninger fra nøye utvalgte kilder. Opplysningene er behandlet 

i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- 

og informasjonsanalyse.  

Temanotatene bygger på både skriftlig og muntlig kildemateriale. En del av informasjonen som 

formidles, er innhentet gjennom samtaler med kilder på informasjonsinnhentingsreiser. Landinfo 

tilstreber bredde i kildetilfanget, og så langt mulig er det innhentet informasjon fra kilder som 

arbeider uavhengig av hverandre. Alt benyttet kildemateriale er fortløpende referert i temanotatene. 

Hensyn til enkelte kilders ønske om anonymitet er ivaretatt. 

Notatene gir ikke et uttømmende bilde av temaene som undersøkes, men belyser problemstillinger 

som er relevante for UDIs og UNEs behandling av utlendingssaker.  

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 

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

 

About Landinfo’s reports 

The Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo, is an independent body within the 

Norwegian Immigration Authorities. Landinfo provides country of origin information (COI) to the 

Norwegian Directorate of Immigration (Utlendingsdirektoratet – UDI), the Immigration Appeals 

Board (Utlendingsnemnda – UNE) and the Norwegian Ministry of Justice and Public Security. 

Reports produced by Landinfo are based on information from carefully selected sources. The 

information is collected and analysed in accordance with common methodology for processing COI 

and Landinfo’s internal guidelines on source and information analysis. 

To ensure balanced reports, efforts are made to obtain information from a wide range of sources. 

Many of our reports draw on findings and interviews conducted on fact-finding missions. All sources 

used are referenced. Sources hesitant to provide information to be cited in a public report have 

retained anonymity.  

The reports do not provide exhaustive overviews of topics or themes, but cover aspects relevant for 

the processing of asylum and residency cases.  

Country of Origin Information presented in Landinfo’s reports does not contain policy 

recommendations nor does it reflect official Norwegian views. 
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SUMMARY 

The southern region is the region in Afghanistan with most districts under 

control/influence by the Taliban, especially the area of northeastern Helmand, 

northwest Kandahar, the border areas between Helmand and Kandahar, Uruzgan 

Province and northwest Zabul.  

Conflict activity in central Helmand, northern Kandahar and Uruzgan has been high 

throughout 2017. The provincial capitals of Helmand and Uruzgan, are put under 

heavy pressure by the insurgents, as they were in 2016. The number of Afghan and 

international air strikes is increasing, as is the insurgents’ use of pressure plate IED.  

 

SAMMENDRAG 

Den sørlige regionen er den regionen i Afghanistan med flest distrikter under kontroll 

eller påvirkning av Taliban. Dette gjelder særlig det nordøstlige Helmand, det 

nordvestre Kandahar, grenseområder mellom Helmand og Kandahar, Uruzgan-

provinsen og nordvestre Zabul.  

I 2017 har spesielt det sentrale Helmand, det nordlige Kandahar og Uruzgan hatt et 

høyt konfliktnivå, og provinshovedstedene i Helmand og Uruzgan er, som de var i 

2016, hardt presset av opprørerne. Konflikten i regionen er preget av økende luftangrep 

fra afghanske og internasjonale styrker, samt økende bruk av trykkplatebomber fra 

opprørssiden.  
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1. INNLEDNING 

Dette temanotatet beskriver sikkerhetssituasjonen i den sørlige regionen i Afghanistan, 

som omfatter provinsene Helmand, Kandahar, Nimroz, Uruzgan og Zabul.1 

Innledningsvis gis også en kortfattet beskrivelse av den generelle 

sikkerhetssituasjonen i landet som helhet. Informasjonen som presenteres er ikke 

uttømmende, og søkelys er satt på problemstillinger som anses å ha særlig relevans for 

utlendingsforvaltningen – som hvorledes konflikten påvirker situasjonen for 

sivilbefolkningen. Notatet tar for seg utviklingen de første seks månedene av 2017. 

Notatet er del av en serie notater om sikkerhetssituasjonen i ulike afghanske regioner, 

som er under utarbeidelse av Landinfo på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI). 

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

Det er utfordrende å skaffe pålitelig informasjon om forhold i tilknytning til den 

militære konflikten i Afghanistan samt 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. Det er også ulikt kildetilfang for de forskjellige regionene, 

slik at informasjonsomfanget som presenteres i de ulike notatene i denne serien, vil 

kunne variere. 

Landinfo benytter informasjon fra ulike tilgjengelige 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. Begrenset kildetilfang og en vanskelig 

sikkerhetssituasjon i provinsene, kan føre til at media formidler informasjon fra få 

kilder, som verken er verifisert eller kryssjekket med andre 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 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.  

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

sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen. Med unntak av United Nations Assistance 

Mission to Afghanistan (UNAMA), foreligger ikke etterrettelige kilder som 

systematisk rapporterer om sikkerhetssituasjonen for sivile afghanere. 

Halvårsrapporten for 2017 fra UNAMA danner derfor et vesentlig grunnlag for notatet. 

Mens UNAMAs rapportering om sivile ofre (drepte og skadde)2 som følge av 

konflikten i Afghanistan frem til nå kun har differensiert mellom regionene i 

                                                 

1 OCHAs kart over landet, regionen og provinsene (OCHA 2014) finnes som vedlegg til notatet (nederst), og kan 

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

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/afg_administrative_divisions_

201401JAN02_A0_low_res.pdf.  

2 UNAMA har rapportert om sivile ofre (drepte og skadde) i Afghanistan siden 2009. For en nærmere 

redegjørelse av UNAMAs definisjon av sivile ofre og metodikk for øvrig, se rapporten: 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017

_july_2017.pdf.  

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
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Afghanistan, inneholder årsrapporten for første halvår 2017 også oversikt over sivile 

ofre på provinsnivå.  

I tilfeller der kilder ikke omtaler sivilbefolkningen per se, blir allikevel informasjon 

om det generelle konfliktbildet presentert, da Landinfo mener at konfliktnivået kan 

sees som en proxy-indikator for sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen.3   

Notatet gir også informasjon om internt fordrevne (internally displaced persons/IDPs) 

som registreres i provinsene. Landinfo har her valgt å ta utgangspunkt i tall fra FNs 

kontor for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA), siden organisasjonen 

fortløpende oppdaterer sine data.4  

Det foreligger et begrenset antall kilder som presenterer tallmateriale, og disse kildene 

vil kunne anvende ulik terminologi og metode. Eksempelvis er tallmateriale hva 

gjelder IDPer generelt usikre. Der Landinfo har valgt å presentere tallmateriale, bør 

tallene anses som indikative snarere enn absolutte. 

Notatet er i hovedsak basert på åpne, offentlig tilgjengelige kilder. I tillegg presenteres 

informasjon som Landinfo innhentet på en informasjonsinnhentingsreise i Afghanistan 

i april/mai 2017. Flere kilder er anonymiserte, og er verken referert med navn eller 

organisasjonstilknytning.  

I oktober 2016 publiserte Landinfo et temanotat om sikkerhetssituasjonen i provinsen 

Helmand, og i mai 2017 en respons om sikkerhetssituasjonen i provinsen Uruzgan. 

Beskrivelsene av Helmand og Uruzgan i dette notatet tar utgangspunkt i de nevnte 

publikasjonene, og kan ses på som oppdateringer av de tidligere utgivelsene. 

2. SIKKERHETSSITUASJONEN GENERELT I AFGHANISTAN 

Konflikten i 2017 følger i all hovedsak konfliktmønsteret slik det har vært etter 

tilbaketrekkingen av ISAF-styrkene i 2014, og kjennetegnes av konvensjonell 

krigføring mellom partene. Det rapporteres om hyppige regulære kamper i den hensikt 

å oppnå territoriell kontroll. Komplekse, målrettede operasjoner rettes mot 

befolkningssentre og distriktssentre. I tillegg benytter opprørssiden seg av 

selvmordsaksjoner, veibomber (IED/improvised explosive device) og miner.  

FNs generalsekretær beskrev i juni 2017 sikkerhetssituasjonen som «intensely 

volatile». I løpet av de første åtte månedene av 2017, har FN registrert mer enn 16 290 

sikkerhetsrelaterte hendelser totalt. Væpnede sammenstøt står for 64 prosent av det 

totalet antallet, en økning på fem prosent siden 2016 (UN Secretary-General 2017c, s. 

4).  

                                                 

3 En proxy-indikator forstås som informasjon som er relevant for å beskrive en situasjon, der eksakt informasjon (i 

dette tilfellet sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen) ikke foreligger. 

4 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. 
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Konfliktmønstret så langt i 2017 er videre preget av at internasjonale styrker, spesielt 

amerikanske, igjen har blitt mer aktive. Som følge av dette, er det en markant økning 

i antall luftangrep (UN Secretary-General 2017b, s. 4). Den internasjonale, militære 

tilstedeværelsen i landet, Resolute Support (RS), har en styrke på om lag 13 500 

personer. Av disse er rundt 8400 amerikanske soldater, hovedsakelig spesialstyrker 

som driver terrorbekjempelse (Tomlinson 2017). USA kunngjorde i august 2017 at de 

vil øke sin tilstedeværelse ytterligere (Pletten & Bjerkan 2017).  

Opprørsbevegelsen fremstår mer fragmentert enn tidligere. Det er uansett Taliban som 

er den tyngste aktøren på opprørssiden. Samtidig har Daesh5 i 2017 utført flere 

høyprofilerte angrep, og mange av aksjonene har hatt en klar sekterisk agenda. Daesh 

er hardt presset og bekjempes av Afghan National Security Forces (ANSF) og 

internasjonale styrker, men også av Taliban. 

Afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker prioriterer å sikre kontroll over de urbane 

sentrene, først og fremst over landets provinshovedsteder, men også distriktssentrene. 

Taliban angriper distriktssentre, og flere provinshovedsteder har vært under sterkt 

press (Lifos 2017, s. 4-5, 9). Selv om myndighetene kontrollerer de fleste 

distriktssentrene, er den reelle kontrollen de utøver, i mange tilfeller svært begrenset. 

I hvilken grad myndighetsfunksjoner blir utført, varierer fra sted til sted. I flere 

områder er institusjoner og personer som representerer myndighetene i liten grad til 

stede, eller de opererer i liten grad utenfor egne baser.  

En velinformert internasjonal organisasjon (samtale i Kabul, april 2017) hevdet at om 

lag halvparten av landet enten er under Talibans kontroll eller er omstridt, det vil si 

truet av Taliban. Amerikanske anslag per mai 2017 viste at 45 distrikter var enten 

under opprørernes kontroll (11 distrikter) eller påvirkning (34 distrikter). Dette 

tilsvarer rundt 11 prosent av landets distrikter, hvilket viser en to prosent økning 

sammenliknet med samme periode i 2016. Per mai 2017 var, ifølge samme kilde,  243 

distrikter under myndighetenes kontroll (97 distrikter) eller påvirkning (146 

distrikter).6 Dette tilsvarer i overkant av 60 prosent av landets distrikter, hvilket viser 

en nedgang sammenliknet med samme periode i 2016 (SIGAR 2017, s. 88). 

Ut fra disse anslagene bor rundt tre millioner afghanere (om lag 9 prosent) i områder 

kontrollert/påvirket av opprørere. Om lag 8,2 millioner (tilsvarende rundt 25 prosent) 

bor i omstridte områder, mens majoriteten av befolkningen, rundt 21,4 millioner (om 

lag 65 prosent), lever i områder kontrollert/påvirket av myndighetene (SIGAR 2017, 

s. 88-89).7 Analytiker Bill Roggio (2017a) i The Long War Journal hevder at 

                                                 

5 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 dette temanotatet. 

6 Rapportene gir ingen ytterligere definisjon på begrepene kontroll og påvirkning. Når det gjelder 

«myndighetskontroll» i denne konteksten, betyr dette slik Landinfo forstår det, 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. Landinfo forstår videre «omstridt» slik at 

myndighetene har kontroll i distriktssenteret, men at sikkerhetsstyrkene møter stor motstand på mindre eller større 

deler av territoriet utenfor senteret. «Taliban-kontroll» forstås slik at Taliban også kontrollerer distriktssenteret.  

7 Tallene tar utgangspunkt i et estimat på 32,6 millioner innbyggere i Afghanistan, og et totalantall på 407 distrikter 

(SIGAR 2017, s. 88). 
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amerikanske myndigheters analyse er feilaktig og at vurderingen av Talibans 

kontroll/påvirkning er «betydelig undervurdert». 

UNAMA har for perioden januar til og med juni 2017 rapportert om 5243 sivile ofre, 

herav 1662 drepte og 3581 skadde, i Afghanistan. Sammenlignet med tilsvarende 

periode i 2016, var det en nedgang på under én prosent i det totale antallet sivile ofre, 

en nedgang på én prosent i antall skadde, men derimot en økning på to prosent i antall 

drepte. Ifølge UNAMA er trenden de første seks månedene av 2017 en generell 

nedgang i sivile ofre som følge av kryssild, og en økning i sivile ofre som følge av 

bruk av IEDer. Selvmords- og komplekse angrep forårsaket 19 prosent av det totale 

antallet sivile ofre i Kabul by (UNAMA & OHCHR 2017, s. 3). 

FNs generalsekretær påpeker at til tross for at registrerte asymmetriske angrep (som 

blant annet detonasjoner av IEDer og selvmordsangrep), har hatt en nedgang i antall 

hendelser på tre prosent i løpet av åtte måneder i 2017 sammenliknet med samme 

periode i 2016, er det allikevel slike angrep som forårsaker flest sivile ofre (UN 

Secretary-General 2017c, s. 4). 

3. SIKKERHETSSITUASJONEN I DEN SØRLIGE REGIONEN 

3.1 BEFOLKNING OG GEOGRAFI 

Den sørlige regionen har internasjonal grense både til Pakistan og Iran. Provinsene 

Helmand, Kandahar og Zabul grenser alle til Pakistan, mens Nimroz-provinsen grenser 

til både Pakistan og Iran. Befolkningen i regionen bor relativt konsentrert langs to store 

elver; Arghandab-elven og Helmand-elven. 

Kandahar og Helmand er de to største og mest folkerike provinsene i den sørlige 

regionen, med henholdsvis rundt 1,2 millioner og én million innbyggere. Kandahar by, 

Afghanistans tredje største by med en befolkning på om lag 345 000 personer, er det 

politiske og økonomiske sentrum i sør (OCHA 2015).  

Estimater for Uruzgan-provinsen tilsier en befolkning på om lag 386 000 personer, 

Zabul-provinsen anslås med om lag 304 000 personer og Nimroz-provinsen med om 

lag 164 000 personer (OCHA 2015).  

Befolkningen i den sørlige provinsen er i hovedsak etnisk pashtunsk; provinsene 

Helmand, Kandahar, Uruzgan og Zabul omtales som del av det pashtunske beltet. 

Nimroz-provinsen skiller seg således ut fra de øvrige provinsene, da 

majoritetsbefolkningen i provinsen er baluchere. I enkelte områder av regionen bor det 

mindre grupperinger av tadsjikere og hazaraer. Regionen har også en nomadisk 

befolking, kuchier, der antallet varierer etter årstidene (MMRD u.å.).  

Den sørlige regionen regnes som sentrum for Afghanistans opiumproduksjon- og 

handel. Rundt 59 prosent av den totale opiumsdyrkingen skjer i regionen. Helmand er 

den provinsen i landet med størst opiumsdyrking, deretter følger Badghis i vest, 

Kandahar og Uruzgan. Nimroz er den åttende mest opiumdyrkende provinsen i landet 

(UNODC 2016, s. 5). Zabul har også betydelig produksjon.  
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3.2 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

I 2002/2003 kom de første tegnene på at Taliban var på vei tilbake, denne gangen som 

en væpnet opposisjonsgruppe. Regrupperingen startet i det pashtunske beltet, i 

grenseområdene til Pakistan. Siden den tid har kjerneområdet for det væpnede opprøret 

vært de sørlige og østlige delene av landet, hvilket også er tilfelle så langt i 2017. FNs 

generalsekretær vurderer fortsatt den østlige og den sørlige regionen som de mest 

ustabile områdene i Afghanistan (UN Secretary-General 2017b, s. 4). I mars 2017 

påpekte generalsekretæren at 50 prosent av de registrerte sikkerhetshendelsene hadde 

funnet sted i til sammen fem provinser,8 hvorav to – Helmand og Kandahar – ligger i 

den sørlige regionen (UN Secretary-General 2017a, s. 3). I juni 2017 fremhevet 

generalsekretæren Talibans aktivitetsnivå i tre av regionens provinser; Helmand, 

Zabul og Uruzgan (UN Secretary-General 2017b, s. 4).9  

Sikkerhetsutfordringene i Nimroz er, til forskjell fra øvrige provinser i regionen, i 

begrenset grad knyttet til opprørsvirksomhet, men er snarere knyttet til tilstedeværelse 

av kriminelle nettverk og smuglervirksomhet. 

Opprørsbevegelsen i den sørlige regionen består hovedsakelig av Taliban. Kandahar-

provinsen betegnes som Talibans fødested, og både det gamle og nye lederskapet i 

Taliban kommer fra denne provinsen. Taliban har relativt god støtte i befolkningen og 

er godt forankret i den lokale pashtunske kulturen.  

Analytiker Osman Borhan (2016, s. 3-4) ved Afghanistan Analysts Network påpeker 

at Taliban har hatt et ønske og en klar strategi om å overta kontrollen i Helmand- og 

Uruzgan-provinsene. Som et ledd i denne strategien, settes Kandahar under militært 

press med den hensikt å avlede myndighetenes oppmerksomhet bort fra landsbygda i 

de to andre nevnte provinsene. Dette synes å bli understøttet av en internasjonal kilde 

(e-post 2016 og 2017), som mener at Talibans klare strategi i den sørlige regionen, er 

å utfordre ANSF på flere fronter samtidig, både for generelt å øke presset, men også 

for å splitte de afghanske sikkerhetsstyrkenes ressurser mellom provinsene Helmand, 

Kandahar og Uruzgan.  

En stor andel av sikkerhetshendelsene i den sørlige regionen skjer på veinettet, spesielt 

langs den viktige ringveien. Ringveien går fra Kabul gjennom provinsen Zabul til 

Kandahar by, og videre derfra gjennom provinsene Helmand og Nimroz til Herat by 

og det vestlige Afghanistan. Hensikten med Talibans aksjoner, er å hindre 

forsyningslinjer langs ringveien og forflytting av myndighetenes sikkerhetspersonell 

mellom konfliktområdene i sør (se blant annet Landinfos notat fra 2016 om 

sikkerhetssituasjonen i Helmand-provinsen). Opprørerne angriper sikkerhetsstyrkenes 

kontrollposter eller konvoier med håndvåpen, og benytter også IEDer. Det rapporteres 

om at Taliban setter opp illegale veisperringer for å kontrollere veifarende. Den 

primære hensikten med veisperringene er å spore personer som har tilknytning til 

myndigheter og sikkerhetsstyrker. 

Mens det tidligere ble registrert sesongmessige variasjoner – der Taliban startet 

våroffensiven i slutten av april, fulgt av høy opprørsaktivitet i sommerhalvåret, som så 

avtok markant i vinterhalvåret – er slike variasjoner nå mindre tydelige.  Derimot er 

                                                 

8 De øvrige provinsene var Nangarhar, Kunar og Ghazni (UN Secretary-General 2017a, s. 3). 

9 I tillegg ble provinsene Badakhshan, Baghlan, Farah, Faryab, Kunar, Kunduz, Laghman og Sar-e Pul nevnt (UN 

Secretary-General 2017b, s. 4). 
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konfliktnivået i den sørlige regionen påvirket av opiumsesongen, og når det er tid for 

innhøstning på opiummarkene, synker opprørsaktiviteten i området. Eksempelvis ble 

antall sikkerhetshendelser i provinsene Helmand, Kandahar og Uruzgan redusert i april 

2017, fordi Taliban-kadre var opptatt med innhøstningen (internasjonal kilde, e-post 

2017).  

Ifølge amerikanske myndigheter er den sørlige regionen den regionen som har flest 

distrikter under kontroll eller påvirkning av opprørerne. Det dreier seg om nordøstlige 

Helmand, nordvestre Kandahar, grenseområder mellom Helmand og Kandahar, 

Uruzgan-provinsen og nordvestre Zabul. Disse områdene utgjør alene rundt en 

tredjedel av distriktene som på landsbasis vurderes å være under kontroll eller 

påvirkning av opprørerne (SIGAR 2017, s. 89). 

Dette er i samsvar med en internasjonal kildes (samtale Kabul april 2017) vurdering 

av konflikten; konfliktnivået er høyest i det sentrale Helmand, nordlige Kandahar og i 

Uruzgan. Kilden pekte også på at situasjonen i disse områdene henger tett sammen. 

Eksempelvis kommer mesteparten av ANSFs forsyninger og forsterkninger til 

Helmand-provinsen fra Kandahar. Samtidig har Taliban opprettet forbindelseslinjer 

mellom Helmand, Kandahar og Uruzgan, og lokale opprørere i en provins, blir ofte 

satt inn i angrep utført i andre provinser. 

Samtidig som regionen er det området hvor Taliban kontrollerer flest distrikter, har det 

vært en nedgang i afghanske sikkerhetsstyrkers operasjoner her, sammenliknet med 

tidligere år. Konfliktbildet preges imidlertid av økende bruk av luftangrep og større 

involvering fra internasjonale styrkers side. De fleste amerikanske og internasjonale 

styrkene i den sørlige regionen er stasjonert i provinsen Helmand og Kandahar. I løpet 

av 2016 var den en opptrapping av antallet amerikanske soldater i Helmand, men dette 

var, ifølge The Guardian, stort sett troppeforflytninger (Rasmussen 2016a).  

Amerikanske soldater har i all hovedsak vært spesialstyrker som driver 

terrorbekjempelse. I juni 2016 forandret USA sine retningslinjer for deltakelse i 

konflikten i Afghanistan. Mens amerikanerne tidligere kun angrep grupperinger 

definert som internasjonale terrorister, eksempelvis Al-Qaida, Haqqani-nettverket og 

Daesh, har de etter juni 2016 også kunnet ramme Taliban. Det har forekommet direkte 

angrep mot middels og høytstående Taliban-kommandanter og skyggeguvernører.  

Økningen i antall luftangrep har vært betydelig i flere regioner i landet, og fra januar 

til juni 2017 skal amerikanske styrker ha gjennomført flere luftangrep enn i hele 2016 

til sammen. En stor andel av luftangrepene har vært i og rundt Helmand-provinsen 

(Rasmussen 2017). I tillegg har amerikanske styrker vært involvert i bakkeoperasjoner 

(samtale med internasjonal kilde i Kabul, april 2017).  

Den sørlige regionen har vært den regionen i Afghanistan med flest registrert sivile 

ofre siden UNAMA startet sin dokumentasjon i 2009. I første halvdel av 2017 ble det 

registret totalt 1417 sivile ofre (508 drepte og 909 skadde) i regionen, som viser en 

liten nedgang sammenliknet med samme periode i 2016 (UNAMA & OHCHR 2017, 

s. 10). 

Det høyeste antallet sivile ofre som følge av bakkekamper i landet, ble i 2016 registrert 

i den sørlige regionen. De høyeste tallene ble registrert i provinsene Helmand og 

Uruzgan. I første halvdel av 2017 er fortsatt Helmand og Uruzgan de to provinsene 

med flest registrerte sivile ofre forårsaket av bakkekamper. Registeringene viser 

imidlertid en nedgang i begge disse provinsene samt Kandahar, sammenliknet med 
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samme periode i 2016. Som forklaring på dette, viser UNAMA til at Talibans økte 

territorielle kontroll i regionen medfører mer statiske frontlinjer, og at verken 

afghanske myndigheter eller Taliban har gjennomført noen store offensiver så langt i 

2017 sammenliknet med første halvdelen av 2016. Ifølge UNAMA har 54 prosent av 

de registrerte sivile ofrene (479 sivile ofre, hvorav 104 drepte og 375 skadde) blitt 

rammet av skuddskader i forbindelse med bakkekamper (UNAMA & OHCHR 2017, 

s. 23-24, 28).  

Av det totale antallet registrerte sivile ofre rammet av trykkplatebomber (pressure 

plate IED) i Afghanistan, ble majoriteten registrert i den sørlige regionen, med totalt 

299 sivile ofre (140 drepte og 159 skadde). Dette er en økning på åtte prosent 

sammenliknet med samme periode i 2016 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 37). 

Luftangrep har forårsaket fire prosent av det totale antallet sivile ofre i Afghanistan. 

På landsbasis tilsvarer dette en økning på totalt 43 prosent i sivile ofre i første halvdel 

av 2017, sammenliknet med samme periode i 2016 (UNAMA & OHCHR  2017, s. 52, 

55). 

4. HELMAND 

Sikkerhetssituasjonen i Helmand-provinsen forverret seg gradvis i 2016 (Landinfo 

2016, s. 4). Taliban igangsatte store offensiver med målsetting om å vinne terreng og 

landområder, og ved utgangen av 2016, vurderte en internasjonal kilde (e-post 2017) 

at rundt 85 prosent av Helmand var under opprørskontroll. 

4.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

I henhold til en internasjonal kilde (e-post 2017) har antall sikkerhetshendelser i 

Helmand-provinsen økt i første halvdel av 2017 sammenliknet med samme periode i 

2016. Det rapporteres blant annet om en kraftig økning av luftangrep, spesielt fra 

amerikanske styrker. I løpet av fem dager i juli 2017, skal amerikanske styrker 

eksempelvis ha gjennomført mer enn 50 luftangrep i provinsen (Rasmussen 2017).  

I de første månedene av 2017 hadde Taliban fokus på distriktet Sangin, som har vært 

åsted for konflikt i en lang periode. Sangin er strategisk viktig på grunn av sin 

beliggenhet, idet distriktet er en del av landområdene som Taliban bruker for å knytte 

provinsene Helmand, Kandahar og Uruzgan sammen. I slutten av mars 2017 angrep 

Taliban Sangins distriktssenter. Afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker ryddet 

området for utstyr og våpen, trakk seg ut av distriktssenteret, og flyttet til en 

militærbase rundt tre kilometer fra distriktssenteret. Taliban tok umiddelbart over 

distriktssenteret og annonserte seier.10 Med Talibans overtakelse av Sangin, 

kontrollerer Taliban majoriteten av distriktene i det nordlige Helmand (Roggio 2017b; 

TOLOnews 2017d).  

                                                 

10 Afghanske myndigheter benektet for øvrig at distriktssentret var tapt, og karakteriserte situasjonen som en 

planlagt gjennomført tilbaketrekking fra distriktssenteret for å forhindre sivile ofre (Roggio 2017b; TOLOnews 

2017d). 
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Taliban har videre satt distriktene i hele det sentrale Helmand – det vil si Nad Ali, 

Nahr-e Saraj (Gereshk) og Lashkar Gah – under økende press i 2017.  

Nad Ali-distriktet vurderes av UNAMA (2017, s. 38) som «svært omstridt». UNAMA 

mente i 2016 at Taliban kontrollerte mye av distriktet med unntak av distriktssenteret. 

En internasjonal kilde (e-post 2017) mener afghanske sikkerhetsmyndigheter så langt 

holder strategiske viktige områder i distriktene Nad Ali. Kilden vurderer konfliktnivået 

i Marja-området i Nad Ali-distriktet som særlig høyt. Nad Ali-distriktet er viktig både 

for Taliban og afghanske myndigheter på grunn av nærheten til provinshovedstaden 

Lashkar Gah, og – i henhold til UNAMA – også på grunn av distriktets 

jordbrukspotensiale (UNAMA & OHCHR 2017, s. 38). De afghanske 

sikkerhetsmyndighetene har stort fokus på Nad Ali-distriktet og utfører jevnlig både 

bakke- og luftoperasjoner mot områder i distriktet som har høy tilstedeværelse av 

Taliban. I august 2017 ble det rapportert om harde kamper i distriktet, og Talibans 

skyggeguvernør for Helmand – Abdul Rahim alias Mulla Manan – og Talibans 

militære leder for Nad Ali, skal ha blitt drept i et droneangrep (Tolonews 2017c).  

Majoriteten av sikkerhetshendelsene i provinsen rapporteres fra det nevnte Nad Ali og 

fra distriktet Lashkar Gah. Distriktene har så langt i 2017 vært rammet av 

gjennomsnittlig to opprørsinitierte sikkerhetshendelser per dag. Opprørerne angriper 

hovedsakelig ANSF-kontrollposter med håndvåpen og rakettdrevne granater. Det 

meldes videre om at Taliban i økende grad utplasserer IEDer og trykkplatebomber, 

spesielt i Marja-området i Nad Ali-distriktet. Det høyeste antallet trykkplatebomber 

som registreres i provinsen, er i Nad Ali (Rasmussen 2017; Stanikzai 2017c, d, e; 

internasjonal kilde, e-post 2017).  

I juni 2017 ble det også rapportert om høyt konfliktnivå i Nahr-e Saraj (Gereshk)-

distriktet. Det rapporteres blant annet om at Taliban angriper kontrollposter langs 

veinettet, og at det gjennomføres luftangrep fra afghanske og internasjonale styrker 

(Rasmussen 2017). Nahr-e Saraj (Gereshk) ligger midt i Helmand-provinsen, og 

ringveien fra Kandahar til Herat går gjennom distriktet. Området er viktig for ferdsel 

og kontakt mellom nordlige og sentrale distrikter i provinsen, inkludert tilgang til 

provinshovedstaden Lashkar Gah.  

4.1.1 Provinshovedstaden Lashkar Gah 

I løpet av 2016 presset Taliban frontlinjen nærmere provinshovedstaden Lashkar Gah, 

med blant annet koordinerte angrep mot forsyningsrutene til byen. Innbyggerne i 

Lashkar Gah opplevde seg til tider beleiret, blant annet som følge av at Taliban 

blokkerte veinettet i Nahr-e Saraj-distriktet (Gereshk), det vil si innfartsåren til 

Lashkar Gah, og reduserte innførselen av varer fra Kandahar (Mashal & Shah 2016).  

Lashkar Gah by har vært under konstant press fra Taliban så langt i 2017, og som 

tidligere nevnt, er Lashkar Gah ett av de to distriktene med flest rapporterte 

sikkerhetshendelser. Opprørerne angriper ANSF-kontrollposter etablert i et 

sikkerhetsbelte rundt byen. Angrepene skjer fra flere fronter; fra vest (i områdene 

Spina Kota, Bolan og Bashiran), fra nord (i området Sor Godar) og fra sør (i området 

Aynak). Majoriteten av opprørsinitierte angrep hittil i år har skjedd vest for byen 

(Stanikzai 2017d; internasjonal kilde, e-post 2017).  

Det har videre vært to selvmordsangrep i provinshovedstaden, rettet mot New Kabul 

Bank i februar og juni 2017. Hensikten med angrepene var å ramme 
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sikkerhetspersonell som var i banken for å hente lønningene sine. Angrepene medførte 

imidlertid flere sivile ofre, og har bidratt til økt bekymring blant sivilbefolkningen om 

hvorvidt afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker har kapasitet til å sikre 

provinshovedstaden (UNAMA & OHCHR 2017, s. 34; internasjonal kilde, e-post 

2017).  

Afghanske myndigheter prioriterer å holde kontroll over provinshovedstaden Laskhar 

Gah. De har igangsatt operasjoner for å sikre og stabilisere områder spesielt nord og 

vest for byen. Slike operasjoner har tidligere hindret opprørere i å angripe. 

Myndighetene har forflyttet sikkerhetsstyrker fra øvrige områder til byen, og får 

bistand fra internasjonale styrker. Slik Landinfo forstår situasjonen, har ANSF forsøkt 

å etablere en sikkerhetssone («security belt») rundt provinshovedstaden. Den økende 

bruken av luftangrep fører til at afghanske sikkerhetsmyndigheter så langt holder 

strategiske viktige områder i distriktene Nad Ali og Lashkar Gah, som igjen bidrar til 

å forhindre at provinshovedstaden Laskhar Gah faller (Stanikzai 2017c; internasjonal 

kilde, e-post 2017).  

4.1.2 Distrikter under Taliban-kontroll 

Ved utgang av 2016 skal Taliban ha kontrollert seks distrikter i Helmand:11 distriktene 

Baghran, Dishu (også kalt Deh-e Shu), Musa Qala, Nawa-e Barakzaiy (også kalt 

Nawa), Nawzad og Khanashin (også kalt Reg). Med unntak av provinshovedstaden 

Laskhar Gah, ble de øvrige distriktene regnet som omstridte. En internasjonal kilde (e-

post 2016, 2017) vurderte afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker til generelt å 

ha lite kontroll i områdene utenfor distriktssentrene, bortsett fra i distriktene Nad Ali 

og Lashkar Gah, der sikkerhetsstyrkene også hadde noe kontroll over landområder 

utenfor distriktssentrene (Landinfo 2016, s. 13). I løpet av 2017 har Taliban, som 

tidligere nevnt, tatt kontroll over nok ett distrikt, Sangin.  

Det er rapportert at Taliban skal ha mistet kontroll over ett distrikt; Nawa-e Barakzaiy 

(Nawa), etter at afghanske myndigheter gjenerobret kontrollen i midten av juli 2017 

(UN Secretary-General 2017c, s. 4). Analytiker Roggio i Long War Journal har påpekt 

at Nawa-distriktet tradisjonelt har hatt høy opprørsaktivitet, og at det varierer hvem 

som kontrollerer området (Roggio 2017c). Mediedekningen, eksempelvis reportasjer 

publisert av nyhetsformidleren Pajhwok Afghan News, kan tyde på et høyt 

konfliktnivå i distriktet etter myndighetenes overtakelse av distriktssenteret sommeren 

2017 (Stanikzai 2017a, b). Landinfo mener at situasjonen i Nawa-distriktet fremstår 

som uavklart.   

4.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I første halvdel av 2017 har UNAMA registrert 532 sivile ofre (238 drepte og 294 

skadde) i Helmand-provinsen. Det tilsier en økning på fire prosent sammenliknet med 

samme periode i 2016. Helmand er den provinsen i Afghanistan med flest registrerte 

sivile ofre etter Kabul (UNAMA & OHCHR 2017, s. 5, 73).  

                                                 

11 Ulike kilder opplyser om både 13 og 14 distrikter i Helmand; se Landinfos temanotat om sikkerhetssituasjonen i 

Helmand for detaljer (Landinfo 2016, s. 7).  
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Bakkekamper/kryssild utgjør hovedårsaken til sivile ofre i Helmand, hvilket også 

bekreftes av UNAMAs rapportering for første halvdel av 2017. Deretter følger bruk 

av IEDer og selvmords-/komplekse angrep (UNAMA & OHCHR  2017, s. 73).  

På landsbasis har det vært en generell nedgang i sivile ofre forårsaket av 

bakkekamper/kryssild. Dette gjenspeiles også i Helmand, hvor det er registrert en 

nedgang på 28 prosent i første halvår av 2017 sammenliknet med samme periode i 

2016 (UNAMA & OHCHR  2017, s. 23, 24).12 

Sammenliknet med samme periode i 2016, har det i første halvdel av 2017 vært en 

dobling av sivile ofre forårsaket av IEDer som utløses ved trykkplate 

(trykkplatebomber). Ifølge UNAMA bruker opprørerne i økende grad IEDer langs 

veinettet i befolkningstette områder i provinsen, for å hindre afghanske 

sikkerhetsstyrkers tilgang til omstridte områder (UNAMA & OHCHR  2017, s. 37).13  

Bruken av IEDer har spesielt økt i distriktet Nad Ali. UNAMA registrerte i første 

halvdel av 2017 en økning i detonerte trykkplatebomber sammenliknet med samme 

periode i 2016. Bombene forårsaket 34 sivile ofre (22 drepte og 12 skadde) i første 

halvdel av 2017, mot fire sivile ofre (to drepte og to skadde) samme periode i 2016 

(UNAMA & OHCHR  2017, s. 378).  

UNAMA har mottatt rapporter om at opprørerne enkelte ganger advarer befolkningen 

mot å ferdes i visse landområder der trykkplatebomber har blitt utplassert (UNAMA 

& OHCHR  2017, s. 378).  

I første halvdel av 2017 er Helmand den provinsen med flest registrerte selvmords- og 

komplekse angrep etter Kabul. De to allerede nevnte selvmordsangrepene i 

provinshovedstaden Lashkar Gah rettet mot New Kabul Bank, medførte at 29 sivile 

ble drept og 43 såret (UNAMA & OHCHR  2017, s. 34). 

Etter provinsen Farah, er Helmand den provinsen hvor det registres flest sivile ofre 

som følge av luftangrep; i første halvdel av 2017 registrerte UNAMA 43 sivile ofre 

(36 drepte og syv skadde) i Helmand. I løpet av tre dager i februar ble 26 sivile drept 

og seks såret i Sangin-distriktet, hovedsakelig kvinner og barn (UNAMA & OHCHR  

2017, s. 52, 55).  

4.3 INTERNT FORDREVNE  

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 27. august 2017 

registrert 6938 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Helmand-provinsen. Samtidig ble det registrert 4149 internt fordrevne 

(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen.  

Så langt i 2017 har det ikke blitt registrert internt fordrevne i alle distriktene i Helmand 

(se fotnote 4), dette gjelder både personer som har flyktet fra distriktene og personer 

som har flyktet til distriktene (OCHA 2017).  

                                                 

12 I første halvår av 2017 ble det registrert totalt 246 sivile ofre (90 drepte og 156 skadde), mens det i samme periode 

i 201 ble registrert totalt 340 sivile ofre forårsaket av bakkekamper/kryssild (114 drepte og 226 skadde) (UNAMA 

& OHCHR  2017, s. 23, 24). 

13 UNAMA registrerte 135 sivile ofre (65 drepte og 70 skadde) som følge av 74 detonasjoner i første halvdel av 

2017, sammenlignet med samme periode i 2016 da det ble registrert 50 sivile ofre (15 drepte og 35 skadde) som 

følge av 27 detonasjoner (UNAMA & OHCHR  2017, s. 37).   
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Når det gjelder distrikter der flest personer er registret flyktet fra, har 2073 personer 

forlatt Nad Ali-distriktet i nevnte periode. Deretter følger Nawa-distriktet med 2027 

personer og Lashkar Gah-distriktet med 1151 personer. Det er også registrert at 836 

personer har flyktet fra Garmser-distriktet, 620 personer fra Sangin-distriktet og 84 

personer fra Musa Qala-distriktet (OCHA 2017).  

Distriktet der flest IDPer har tatt opphold, er Lashkar Gah-distriktet med 3428 

registrerte personer. Deretter følger Garmser-distriktet med 721 personer (OCHA 

2017).  

5. KANDAHAR 

Kandahar blir regnet som Afghanistans kulturelle og politiske hjerte, og er en 

nøkkelprovins i både afghanske myndigheters og opprørernes strategi. Som tidligere 

nevnt – en betydelig andel av Talibans lederskap, både tidligere ledere og dagens, 

kommer fra provinsen. Kandahar var Talibans maktbastion under regimet på 1990-

tallet (Mashal & Shah 2017c; Gopal 2010, s. 29).  

Taliban hadde tidlig, allerede før 2004, tilstedeværelse i Kandahars nordlige distrikter. 

Dette er grisgrendte og fjerntliggende distrikter, som fremstår som løsrevede og med 

liten forbindelse til Kandahar by og det politiske sentrum. Disse områdene er også 

bindeleddet til provinsene Zabul og Uruzgan, områder hvor Taliban også fikk tidlig 

innpass. Myndighetene har alltid hatt begrenset innflytelse i disse nordlige områdene 

(Gopal 2010, s. 29). Provinsen har på tross av dette blitt vurdert som relativt stabil de 

seneste årene, på grunn av et tungt internasjonalt, militært nærvær forutfor 2014, og 

grunnet en lokal «strongman»; politisjef Abdul Raziq i de senere årene (Mashal & 

Shah 2017b, c).   

5.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Til tross for Talibans fremgang og sterke tilstedeværelse i naboprovinsene Helmand 

og Uruzgan, har presset på Kandahar fremstått som mindre. Denne situasjonen ser 

imidlertid ut til å være i endring, og Taliban har begynt å fokusere mer på Kandahar-

provinsen enn tidligere (Mashal & Shah 2017c).  

Ifølge en internasjonal kilde (e-post 2017) ser Talibans strategi i Kandahar-provinsen 

ut til å være den samme som i provinsene Helmand og Uruzgan; nemlig å fokusere på 

grisgrendte og avsidesliggende distrikter, for så å gradvis nærme seg 

provinshovedstaden.  

I november 2016 angrep Taliban distriktssenteret i Ghorak, hvorpå afghanske 

myndigheter trakk seg tilbake og Taliban erklærte seier og kontroll over Ghorak-

distriktet på sine hjemmesider. Ghorak-distriktet ligger i et belte med høy 

tilstedeværelse av Taliban, og grenser til både provinsene Helmand og Uruzgan 

(Roggio 2016). 

I slutten av februar 2017 angrep Taliban igjen et distriktssenter, denne gangen i 

Shorabak-distriktet, helt sør i provinsen. Afghanske sikkerhetsstyrker trakk seg raskt 

ut, og Taliban erklærte kontroll også over dette distriktet. Shorabak-distriktet ligger i 
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et avsidesliggende hjørne av det sørøstlige Afghanistan, langt fra afghanske 

myndigheters og sikkerhetsstyrkers rekkevidde. Shorabak grenser til Pakistans 

Baluchistan-provins, som er kjent for å være en «safe haven» for Taliban og Al-Qaida 

(Roggio 2017d).  

I mai 2017 – etter Talibans kunngjøring av årets våroffensiv – synes det å være en 

økning i angrep fra Taliban i Kandahar-provinsen. Hele åtte av de 16 distriktene i 

provinsene skal ha blitt utsatt for sporadiske angrep (Mashal & Shah 2017c; OCHA 

2014). Angrepene er i all hovedsak rettet mot afghanske sikkerhetsstyrkers 

kontrollposter i distriktene (Naadim 2017a).  

Taliban har satt alle de nordlige distriktene under økende press i 2017, og det 

rapporteres om høyt konfliktnivå i distriktene Maywand, Shah Wali Kot, Khakrez og 

Nesh. Taliban skal blant annet ha angrepet distriktssenteret i Nesh. I tråd med nevnte 

strategi – å fokusere på avsidesliggende distrikter for gradvis å nærme seg 

provinshovedstaden – kan disse distriktene anses som et naturlig utgangspunkt for 

Taliban, siden distriktet Maywand grenser til provinsen Helmand, og distriktet Shah 

Wali Kot grenser til provinsen Uruzgan (Al Jazeera 2017; Shah & Mashal 2017b).  

Siden 2016 har opprørsaktiviteten i distriktet Maywand stadig økt; spesielt fra vest i 

distriktet og østover, og nærmer seg hovedveien som passerer igjennom distriktet fra 

Kandahar til Helmand. Distriktet har den høyeste registrerte opprørsaktiviteten i 

Kandahar så langt i 2017. Distriktets geografiske beliggenhet bidrar til dette; Maywand 

grenser som nevnt til provinsen Helmand. I tillegg går den viktige ringveien i 

Afghanistan gjennom distriktet, og Maywand er derfor strategisk viktig for både 

afghanske myndigheter og Taliban. Mesteparten av ANSFs forsyninger og 

forsterkninger til Helmand-provinsen går via denne veien. Samtidig har Taliban 

allerede opprettet forbindelseslinjer mellom Helmand, Kandahar og Uruzgan, der 

distriktet Maywand er bindeleddet. Taliban benytter seg særlig av IEDer, «hit and 

run»-angrep og angrep på ANSF-kontrollposter (internasjonal kilde, e-post 2017).  

Politisjefen i provinsen, general Abdul Raziq, har i en årrekke satt preg på 

sikkerhetssituasjonen i Kandahar-provinsen. Raziq anses som den mest 

innflytelsesrike personen i den sørlige regionen, og har vært spesielt aktiv i kampen 

mot Taliban. Han betegnes som hensynsløs og tøff, og gis æren for at Talibans angrep 

har vært redusert de siste fem årene. Raziq har overlevd flere attentatforsøk (Mashal 

2015, Mashal & Shah 2017c). Human Rights Watch har dokumentert at Raziq har hatt 

tilknytning til flere utenomrettslige drap og forsvinninger i Kandahar de siste årene 

(HRW 2015, s. 72-77). I mai 2017 anbefalte FNs torturkomité afghanske myndigheter 

å ta ut tiltale mot ham (Miles 2017).  

Det er tidvis spenninger mellom Afghanistan og Pakistan i provinsens grenseområde 

til Pakistan. I første halvdel av 2017 har det eksempelvis forekommet skuddveksling 

mellom afghansk og pakistansk grensepoliti i distriktet Spin Boldak (Naadim 2017f).14  

                                                 

14 Det gjøres oppmerksom på at kildene, Naadim 2017f og UNAMA & OHCHR  2017, benytter ulik terminologi 

for å beskrive de stridende partene. Mens Naadim viser til kamper mellom grensevakter/grensepoliti («border 

guards»), omtaler UNAMA & OHCHR partene som «Pakistan Military Forces» og «Afghan National Border 

Police». Landinfo benytter den terminologien som kilden har oppgitt her, og i senere omtale av trefninger i Spin 

Boldak (under punkt 5.2). 
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5.1.1 Provinshovedstaden Kandahar by 

Kandahar-provinsen er strategisk viktig for afghanske myndigheter (Tolonews 2017), 

og det brukes mye ressurser på å opprettholde kontroll i provinshovedstaden Kandahar 

by. I løpet av 2017 har det blitt rapportert at ANSF har begynt å gjennomføre hyppige 

søksoperasjoner i Kandahar by på leting etter opprørsmedlemmer og mistenkte 

opprørsmedlemmer. Frem til midten av mars 2017 skal de ha gjennomført over 100 

slike operasjoner i byen. I tillegg har ANSF økt bruken av tilfeldige kontrollposter i 

byen, der de gjennomfører kroppskontroller og søker gjennom biler. Kontrollene er 

ment som et forsøk på å hindre Taliban i sine «hit and run»-angrep i Kandahar by 

(internasjonal kilde, e-post 2017).  

Konfliktmønsteret i Kandahar by er hovedsakelig preget av Talibans bruk av 

selvmords- og komplekse angrep, målrettede drap og som nevnt «hit and run»-angrep. 

Angrepene rettes mot ANSF eller mot personer som assosieres med myndighetene 

(Mashal & Shah 2017a). I januar 2017 ble eksempelvis provinsguvernørens gjestehus 

i Kandahar by sprengt av en bombe. Bomben detonerte under et møte mellom 

afghanske tjenestemenn og diplomater fra De forente arabiske emirater (UAE). Seks 

UAE-diplomater, inkludert UAE-ambassadøren til Afghanistan og seks afghanske 

tjenestemenn, deriblant viseguvernøren i Kandahar og to medlemmer av det afghanske 

parlamentet, ble drept. Taliban benektet for å stå bak angrepet (Lead Inspector General 

2017, s. 15). Senere, i august 2017, ble en konvoi med internasjonale soldater rammet 

av et selvmordsangrep i utkanten av byen (Tomlinson 2017).  

5.1.2 Distrikter under Taliban kontroll 

I henhold til en internasjonal kilde (e-post 2017) skal distriktene Ghorak og Shorabak 

være under kontroll av Taliban, mens distriktene Maruf og Miyanshin er omstridte. 

Roggio (2017d) i Long War Journal mener at Taliban kontrollerer fire av provinsens 

seksten distrikter; de nevnte distriktene Ghorak og Shorabak, samt Miyanishin og Reg. 

Roggio mener videre, basert på anekdotisk pressemateriale, at distriktene Arghistan, 

Khakrez, Maiwand, Maruf, Shah Wali Kot, og Zhari15 er omstridte, men understreker 

at dette ikke er verifisert av uavhengige kilder.  

5.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I første halvdel av 2017 har UNAMA registrert 395 sivile ofre (162 drepte og 233 

skadde) i Kandahar-provinsen. Dette viser en nedgang på ti prosent sammenliknet med 

samme periode i 2016. Kandahar-provinsen er allikevel den provinsen i Afghanistan 

med det tredje største registrerte antall sivile ofre, etter Kabul og Helmand (UNAMA 

& OHCHR  2017, s. 73).  

IEDer utgjør hovedårsaken til sivile ofre i provinsen, etterfulgt av 

bakkekamper/kryssild og etterlatte udetonerte eksplosiver (UNAMA & OHCHR  

2017, s. 73).  

IEDer blir aktivt brukt av opprørere i flere distrikter. I juli 2017 ble eksempelvis fire 

sivile drept av en veibombe i Khakrez-distriktet. Politiets talsmann i Kandahar (som 

sitert i Naadem 2017g) har uttalt at Taliban legger ut veibomber for å ramme afghanske 

                                                 

15 Roggio oppgir Zhari som eget distrikt. Så langt Landinfo kjenner til, har Zhari-distriktet blitt delt og innbefattes 

nå av distriktene Maywand og Panjwayi.  
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sikkerhetsstyrker, men at de fleste ofrene for veibombene er sivile. Ifølge talsmannen 

detonerer politiet daglig veibomber i provinsen.  

I tillegg til sivile ofre som følge av bakkekamper/kryssild mellom afghanske 

sikkerhetsstyrker og opprørere, registrerte UNAMA i første halvdel av 2017 sivile ofre 

som følge av skuddveksling i grenseområdet Spin Boldak i Kandahar-provinsen. I april 

avfyrte det pakistanske militæret en rakett mot afghansk grensepoliti i Spin Boldak, og 

i mai kom det til nye sammenstøt mellom partene. Til sammen skal kampene ha 

forårsaket seks drepte og 20 skadde (UNAMA & OHCHR  2017, s. 22).  

Sammenliknet med samme periode i 2016, har UNAMA i første halvdel av 2017 

registrert en økning på seks prosent totalt i Afghanistan i antall sivile ofre forårsaket 

av etterlatte udetonerte eksplosiver. Barn utgjør majoriteten av de sivile ofrene. 

Eksempelvis ble to jenter og en gutt drept i Zaharay-distriktet i Kandahar-provinsen i 

januar 2017. Totalt har det blitt registret 76 sivile ofre (20 drepte og 56 skadde) i 

Kandahar-provinsen i første halvdel av 2017 som følge av etterlatte udetonerte 

eksplosiver (UNAMA & OHCHR  2017, s. 20). 

I juli 2017 skal opprørere ha angrepet en militærleir langs hovedveien mellom 

Kandahar og Uruzgan i Shah Wali Kot-distriktet. I kjølvannet av kampene skal syv 

sivile ha blitt drept, og over 60 personer ha blitt kidnappet. Politiets talsmann (som 

sitert i Naadim 2017b) opplyste at personene var blitt kidnappet under anklager om å 

samarbeide med myndighetene. Rundt 30 personer ble senere løslatt, mens 33 personer 

fortsatt skal sitte i fangenskap. Taliban har benektet å ha noe med kidnappingene og 

drapene å gjøre (Naadim 2017b, c). 

5.2.1 Målrettede drap 

Afghanistaneksperten Antonio Giustozzi (2017, s. 15) peker på at Taliban har en lang 

tradisjon med å benytte målrettede drap som angrepsmetode. Dette gjelder spesielt i 

Kandahar-provinsen, hvor mange hundre personer skal ha blitt drept gjennom årenes 

løp.  

De målrettede drapene har fortsatt i 2017. Det er hovedsakelig personer med 

tilknytning til lokale myndigheter og sikkerhetsstyrker som er mål for Taliban, i tillegg 

til myndighetsvennlige stammeledere og religiøse lærde. Motivene for drapene 

vurderes blant annet å være det å skape frykt og å advare folk mot å etablere kontakt 

med myndighetene. Det skal gjennomsnittlig være rundt syv målrettede drap per 

måned i provinsen. Blant annet tok Taliban ansvar for drapet i Kandahar by på 

provinsguvernørens medierådgiver i mai 2017. Han var også kjent som en ledende 

religiøs lærd. Den påfølgende dagen begikk Taliban nok et drap på en religiøs lærd i 

Kandahar by (UNAMA & OHCHR  2017, s. 47; Naadim 2017e, internasjonal kilde, 

e-post 2017).  

Det er særlig i Kandahar by at målrettede drap utføres, men i mars og april 2017, ble 

også 30 menn drept i en landsby, nord i Nesh-distriktet (UNAMA2017, s. 42). Dette 

skjedde etter at opprørerne tok kontroll over et område i nærheten av distriktssenteret 

i Nesh. Opprørerne skal ha gjennomført målrettede søk etter personer de mente hadde 

tilknytning til myndighetene og afghanske sikkerhetsstyrker. 
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5.3 INTERNT FORDREVNE 

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 27. august 2017 

registrert 10 215 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Kandahar-provinsen. Samtidig ble det registrert 12 582 internt fordrevne 

(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen.  

Så langt i 2017 har det ikke blitt registrert internt fordrevne i alle distriktene i 

Kandahar, dette gjelder både personer som har flyktet fra distriktene og personer som 

har flyktet til distriktene (OCHA 2017).  

Det høyeste antallet personer – 6525 – er registrert flyktet fra Nesh-distriktet. Deretter 

følger Shah Wali Kot-distriktet med 694 personer, Ghorak-distriktet med 580 

personer, Miyanshin-distriktet med 401 personer, Khakrez-distriktet med 251 personer 

og Arghestan-distriktet med 245 personer (OCHA 2017).  

Distriktet der flest IDPer har tatt opphold, er Kandahar-distriktet med 4699 registrerte 

personer. Deretter følger Nesh-distriktet med 3101 personer, Maywand-distriktet med 

406 personer og Arghestan-distriktet med 245 personer (OCHA 2017).  

6. URUZGAN 

Uruzgan fremstår som viktig strategisk for Taliban på grunn av sin geografiske 

plassering; provinsen knytter sammen de vestlige, sørlige og sørøstlige provinsene, 

samt det sentrale høylandet. Talibans skyggeguvernør (som gjengitt i Roggio & Weiss 

2016) har uttalt at provinsen er «[…] the linking point for many provinces». Provinsen 

er, av afghanske offisielle tjenestemenn, beskrevet som «[…] tribal and isolated and 

easy to capture» (Derksen 2013, s. 5). 

Uruzgan-provinsen har spesielt blitt påvirket av forholdene i de øvrige provinsene i 

den sørlige regionen, og særlig har situasjonen i Helmand-provinsen hatt en 

«spillover»-effekt på Uruzgan. Eksempelvis har opprørere fra Helmand tatt opphold i 

Uruzgan på grunn av klareringsoperasjoner gjennomført av ANSF i distrikter i 

Helmand, men også som ledd i en strategi om å øke presset mot ANSF flere steder 

samtidig i den sørlige regionen.16  

En internasjonal kilde (e-post 2016) mente at opprørerne hadde de facto kontroll over 

mye av Uruzgan-provinsen ved utgangen av 2016, med unntak av distriktssentrene i 

alle distriktene, samt provinshovedstaden Tirin Kot by. Kilden vurderte samtidig 

sikkerhetssituasjonen i provinsen som ustabil og flytende.  

6.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Konfliktmønsteret i Uruzgan preges av væpnede kamper mellom partene i konflikten, 

det vil si mellom afghanske sikkerhetsstyrker (ANSF) på den ene siden og Taliban på 

den andre siden. Veinettet har stor strategisk betydning, og opprørere utfører aksjoner 

langs veiene. Taliban angriper blant annet sikkerhetsmyndighetenes kontrollposter og 

                                                 

16 Les mer om forholdene i Uruzgan i Landinfos respons om sikkerhetssituasjonen i provinsen Uruzgan (Landinfo 

2017, s. 5).  
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konvoier langs veiene, og særlig er ANSFs konvoier med forsyninger utsatt. I løpet av 

2017 har flere veier i provinsen vært stengt, både på grunn av konflikten, men også på 

grunn av flom. Tradisjonelt har opprørene benyttet seg av IEDer og utført «hit and 

run»-angrep på ANSF-kontrollposter, særlig i provinshovedstaden Tirin Kot by. I 

løpet av 2017 har det ellers vært en økning i luftangrep, både fra afghanske 

myndigheters og internasjonale styrkers side.  

Taliban har hatt sterkt press mot provinshovedstaden Tirin Kot i lang tid, og konflikten 

i 2017 følger i all hovedsak konfliktmønsteret i 2016. Nyhetsformidleren Pajhwok 

Afghan News meldte i februar 2017 om at veiene fra provinshovedstaden Tirin Kot til 

provinsens distriktssentre hadde vært blokkert av Taliban de siste seks månedene 

(Wesal 2017b). Taliban satte også den nordlige delen av veien mellom Kandahar og 

Tirin Kot by under sterkt press, ved blant annet å gjennomføre illegale veisperringer i 

søk etter ANSP-personell. Veien mellom Kandahar og Tirin Kot er svært strategisk 

viktig for afghanske sikkerhetsstyrker, fordi de fleste forsyningene kommer fra 

Kandahar, og i slutten av mars fikk ANSF gjenåpnet veien. Det var imidlertid flere 

store ødeleggelser på veien (internasjonal kilde, e-post 2017).17 

Det første kvartalet av 2017 var preget av Talibans forsøk på å isolere, og på den måten 

svekke, afghanske sikkerhetsstyrker. Flere ANA-baser i provinsen var under beleiring 

av Taliban frem til april, slik at basene ikke fikk forsyninger og forsterkninger. 

Talibans strategi gikk ut på å omringe baser heller enn å angripe dem, for slik å hindre 

at forsyninger og forsterkninger nådde inn til basene. Deretter ventet Taliban på at 

ANSF-personalet skulle overgi seg (Wesal 2017a, c; internasjonal kilde, e-post 2017). 

I april og mai 2017 – under opiumsinnhøstningen i Helmand og Uruzgan – gikk 

konfliktnivået ned. I juni 2017 var imidlertid registrert opprørsaktivitet på samme nivå 

som juni og juli 2016.  

Ifølge en internasjonal kilde har Tirin Kot vært tilnærmet beleiret i over ett år. Det er 

kildens vurdering at Taliban ikke har gjennomført store angrep på byen fordi den har 

liten strategisk betydning og kun er en «small dusty town» (internasjonal kilde, samtale 

Kabul april 2017).  

Samtidig har Talibans talsmann, Zabibillah Mujahid, navngitt Tirin Kot by som en av 

seks provinshovedsteder Taliban fokuserer på i 2017.  

Det ble i august 2017 registrert forflytninger av opprørere, og opprørerne har igjen 

beveget seg tettere mot Tirin Kot by. Forflytningene kan minne om situasjonen i 

september 2016, da Taliban gjennomførte en offensiv mot byen, og opprørernes 

bevegelse tettere mot byen kan indikere at et angrep er nært forestående. Selv om et 

angrep er forventet, mener en internasjonal kilde (e-post 2017) at økt internasjonal 

luftstøtte gjør det lite sannsynlig at opprørerne vil klare å holde byen.  

6.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I første halvdel av 2017 har UNAMA registrert 312 sivile ofre (39 drepte og 273 

skadde) i Uruzgan-provinsen. Dette innebærer en nedgang på 16 prosent sammenliknet 

med samme periode i 2016. Uruzgan-provinsen har det femte høyeste antallet 

                                                 

17 Informasjonen i dette og neste avsnitt fremkommer også i Landinfos respons om Uruzgan som ble publisert i mai 

2017, se s. 6.  
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registrerte sivile ofre i Afghanistan, etter Kabul, Helmand, Kandahar og Nangarhar 

(UNAMA & OHCHR  2017, s. 5, 73).  

I første halvdel av 2017 har bakkekamper/kryssild forårsaket flest sivile ofre i 

provinsen, etterfulgt av bruk av IEDer og luftangrep (UNAMA & OHCHR  2017, s. 

73). Selv om bakkekamper/kryssild forårsaket flest registrerte sivile ofre, var det 

allikevel en nedgang på 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2016 

(UNAMA & OHCHR  2017, s. 24).18 

Luftangrep forårsaket fire prosent av alle sivile ofre i Afghanistan i første halvdel av 

2017. Uruzgan har det femte høyeste registrerte tapet som følge av luftangrep etter 

provinsen Farah, Helmand, Kunduz, og Nangarhar. UNAMA registrerte 31 sivile ofre 

(syv drepte og 24 skadde) forårsaket av luftangrep i Uruzgan-provinsen i første halvdel 

av 2017 (UNAMA & OHCHR  2017, s. 52, 53). 

6.3 INTERNT FORDREVNE 

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 27. august 2017 

registrert 20 918 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Uruzgan-provinsen. Samtidig ble det registrert 17 062 internt fordrevne 

(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen.  

Så langt i 2017 har det ikke blitt registrert internt fordrevne i alle distriktene i Uruzgan, 

dette gjelder både personer som har flyktet fra distriktene og personer som har flyktet 

til distriktene (OCHA 2017).  

Det høyeste antallet personer – 10 754 – har forlatt Tirin Kot-distriktet. Deretter følger 

Chora-distriktet med 7063 personer, og Khas Uruzgan-distriktet med 3101 personer. 

Av de internt fordrevne fra Khas Uruzgan-distriktet, dro 3045 personer til Jaghuri-

distriktet og 56 personer til Ghazni-distriktet i Ghanzi-provinsen (OCHA 2017).  

Distriktet der flest IDPs har tatt opphold, er Tirin Kot-distriktet, med 17 062 registrerte 

personer. OCHA har ikke registrert andre distrikter i Uruzgan som har mottatt internt 

fordrevne (OCHA 2017).  

7. ZABUL 

Taliban har operert i Zabul-provinsen i flere år. Allerede i 2009 hevdet Roggio (2009) 

at Taliban hadde de facto kontroll over flere områder i provinsen, og at afghanske og 

internasjonale styrker først og fremst konsentrerte seg om å beskytte hovedveien fra 

Kabul til Kandahar, som går gjennom provinsen. Forut for utfasingen av de 

internasjonale styrkene, var Zabul-provinsen sannsynligvis mest kjent for å være en av 

Afghanistans fattigste provinser, og fungerte mest som transittkorridor for både 

Taliban og internasjonale styrkers forsyningskonvoier (Gall 2011). Etter 

                                                 

18 I første halvdel av 2017 ble det registrert 209 sivile ofre (17 drepte og 192 skadde), mens i samme periode i 2016 

ble 281 sivile ofre (92 drepte og 189 skadde) registrert, forårsaket av bakkekamper/kryssild (UNAMA & OHCHR  

2017, s. 24). 
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tilbaketrekkingen av utenlandske tropper, ble det rapportert om større Taliban-aktivitet 

i en rekke distrikter.  

7.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Konfliktmønstret i Zabul så langt i 2017, preges av sikkerhetshendelser knyttet til 

veinettet, rapporteringer om økt tilstedeværelse av utenlandske soldater og en økende 

involvering av internasjonale styrker i konflikten.  

Tradisjonelt forekommer majoriteten av sikkerhetshendelsene og Talibans angrep i 

Zabul-provinsen langs hovedveien fra Kabul til Kandahar. Dette velkjente mønsteret 

gjelder også så langt i 2017. Veisikkerheten er en prioritert oppgave for 

sikkerhetsmyndighetene, og sikkerhetshendelsene består for det meste av at Taliban 

angriper ANSFs kontrollposter og konvoier. Taliban benytter også IEDer langs 

veinettet i Zabul-provinsen (Khaama Press 2017a). Det har i liten grad blitt rapportert 

om at Taliban setter opp illegale veisperringer i Zabul.  

Distriktene med flest registrerte sikkerhetshendelser i provinsen er Shahjoy, etterfulgt 

av Qalat og Tarnak Wa Jaldak. Distriktene ligger langs hovedveien. 

Distriktet Shomulzay har fungert som transittkorridor for opprørere på vei til og fra 

Pakistan. Frem til august 2017 skal kun 13 sikkerhetshendelser ha blitt registrert. 

Allikevel er det viktig for opprørerne å sikre bevegelsesfriheten til og fra Pakistan, 

som senest vist ved hendelsen i august 2017, da de gikk til angrep på 

sikkerhetsmyndighetenes kontrollposter og konvoier i distriktet (internasjonal kilde, 

e-post 2017).  

Zabul har tradisjonelt vært betraktet som en «safe haven» for opprørere som kommer 

fra andre steder i Afghanistan, men også fra andre land. Tidlig i 2017 ble det rapportert 

om en økning av utenlandske militante grupper i provinsen. Grupperinger som 

pakistansk Taliban (Tehrek i- Taliban/TTP), Al-Qaida og Islamic Movement of 

Uzbekistan (IMU) er nevnt. Ifølge lokale myndighetspersoner skal videre Daesh ha 

etablert en treningsleir i et fjellområde i distriktet Arghandab. Det har i økende grad 

blitt rapportert om Daesh-krigere i distriktet Kakar (Khaama Press 2017b, c).  

Distriktet Kakar (også kalt Khak-e-Afghan) har vært under kontroll av Taliban i snart 

ni år. Distriktet ligger strategisk som en inngangsport for Talibans angrep mot 

hovedveien i provinsen. I 2015, i kjølvannet av daværende leder i Taliban Mulla 

Omars død, ble det rapportert om rivaliserende kamper mellom ulike fraksjoner innen 

Taliban i distriktet (Lead Inspector General for Overseas Contingency Operations 

2016, s. 10). Ifølge en internasjonal kilde (e-post 2017) har ikke afghanske 

myndigheter noen tilstedeværelse i dette distriktet. Det har blitt hevdet at andre 

militære grupper har tilstedeværelse i Kakar-distriktet, men det foreligger ikke 

bekreftet informasjon om dette.  

Det er vanskelig å få klarhet i hvilke grupperinger som har vært involvert i ulike 

sikkerhetshendelser. Den påståtte tilstedeværelsen av Daesh er ikke bekreftet av 

uavhengige kilder. Med utgangpunkt i Talibans dominerende stilling nord i provinsen 

– i distriktene Kakar, Daychopan og Arghandab – er det ifølge en internasjonal kilde 

(e-post 2017) lite sannsynlig at Daesh skal få innpass i området.  

Så langt i 2017 har internasjonale styrker i økende grad vært involvert i 

sikkerhetshendelser. Fra de i 2015 og 2016 kun var involvert i ett angrep i Zabul-
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provinsen, ble det i februar 2017 gjennomført et luftangrep, en felles 

klareringsoperasjon mellom ANSF og internasjonal styrker, etterfulgt av en 

bakkeoperasjon i Kakar-distriktet. Dette var den første bakkeoperasjonen siden 2012 

med internasjonale styrkers deltagelse i provinsen (internasjonal kilde, e-post 2017).  

7.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I første halvdel av 2017 har UNAMA registrert 135 sivile ofre (50 drepte og 85 skadde) 

i Zabul-provinsen. Det tilsier en økning på to prosent sammenliknet med samme 

periode i 2016 (UNAMA & OHCHR  2017, s. 5, 73).  

I første halvdel av 2017 ble flest sivile drept og såret av bakkekamper/kryssild. 

Deretter følger bruk av IEDer og etterlatte udetonerte eksplosiver (UNAMA & 

OHCHR  2017, s. 73). I juli 2017 ble eksempelvis tre sivile drept som følge av 

sammenstøt mellom afghanske sikkerhetsstyrker og Taliban sør i provinsen, og den 

samme måneden ble to sivile skadd da afghanske sikkerhetsstyrker gjennomførte en 

klareringsoperasjon i 17 landsbyer i Shahjoy-distriktet (Hotak 2017a, b).  

7.3 INTERNT FORDREVNE 

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 27. august 2017 

registrert 6280 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Zabul-provinsen. Samtidig ble det registrert 6833 internt fordrevne (Province 

of Displacement) som tok opphold i provinsen. 

Så langt i 2017 har det ikke blitt registrert intern fordrevne i alle distriktene i Zabul, 

dette gjelder både personer som har flyktet fra distriktene og personer som har flyktet 

til distriktene (OCHA 2017). 

Når det gjelder distrikter der flest personer er registrert flyktet fra, har 4495 personer 

forlatt Daychopan-distriktet. Deretter følger Shomulzay-distriktet med 1309 personer 

og Shahjoy-distriktet med 476 registrerte personer (OCHA 2017).  

Distrikter der flest IDPs har tatt opphold, er Shahjoy-distriktet med 3619 personer. 

Deretter følger Shomulzay-distriktet med 1309 personer, Qalat-distriktet med 876 

registrerte personer og Arghandab-distriktet med 476 personer (OCHA 2017). 

8. NIMROZ 

Sammenliknet med de øvrige provinsene i den sørlige regionen, er det relativt lite 

tilgjengelig informasjon om sikkerhetssituasjonen i Nimroz-provinsen, og Nimroz 

omtales sjeldent av nyhetsmedier. I en artikkel i avisa The Diplomat fra 2010 omtales 

Nimroz som «Afghanistan’s Forgotten Province» (Zurutuza 2010).  

Som tidligere nevnt, er majoriteten av befolkningen i Nimroz baluchere, klanbaserte 

nomader som beveger seg i de sørlige distriktene av provinsen, men også i 

naboprovinsene. De afghanske balucherne er i begrenset grad involvert i den væpnede 

konflikten som foregår i Afghanistan. Øvrige etniske grupper i provinsen er pashtunere 

og tadsjikere.  
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Provinsen består for det meste av flat mark med store ørkenområder. Nimroz har 

vannmangel og tørke store deler av året. Allikevel, med tre hovedelver i provinsen, 

blir Nimroz også rammet av flom (MRRD u.å.). Arealmessig en Nimroz en stor 

provins, og kun Helmand, Herat, Kandahar og Farah er større i utstrekning. 

Befolkningen teller imidlertid ikke mer enn i overkant av 160 000 personer (OCHA 

2015). Det er en betydelig opiumsproduksjon i provinsen (UNODC 2016). 

Nimroz geografiske plassering har stor betydning for forholdene i provinsen. I 2014 

betegnet den daværende guvernøren Irans tilstedeværelse i provinsen som 

«overveldende», og handel i provinshovedstadens Zaranjs basarer skjedde 

hovedsakelig med iransk valuta (Zarutuza 2014).  

Kommentator Ahmed Rashid (som sitert i Zurutuza 2010) har omtalt Nimroz som en 

«major smuggling hub», der heroin smugles ut og våpen smugles inn over grensen 

mellom Afghanistan og Iran. En innbygger uttrykte i 2010 (som sitert i Zurutuza 2010) 

at det er to måter å overleve i Nimroz på; enten smugler du bensin eller heroin over 

grensen, eller så tar du vann fra Helmand-elven og selger den til ett av de to 

vannanleggene i byen Zaranj. 

Det fremkommer i en avisreportasje fra 2014 at Iran har bygget en mur på grensa i 

Barichi-området i provinsen. Muren skal imidlertid ikke dekke mer enn 50 kilometer 

av den totalt 224 kilometer lange grensen mellom Nimroz og Iran (Zurutuza 2014). 

Nyhetsformidler Pajhwok Afghan News meldte i april 2017 om mangel på 

kontrollposter langs grensen mellom Nimroz, Iran og Pakistan. I artikkelen hevdet 

lokale myndigheter at de fleste grenselandbyene i Chahar Burjak-distriktet, med 

grense til Iran og Pakistan, ikke har kontrollposter, og at over 80 kilometer av den 

iransk-afghanske grensen (oppgitt å være totalt 236 kilometer lang) skal være 

ubevoktet. En smugler (som sitert i Ramin 2017c) hevdet at mellom 500 og 600 

afghanere daglig krysser grensen inn til Pakistan og så videre til Iran for å søke 

arbeid.19 

8.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Tradisjonelt har Nimroz-provinsen fremstått som den mest stabile provinsen i den 

sørlige regionen sett under ett. Sammenliknet med de øvrige provinsene i regionen, er 

opprørsaktiviteten i Nimroz lav.  

Det meste av opprørsaktiviteten i Nimroz-provinsen har tradisjonelt funnet sted i 

distriktet Khash Rod,20 og fortsatt har dette distriktet det desidert høyeste 

konfliktnivået i provinsen. I 2016 ble rundt 80 prosent av opprørsinitierte hendelser i 

provinsen registrert i Khash Rod; gjennomsnittlig et antall på mellom syv og elleve 

opprørshendelser per måned (internasjonal kilde, e-post 2017).  

Det er to årsaker til opprørsaktiviteten i Khash Rod-distriktet. For det første grenser 

distriktet til provinsene Helmand og Farah, og opprørerne har tradisjonelt brukt 

området til å bevegelse seg mellom disse provinsene. Opprørerne i Helmand har også 

operert ut fra baser i Khash Rod-distriktet. Antall sikkerhetshendelser øker som regel 

i samsvar med økningen av opprørsgrupper som beveger seg gjennom distriktet. 

                                                 

19 Grensen mellom Nimroz og Pakistan oppgis i denne artikkelen å være 185 kilometer lang (Ramin 2017c).  

20 Dette distriktet blir både omtalt som Khash Rod og Khashrod/Dularam (også skrevet som Delaram). I eksemplene 

gitt, har Landinfo valgt å bruke kildens betegnelse.  
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Opprørernes bevegelsesmønster er for det andre ofte knyttet til smugling (internasjonal 

kilde, e-post 2017). Veinettet i distriktet inkluderer hovedveien mellom 

provinshovedstaden Zaranj og Khash Rod/Delaram-distriktet, som er en strekning som 

forbinder ringveien til den iranske grensen samt til provinsene Helmand og Farah.  

Opprørsaktiviteten retter seg primært mot ANSF-mål, blant annet ved bruk av IEDer 

og landminer. Eksempelvis ble to sikkerhetsoffiserer drept i Khash Rod-distriktet på 

hovedveien fra distriktet Zaranj i juni 2017 (Sabir 2017).  

Det er rapportert at Taliban gjennomfører illegale kontroller langs veinettet i 

provinsen. I juli 2017 ble veifarende stoppet i Khash Rod-distriktet, langs hovedveien 

til distriktet Zaranj. Taliban skal ha sjekket de veifarende i den hensikt å lokalisere 

personer som jobber for afghanske myndigheter (Ramin 2017b).  

Det forekommer også målrettede drap i Nimroz, hvilket gjenspeiles i UNAMAs 

rapporteringer for første halvdel av 2017 (for flere detaljer, se delkapittel 6.2).  

Provinsen er som nevnt svært sentral når det gjelder narkotikasmugling. Dette 

gjenspeiles i konfliktmønstret. Eksempelvis var i overkant av 40 prosent av 

sikkerhetshendelsene i provinsen i 2016 igangsatt av afghanske sikkerhetsstyrker, og 

rettet mot narkotikavirksomheten. Majoriteten av operasjonene forekom i Zaranj-

distriktet (internasjonal kilde, e-post 2017).  

Tidvis er det spent i provinsens grenseområder til Iran. Det rapporteres om at iransk 

grensepoliti ved flere anledninger har skutt mot afghanere som illegalt har forsøkt å 

krysse grensen til Iran. Slike hendelser har imidlertid, så langt Landinfo kjenner til, 

ikke blitt rapportert i 2017.  

8.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I første halvdel av 2017 har UNAMA registrert 43 sivile ofre (19 drepte og 24 skadde) 

i Nimroz-provinsen, som viser en nedgang på 16 prosent sammenliknet med samme 

periode i 2016. Nimroz-provinsen har færrest sivile ofre i den sørlige regionen 

(UNAMA & OHCHR  2017, s. 5, 73).  

I første halvdel av 2017 har bakkekamper/kryssild utgjort hovedårsaken til sivile ofre 

i Nimroz. Deretter følger etterlatte udetonerte eksplosiver og målrettede drap 

(UNAMA & OHCHR  2017, s. 73). I juni 2017 ble eksempelvis guvernøren i 

Chighansor-distriktet skutt og drept av væpnede personer på motorsykkel i 

provinshovedstaden Zaranj. Det foreligger ikke detaljer om motivet for drapet, ei 

heller har noen grupperinger tatt ansvar for hendelsen (Tolonews 2017). Senere, i 

august 2017, ble politisjefen og en av hans vakter drept av Taliban i Delaram-distriktet 

(Ramin 2017a). 

8.3 INTERNT FORDREVNE 

Pr. 27. august 2017 hadde OCHA (2017) ikke registrert noen internt fordrevne til eller 

fra Nimroz-provinsen. 
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https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/AfghanistanOpiumSurvey2016_ExSum.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/n1705111.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_-_15_june_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_21_sept_2017.pdf
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/17/1100-ghost-police-personnel-ousted-uruzgan
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/17/1100-ghost-police-personnel-ousted-uruzgan
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/13/police-blasted-hampering-delivery-health-services
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/13/police-blasted-hampering-delivery-health-services
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/13/ana-commander-seeks-public-help-against-taliban
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/13/ana-commander-seeks-public-help-against-taliban
http://thediplomat.com/2010/12/afghanistans-forgotten-province/
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/10/afghanistan-shooting-nimroz-iran-taliban-2014101471028888751.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/10/afghanistan-shooting-nimroz-iran-taliban-2014101471028888751.html
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10. VEDLEGG: AFGHANISTAN ADMINISTRATIVE DIVISIONS 

Kilde: OCHA 2014 


