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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 kildeog 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 central region and the central highlands are complex, both in terms of population,
geography and conflict patterns. In parts of the central region, the presence and impact
of Taliban is significant. In the central highlands, and in the northern province of
Panjshir in the central region, the insurgents do not have a foothold – here they lack
popular support, and there are few reports of conflict-related violence. A large
proportion of the recorded security incidents occur along the road network in the
central region.
Yet again, international forces participate as an active part in the conflict. In 2017,
international and Afghan forces carried out a series of air attacks in the central region
aimed at Taliban leadership and key personnel. Several senior commanders and leaders
in the shadow administration are killed. At the same time, there are reports of several
bombing mistakes that have resulted in innocent civilians being killed or injured.

SAMMENDRAG
Den sentrale regionen og det sentrale høylandet er sammensatt, både hva gjelder
befolkning, geografi og konfliktmønster. I deler av den sentrale regionen har Taliban
stor tilstedeværelse og slagkraft. I det sentrale høylandet, og i den nordlige provinsen
Panjshir i den sentrale regionen, har opprørerne imidlertid ikke fotfeste – her mangler
de støtte i befolkningen, og det rapporteres om lite konfliktrelatert vold. En stor andel
av de registrerte sikkerhetshendelsene finner sted langs veinettet i den sentrale
regionen.
Internasjonale styrker deltar igjen som en aktiv part i konflikten. Internasjonale og
afghanske styrker har i 2017 gjennomført en rekke luftangrep i den sentrale regionen,
rettet mot Talibans lederskap og nøkkelpersonell. Flere høytstående kommandanter og
ledere i skyggeadministrasjonen er drept. Samtidig rapporteres det om flere
feilbombinger som har resultert i at uskyldige sivile er drept eller såret.
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1.

INNLEDNING
Den sentrale regionen som beskrives her omfatter Kabul provins (med unntak av Kabul
by)1 samt provinsene Kapisa, Logar, Panshjir, Parwan og Wardak. I tillegg omhandler
dette notatet situasjonen i det sentrale høylandet, regionen som består av provinsene
Bamyan og Dai Kundi.2 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)3 som følge av
1

Landinfo har utarbeidet et eget notat om situasjonen i Kabul by (Landinfo 2017b).

2

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.
3

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.
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konflikten i Afghanistan frem til nå kun har differensiert mellom regionene i
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.4
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.5
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 november 2016 publiserte Landinfo temanotat om sikkerhetssituasjonen i Kabul
provins, i desember 2016 en respons om sikkerhetssituasjonen i Logar og i februar
2017 en respons om sikkerhetssituasjonen i provinsen Wardak. Beskrivelsene av
Kabul, Logar og Wardak 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

4

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.
5

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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totalet antallet, en økning på fem prosent siden 2016 (UN Secretary-General 2017c, s.
4).
Konfliktmønsteret 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 (for en beskrivelse av Talibans organisasjon og
struktur, se Giustozzi 2017). Samtidig har Daesh6 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).7 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,

6

Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan Province (ISIL-KP), Islamic State Khorasan Province (ISKP) og
Daesh er alle navn ulike kilder benytter på bevegelsen. I Afghanistan brukes hovedsakelig det arabiske akronymet
Daesh. Det blir også benyttet gjennomgående i dette temanotatet.
7

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.
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s. 88-89).8 Analytiker Bill Roggio (2017a) i The Long War Journal hevder at
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).
Det er skrevet et eget notat om sikkerhetssituasjonen i Kabul by. I dette notatet er
temaet sikkerhetssituasjonen i Kabul provins for øvrig, men ikke byen.

3.

SIKKERHETSSITUASJONEN I DEN SENTRALE REGIONEN OG
DET SENTRALE HØYLANDET

3.1

BEFOLKNING OG GEOGRAFI
Den sentrale regionen og det sentrale høylandet er to svært sammensatte regioner; både
befolkningsmessig, geografisk og når det gjelder tematikken i dette notatet – den
sikkerhetsmessige situasjonen. I regionen det sentrale høylandet, inngår kun to
provinser – Bamyan og Dai Kundi. Disse er begge etnisk relativt homogene, befolket
av hazaraer. I den sentrale regionen, er provinsen Panshjir i all hovedsak bebodd av
tadsjikere. De øvrige provinsene i denne regionen – Kabul, Kapisa, Logar, Parwan og
Wardak – er derimot etnisk sammensatte, men i deler av provinsene finnes det store
pashtunske befolkningsgrupper. Det er særlig i disse distriktene med stor pashtunsk
befolkning at Taliban har tilstedeværelse og slagkraft, og det er herfra at det
rapporteres om mange sikkerhetshendelser. Mens Taliban i den nordlige regionen i
Afghanistan i stor grad har lykkes i å etablere seg som en multietnisk bevegelse, synes
det i mindre grad å være tilfelle i den sentrale regionen. I det sentrale høylandet har
ikke Taliban tilstedeværelse av noen betydning (samtale med lokal analytiker i Kabul,
mai 2017).

3.2

KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ
I likhet med andre regioner i Afghanistan, kjennetegnes konfliktmønsteret i den
sentrale regionen av konvensjonell krigføring mellom partene i konflikten. Ifølge
8

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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UNAMAs rapportering er det mange sivile i regionen som drepes eller skades i
kryssild som følge av bakkekamper. Den eneste provinsen som ikke har kryssild som
en av de tre viktigste grunnene til at sivile drepes eller skades, er provinsen Kabul. Her
skiller konfliktmønsteret seg fra regionen for øvrig ved at det er selvmordsangrep og
komplekse angrep som forårsaker flest sivile ofre, men slike angrep skjer i all
hovedsak i Kabul by (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). Sikkerheten i hovedstaden og
området rundt prioriteres høyt av afghanske myndigheter, som et ledd i å beskytte
viktige samfunnsinstitusjoner- og aktører i hovedstaden. Med unntak av Panshjirprovinsen, grenser alle de øvrige fire provinsene (Kapisa, Logar, Parwan og Wardak)
i den sentrale regionen mot Kabul-provinsen, hvilket gjør at det er fokus på disse, både
fra opprørsgruppene og myndighetssiden.
Taliban utgjør den største og viktigste opprørsgruppen i regionen. Videre er Haqqaninettverket en betydelig aktør på opprørssiden i selve Kabul by, men etter det Landinfo
er kjent med, aksjonerer nettverket i begrenset grad i den sentrale regionen utenfor
hovedstaden. Tidligere, i enkelte avgrensede områder i den sentrale regionen, hadde
også den delen av Hezb-e Islami som deltok i den væpnede opposisjonen godt fotfeste,
blant annet i deler av Kapisa. Dette var mens Hezb-e Islami fortsatt var en del av den
væpnede opposisjonen i landet. Som kjent inngikk gruppen en fredsavtale med
afghanske myndigheter i september 2016, og er ikke lenger delaktige i det væpnede
opprøret (Al Jazeera 2016).
Etter sommeren 2016 har Daesh ved flere anledninger aksjonert i Kabul by. Daesh
gjennomfører sekterisk motiverte angrep rettet mot den shiamuslimske befolkningen,
som i hovedsak er hazaraer, men de angriper også sikkerhetsstyrker, myndigheter og
internasjonal militær tilstedeværelse (se Landinfo 2017b). Landinfo er ikke kjent med
rapporter fra etterrettelige kilder om at Daesh har gjennomført væpnede angrep i andre
deler av den sentrale regionen i løpet av 2017. Det foreligger heller ikke rapporter om
at Daesh har aksjonert eller er til stede i det sentrale høylandet.
Det er flere strategisk viktige og sterkt trafikkerte veier som krysser den sentrale
regionen. Veinettet omfatter ringveien som har Kabul by som knutepunkt. Veien til de
nordlige delene av landet går fra Kabul by og gjennom Kabul provins og videre
gjennom provinsen Parwan, mens den sørlige traseen går gjennom Wardak-provinsen.
Den viktige veien mellom Kabul by og den afghansk-pakistanske grensen har også
utspring i denne regionen. For myndighetene har det høy prioritet å sikre allmenn
ferdsel og kontroll over disse veistrekningene, og det er derfor stor tilstedeværelse av
sikkerhetspersonell på veinettet, særlig på dagtid. Det rapporteres om
sikkerhetshendelser her, og det dreier seg da ofte om at opprørere angriper
sikkhetsstyrkenes konvoier, kontrollposter, materiell eller personell.
Brorparten av distriktene i regionene er under myndighetskontroll. Ifølge en
internasjonal kilde (e-post 2017) er det ikke noen distrikter i regionene hvor Taliban
har full kontroll, noe som med høy sannsynlighet kan forklares med myndighetenes
sterke fokus på regionene, og da særskilt den sentrale regionen. Deler av regionene er
imidlertid omstridt, eksempelvis er det tilfelle for Logar-provinsen, som i sin helhet er
omstridt. Det har, så vidt Landinfo er kjent med, kun unntaksvis vært direkte angrep
på distriktssentrene i regionene. Kamphandlingene foregår i all hovedsak langs
veinettet og i rurale områder.
Noen av provinsene, slik som Panjshir i den sentrale regionen og provinsene Bamyan
og Dai Kundi i det sentrale høylandet, ligger i «periferien», og det er ingen
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gjennomgangstrafikk her. Slike provinser har normalt lavere prioritet både fra
myndighetenes og opprørsgruppenes side, hvilket kan bidra til å forklare at
konfliktnivået og antallet registrerte sikkerhetshendelser generelt er lavere i disse
provinsene. Når det gjelder den sentrale regionens aller nordligste provins, Panshjir,
rapporteres det for eksempel om svært få sikkerhetshendelser. I første halvår av 2017
var dette den eneste provinsen i landet hvor UNAMA ikke hadde registrert noen sivile
ofre; verken drepte eller skadde i konfliktrelatert vold (UNAMA & OHCHR 2017, s.
73).
Også i områdene i det sentrale høylandet – provinsene Bamyan og Dai Kundi – har
opprørsgrupper svært liten tilstedeværelse, og det rapporteres om lite konfliktrelatert
vold. Det er krevende for opprørerne å etablere seg i områder der de ikke har en viss
støtte i befolkningen, som i disse kjerneområdene til hazarabefolkningen. I og med at
dette heller ikke er områder som er av strategisk viktig betydning, synes ikke
opprørerne å prioritere aktiv opprørsvirksomhet her. Disse fjellrike og nesten etnisk
homogene områdene har over tid vært sikkerhetsmessig stabile, og
sikkerhetsutfordringer for sivilbefolkningen dreier seg om veisikkerheten i forbindelse
med å komme seg inn og ut av området (TOLO 2017h).
Samtidig er det enkelte provinser og områder med mye konfliktrelatert vold i den
sentrale regionen, som for eksempel Logar og Wardak, og til dels Kapisa og Parwan.
Når det gjelder Kabul provins, skiller konfliktmønsteret seg fra regionen for øvrig ved
at det i all hovedsak er komplekse angrep og selvmordsangrep som forårsaker sivile
ofre (Landinfo 2017b).
Luftangrep benyttes i økende grad både av de internasjonale styrkene og det afghanske
luftforsvaret. Hensikten er å ramme Talibans lederskap, nøkkelpersonell og stillinger.
Flere av Talibans skyggeguvernører på provins- og distriktsnivå har blitt drept i løpet
av 2017. I likhet med landet for øvrig, er konfliktmønsteret også i hele det sentrale
Afghanistan preget av at de internasjonale styrkene igjen har blitt en aktivt stridende
part og aktør i konflikten. Flere høytstående Taliban-kommandanter og Talibans ledere
på distrikts- og provinsnivå i den sentrale regionen har blitt drept. Ifølge en
internasjonal kilde (e-post 2017) har de internasjonale styrkene aksjonert i alle
provinsene i den sentrale regionen, med unntak av Panjshir, i løpet av de første ni
månedene i 2017. De har heller ikke aksjonert i det sentrale høylandet, altså i
provinsene Bamyan og Dai Kundi.
Selv om luftangrepene er innrettet mot opprørsgruppenes posisjoner og baser,
forekommer det at sivile blir ofre fordi de befinner seg innenfor bombenes
nedslagsfelt. I løpet av 2017 har det også vært flere tilfeller av grove feilbombinger i
den sentrale regionen, som har resultert i at uskyldige sivile har blitt drept eller er såret.
Det gjenstår å se hvordan Taliban responderer på den offensive strategien til Trumpadministrasjonen og den økte bruken av luftangrep – om dette vil medføre en endring
i konfliktmønsteret i landet. Som kjent har konfliktmønsteret i årene etter 2014 vært
konvensjonell krigføring og kamp om territorier. Medier henspeiler på det som kan
være en endring i Talibans strategi – underbygget ved at Taliban i løpet av oktober
2017 har gjennomført flere svært dødelige selvmordsangrep rettet mot afghanske og
internasjonale styrker (BBC News 2017b).
De internasjonale styrkene er stasjonert i enkelte deler av den sentrale regionen, som i
Nirkh-distriktet i Wardak-provinsen og på Bagram i Parwan-provinsen. De deltar
aktivt i bakkeoperasjoner. Det foreligger foreløpig lite offentlig tilgjengelig
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informasjon om antall soldater samt mandatet og tidshorisonten for de internasjonale
styrkenes oppdrag.

4.

PROVINSENE I DEN SENTRALE REGIONEN

4.1

KABUL
Provinsen Kabul består av totalt femten distrikter. Befolkningen er etnisk sammensatt,
bestående primært av pashtunere, tadsjikere og hazaraer. Pashtunere utgjør majoriteten
i sør og øst, mens tadsjikerne er den største folkegruppen i de nordlige distriktene (se
Landinfo 2016a, s. 7).9
Som tidligere nevnt, beskrives sikkerhetssituasjonen i Kabul by i et eget notat
(Landinfo 2017b).

4.1.1

Konfliktmønster, konfliktnivå og sivile tap

Ulike opprørsgrupper i Afghanistan har som målsetning å aksjonere i Kabul by, for å
tiltrekke seg oppmerksomhet og for å demonstrere kapasitet og relevans. Dette faktum
preger konfliktmønsteret i hele provinsen Kabul. Selvmordsangrep og komplekse
angrep i selve hovedstaden, forårsaker desidert flest sivile ofre i provinsen som helhet
(se Landinfo 2017b).
Utenom Kabul by, er det primært fra de sørlige og østlige distriktene i Kabul-provinsen
at det rapporteres om sikkerhetshendelser og opprørsaktivitet. Dette har trolig
sammenheng med at strategisk viktige veier går gjennom disse distriktene, samt at
distriktene har er en relativt stor pashtunsk befolkning.
I likhet med regionen for øvrig, er det i stor grad langs veinettet at det rapporteres om
sikkerhetshendelser. Dette gjelder distriktet Surobi, som veien til Jalalabad går
gjennom, distriktet Charasyab og veien til Logar-provinsen, samt distriktet Paghman,
som hovedveien/ringveien fra Kabul mot sør til Kandahar går gjennom. På
hovedveien/ringveien mot nord rapporteres det relativt sjeldent om
sikkerhetshendelser og konfliktrelatert vold.
På veinettet benytter opprørerne IEDer, og angriper også sikkerhetsstyrkenes
kontrollposter med håndvåpen. Ifølge en internasjonal kilde (e-post 2017) rapporteres
det om flere tilfeller der sivile er rammet som tilfeldige ofre.
I distriktene nord for Kabul by, rapporteres det om lite konfliktrelatert vold og få
sikkerhetshendelser. Dette synes å være distrikter som har lav prioritet både av
opprørsgrupper og sikkerhetsmyndigheter, men det lave konfliktnivået kan muligens
også forklares med at befolkningen i dette området primært er tadsjikere.
Et unntak er distriktet Qarabagh, helt nord i provinsen, hvor det er rapportert om flere
hendelser som avviker fra det generelle konfliktmønsteret, og som har rammet

9

Det har ikke vært folketelling i Afghanistan siden 1979, og alt tallmateriale om befolkning og bosettingsmønster
er basert på estimater og anslag, ikke statistikk. Ifølge estimatene til det afghanske statistiske sentralbyrået (Central
Statistics Organisation/CSO) har Kabul by om lag 3,3 millioner innbyggere, mens hele Kabul provins har anslagsvis
4 millioner innbyggere (CSO 2013).
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sivilbefolkningen. Et luftangrep som de internasjonale styrkene sto bak den 4.
september 2017, resulterte eksempelvis i at to sivile ble drept og tre såret mens de
deltok i en bryllupsfeiring (TOLOnews 2017f). Et annet eksempel er da en burqa-kledd
selvmordsbomber i august 2017 slo til mot en kolonne av internasjonale soldater i
distriktet. Tre sivile skal ifølge myndighetene (som gjengitt i BBC News 2017a) ha
blitt drept i angrepet.
Det er de komplekse angrepene og selvmordsangrepene som forårsaker flest sivile ofre
i Kabul-provinsen – og slike angrep skjer i all hovedsak i Kabul by. Til sammen ble
219 sivile drept og 829 skadet i konfliktrelatert vold i første halvår 2017. Av disse ble
209 sivile drept av komplekse angrep eller selvmordsangrep i hovedstaden, og 777 ble
skadd som følge av slike angrep. Det betyr at i provinsen som helhet, har ti sivile ofre
blitt drept av andre grunner enn komplekse angrep, mens 52 sivile har blitt skadd
(UNAMA & OHCHR 2017, s. 5, 12, 38, 73; Landinfo 2017b, s. 13).
4.1.2

Internt fordrevne

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 23. oktober 2017
ikke registrert internt fordrevne fra Kabul-provinsen (Province of Origin). I samme
periode ble det registrert 6254 internt fordrevne (Province of Displacement) som tok
opphold i provinsen. Den store majoriteten av disse, 5533 personer, tok opphold i
Kabul by. OCHAs registreringer viser at de øvrige tok opphold i distriktene Bagrami
(145 personer), Deh Sabz (380 personer) og Qarabagh (196 personer). De fordrevne
til Kabul-provinsen kom hovedsakelig fra de sørlige distriktene i Nangarhar og fra
provinsene Baghlan og Kunduz (OCHA 2017).

4.2

KAPISA
Provinsen Kapisa ligger nordøst for Kabul-provinsen, om lag 80 km fra Kabul by (Ali
2015). Provinsen består av distriktene Nijrab, Tagab, Alasay, Hesa-e-Awale Kohestan,
Hesa-e-Dowm Kohestan, Mahmudi Raqi og Koh Band, og har et innbyggertall på om
lag 440 000. Befolkningen er etnisk sammensatt, og består primært av tadsjikere,
pashtunere/pashaier og nuristanere. Ifølge Program for Culture and Conflict Studies
(NPS u.å.c) utgjør pashtunerne den største etniske gruppen. Om lag en fjerdedel av
befolkningen er tadsjikere og de bor i de nordvestlige distriktene Hesa-e-Awale
Kohestan, Hesa-e-Dowm Kohestan, Mahmudi Raqi. Nuristanerne og pashaiene utgjør
en liten minoritet i provinsen, og bor i de østlige distriktene Nejrab og Alasay.
Taliban har siden 2006 vært en betydelig aktør i provinsen, og har hovedsete i det sørøstlige distriktet Alasay (Ali 2015). Det er fortsatt Taliban som er den toneangivende
opprørsgruppen. Det har versert rykter om at Daesh også er til stede i provinsen, men
det finnes så vidt Landinfo er kjent med, ikke bekreftede opplysninger om dette.
Sikkerhetssituasjonen er vesentlig forskjellig i provinsens sørlige distrikter
sammenlignet med nord. I sør er det betydelig tilstedeværelse av opprørsgrupper.
Ifølge analytiker Obaid Ali etablerte Taliban en egen administrasjon i Alasay i 2015,
og afghanske sikkerhetsstyrker kunne knapt bevege seg utenfor egen base i distriktet.
I nord derimot, handler ikke situasjonen om opprørsvirksomhet, men om rivalisering
mellom Hezb-e Islami og Jamiat-e Islami. Det er også tilstedeværelse av ulike
væpnede grupper/militser, men disse er altså ikke er del av den væpnede opposisjonen
(Ali 2015).
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4.2.1

Konfliktmønster og konfliktnivå

Ifølge en internasjonal kilde (e-post 2017) er de nordlige distriktene
myndighetskontrollerte, mens de sørlige distriktene er omstridte. Det er særlig i de
sørøstlige distriktene at opprørene har fotfeste og hvor det rapporteres om
konfliktrelatert vold. Det dreier seg om det tidligere omtalte Alasay, i tillegg til
distriktene Tagab – der provinshovedstaden ligger – og Nijrab. I de øvrige distriktene
er det registrert få sikkerhetshendelser (internasjonal kilde, e-post 2017).
Tagab-distriktet forbinder Kapisa med Parwan-provinsen, og dermed også Kabulprovinsen – derfor er distriktet viktig som transittkorridor. Taliban har stor
tilstedeværelse i Tagab, og distriktet har i 2017 hatt det høyeste antallet
sikkerhetshendelser i provinsen. Distriktet er omstridt, og det kommer ofte til
konfrontasjoner mellom partene i konflikten (Khaama Press 2017).
Opprørsaktivitet forekommer også i Nijrab-distriktet. Det offisielle besøket av Chief
Executive Officer Abdullah Abdullah i august 2017, hvor han blant annet åpnet et
sykehus (Ministry of Public Health 2017), resulterte i økt opprørsaktivitet i Nijrab.
Internasjonale og afghanske styrker har gjennomført flyangrep rettet mot Talibans
stillinger og nøkkelpersonell i Kapisa-provinsen. I mai 2017 skal Talibans
skyggeguvernør i provinsen, Mawlawi Hedayatullah, og ti andre opprørere ha blitt
drept i et slikt luftangrep som det afghanske luftforsvaret sto bak (TOLOnews 2017b).
4.2.2

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold

I første halvår av 2017 ble 16 sivile registrert drept og 43 skadd i konfliktrelatert vold
i Kapisa. Dette var en økning på mer enn 100 prosent sammenlignet med samme
periode året før. Bakkekamper forårsaket flest sivile ofre i provinsen, etterfulgt av
IEDer. UNAMA oppgir målrettede drap som den tredje største grunnen til de sivile
ofrene (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). Det er rapportert om målrettede drap også
etter UNAMAs rapporteringsperiode; nyhetsmedier meldte i september at «a number»
av personer som representerer myndighetene og sikkerhetspersonell hadde blitt skutt
og drept i løpet av de siste månedene, blant annet lederen for det religiøse rådet i
provinsen (Ulema Council) (TOLOnews 2017g). Det er i løpet av sommeren/høsten
2017 rapportert om tilfeller der sivile er rammet av IEDer og veibomber, samt kryssild
som følge av bakkekamper (Tanha 2017)
Det synes å være Taliban-grupper med en svært konservativ livsanskuelse som
opererer i Tagab-distriktet. Ifølge nyhetsmediet Pajhwok skal Taliban ha nedlagt
forbud mot at kvinner går på den lokale bazaren uten en mannlig ledsager, og
begrunnet forbudet med at det skal «forebygge umoral». Tidligere har Taliban lagt ned
forbud mot å se på TV (Safi 2017).
4.2.3

Internt fordrevne

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 15. oktober 2017
registrert 2847 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of
Origin) i Kapisa-provinsen. Samtidig ble det registrert 2499 internt fordrevne
(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen.
Det ble registrert internt fordrevne fra tre av provinsens syv distrikter. Majoriteten av
de internt fordrevne – 1967 – kom fra Tagab-distriktet, etterfulgt av Alasay-distriktet
med 245 personer og Nijrab-distriktet med 112 personer.
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Tagab var også det distriktet i provinsen som tok imot flest internt fordrevne; 1253
internt fordrevne ble registrert her i nevnte periode. Det ble videre registrert 714 internt
fordrevne som hadde tatt opphold i distriktet Mahmudi Raqi, 217 til distriktet Hesa-eDowm Kohestan og 126 i distriktet Hesa-e-Awale Kohestan (OCHA 2017).
Internt fordrevne fra Kapisa-provinsen tok også opphold i naboprovinsene Kabul og
Parwan (OCHA 2017).

4.3

LOGAR
Landinfo publiserte 22. desember 2016 en respons om sikkerhetssituasjonen i Logarprovinsen (Landinfo 2016b). I responsen gis det bakgrunnsinformasjon og
redegjørelse for konfliktkonteksten i provinsen. Det som her beskrives er å anse som
en oppdatering av den nevnte responsen.
Som det fremgår av ovennevnte respons, bor det om lag 400 000 personer i provinsen,
hvorav nesten en fjerdedel bor i provinshovedstaden Puli Alam. Pashtunere utgjør den
største etniske gruppen, mens tadsjikere utgjør om lag 30 prosent av befolkningen
(Landinfo 2016).
Den umiddelbare nærheten til Kabul by og provins, tilsier at dette er en provins med
stor strategisk betydning. Fra Kabul by til distriktssenteret i Mohammad Agha, er det
kun 23 kilometer (Ali 2014).

4.3.1

Konfliktmønster og konfliktnivå

Hovedlinjene i provinsens konfliktmønster slik det beskrives i Landinfos respons av
2016, er i all hovedsak fortsatt dekkende. Taliban utgjør den største og viktigste
opprørsgruppen. Så vidt Landinfo er kjent med, foreligger det ikke bekreftede,
troverdige rapporter om at Daesh har aksjonert i provinsen i løpet av 2017, men det
foreligger medierapporter om at Daesh tidlig i 2017 rekrutterte krigere i Logar, og at
disse ble sendt til Achin-distriktet i Nangarhar for militær trening (Azizi 2017).
Selv om Taliban ikke har full kontroll over noen av provinsens distriktssentre, har de
betydelig innflytelse i store områder. Myndighetsrepresentanter og Taliban synes å
være enige om at Taliban vinner terreng og innflytelse. En representant for
myndighetene (som gjengitt i Pajhwok 2017) anslår at Taliban kontrollerer om lag
halvparten av provinsens territorier. Taliban beveger seg relativt fritt i provinsen, og
har vist kapasitet til å sette opp illegale kontrollposter og undersøke veifarende på
hovedveien til provinshovedstaden Gardez i den sørlige naboprovinsen Paktya (Azizi
2017b). I tillegg er det Taliban som i deler av provinsen utøver rettsforvaltning.
Straffeutmålingen er ofte brutal og i strid med grunnleggende menneskerettigheter. I
april 2017 meldte nyhetsmediet Pajhwok at et ungt par var steinet til døde som følge
av et utenomekteskapelig forhold – dette skal ha skjedd i et Taliban-kontrollert område
i Muhammad Agha-distriktet (Azizi 2017a).
Selv om Logar anses å være en omstridt provins med stor tilstedeværelse av opprørere,
er ikke dette blant provinsene med det høyeste antallet registrerte sikkerhetshendelser.
De fleste registrerte sikkerhetshendelser er knyttet til veinettet, og dreier seg da om
opprørere som angriper sikkerhetspersonell – både kontrollposter og kjøretøy – med
håndvåpen og IEDer (internasjonal kilde, e-post 2017).
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4.3.2

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold

I første halvår av 2017 registrerte UNAMA totalt 60 sivile ofre i provinsen; 27 ble
registrert drept og 33 skadd som følge av konfliktrelatert vold. Dette representerte en
reduksjon på mer enn femti prosent sammenlignet med 2016 (UNAMA & OHCHR
2017, s. 73).
IEDer forårsaket i samme periode flest sivile ofre i provinsen. Deretter fulgte
målrettede drap og bakkekamper som de viktigste årsakene til sivile drap og skader
som følge av konflikten. Det synes å være representanter for eldrerådene som er særlig
utsatte for målrettede drap. Blant annet ble nestlederen for provins-shuraen skutt og
drept på gaten da han var på vei til moskeen for å delta i morgenbønnen i mai 2017.
Måneden etter, i juni, ble det avfyrt skudd i en moské, og en innflytelsesrik
representant for eldrerådet ble drept. En sivil ble drept og to skadet (UNAMA &
OHCHR 2017, s. 46, 47, 73).
I likhet med andre provinser i den sentrale regionen, har internasjonale styrker vært til
stede og aksjonert også her. Styrkene har gjennomført luftangrep i blant annet
distriktene Baraki Barak og Charkh sørvest i provinsen, men også i
provinshovedstaden Puli Alam. I et amerikansk luftangrep rettet mot
provinshovedstaden i august 2017 skal, ifølge nyhetsmedier, mer enn et titalls sivile
ha blitt drept. En lokal innbygger hevdet (som gjengitt i Pajhwok 2017) at det totale
antallet skal være 13 sivile drept og 11 såret. Det eksakte antallet sivile ofre er uklart,
og det er også omstendighetene rundt angrepet. Målet for angrepet var Talibans
skyggeguvernør Mullah Mohammadullah og hans nestkommanderende. Begge skal ha
blitt drept i angrepet (Azizi 2017c).
4.3.3

Internt fordrevne

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 15. oktober 2017
registrert 1467 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of
Origin) i Logar-provinsen. Samtidig ble det registrert 1883 internt fordrevne (Province
of Displacement) som tok opphold i provinsen.
Det ble registrert internt fordrevne fra tre av provinsens syv distrikter. Det høyeste
registrerte antallet – 775 – kom fra Baraki Barak-distriktet. Deretter fulgte Charkhdistriktet med 428 personer og Khoshi-distriktet med 224 personer.
Majoriteten av de internt fordrevne i Logar-provinsen, 952 personer, tok opphold i
Pul-e-Alam-distriktet. Mange tok også opphold i det nordlige distriktet Mohammad
Agha; OCHAs tall viser 371 registrerte personer. Mohammad Agha mottok for øvrig
også internt fordrevne fra naboprovinsen Nangarhar (OCHA 2017).
Det ble videre registrert at internt fordrevne fra Logar-provinsen tok opphold i
naboprovinsen Kabul (OCHA 2017).

4.4

PARWAN
Provinsen Parwan grenser mot Kabul-provinsen i sør, og hovedveien fra
Kabulområdet til det nordlige Afghanistan går gjennom provinsen. Også en av veiene
fra Kabul til det sentrale høylandet og Bamyan går gjennom provinsen. Nærheten til
Kabul, og de strategisk viktige veiene, bidrar til at provinsen prioriteres høyt av
afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker. Opprørsaktiviteten har tradisjonelt vært
størst i distrikter med strategisk viktige veier (se blant annet Landinfo 2014a, s. 19).
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Det bor om lag 660 000 personer i provinsen. Befolkningen er etnisk sammensatt, og
består av tadsjiker, pashtunere, uzbekere, hazaraer og flere andre minoritetsgrupper.
En stor andel av befolkningen lever av jordbruk (NPS u.å.a).
Under ISAF-operasjonen var det et særskilt fokus på Bagram-distriktet, Charikar og
Ghorband. De internasjonale styrkene er nå tilbake i provinsen – blant annet på
Bagram-basen – etter fravær siden 2014, og preger på nytt konfliktbildet (Crawford
2017).
4.4.1

Konfliktmønster og konfliktnivå

Som i andre provinser, er strategien til internasjonale og afghanske styrker i Parwan å
ramme høytstående Taliban-ledere og kommandanter i luftangrep. I september 2017
var det flere slike luftangrep rettet mot opprørsledere. Nyhetsmediet TOLOnews
meldte 3. september 2017 at en Taliban-kommandant, Mullah Agha Gul, var drept i
en bakkeoperasjon nord i provinsen, hvor internasjonale styrker hadde støttet de
afghanske sikkerhetsstyrkene med drone-angrep (TOLOnews 2017e).
Som følge av at de internasjonale styrkene igjen er en aktiv aktør i konflikten, innretter
opprørerne angrepene sine mot disse styrkene. Veibomber legges ut i den hensikt å
ramme de internasjonale styrkenes konvoier og kjøretøy. Ofte rammer veibombene
vilkårlig, og det er sivile trafikanter, forbipasserende eller personer bosatt i nærheten
av åstedet som rammes. Taliban bruker også selvmordsbombere i kampen mot de
internasjonale styrkene (Tanha 2017, Crawford 2017).
Det totale volumet av sikkerhetshendelser i Parwan-provinsen er, i en afghansk
kontekst, relativt lavt. Ifølge en internasjonal kilde (e-post 2017) er Parwan blant de ti
provinsene i landet med færrest registrerte hendelser i løpet av årets første ni måneder.
Ingen av provinsens distriktssentre er under kontroll av Taliban, men distriktene
Shinwar og Ghorband betegnes som omstridte. Det er i disse distriktene, i tillegg til
distriktet Sheik Ali, at det er registrert flest sikkerhetshendelser. I Ghorband er
opprørsaktiviteten i stor grad konsentrert om veien til Bamyan-provinsen, og dreier
seg hovedsakelig om direkte angrep på sikkerhetsstyrkenes kontrollposter.
I Parwan, som i mange andre områder i landet, er konfliktmønsteret flytende og lite
forutsigbart. I månedsskiftet september/oktober 2017 gjennomførte Taliban en kraftig
offensiv mot distriktet Syad Khel. Ifølge nyhetsmedier skal 500 opprørere ha deltatt i
offensiven og ha inntatt flere landsbyer, og mange hundre familier skal ha blitt
fordrevet fra hjemmene sine. På det nærmeste var opprørerne bare to kilometer fra
distriktsguvernørens kontor. For å slå tilbake opprørerne, ble det utplassert afghanske
spesialstyrker i området, og det ble bedt om internasjonal luftstøtte (1 News 2017).
4.4.2

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold

I første halvår av 2017 registrerte UNAMA totalt 40 sivile ofre; 13 ble registrert drept
og 27 skadd i konfliktrelatert vold. Dette representerte en reduksjon på 40 prosent
sammenlignet med 2016 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).
Målrettede drap forårsaker flest sivile ofre i provinsen. UNAMA viser til et slikt
tilfelle, som antagelig er et representativt eksempel for hvordan målrettede angrep
foregår. I mai 2017 ble lederen for provins-shuraen drept av en fjernstyrt IED, mens
seks sivile ble skadet i angrepet (UNAMA & OHCHR 2017, s. 47, 73). Eksempelet
viser at sivile ofte rammes som tilfeldige ofre, i tillegg til individet som er mål for
angrepet. I tillegg til de målrettede drapene, peker UNAMA på henholdsvis
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bakkekamper/kryssild og IEDer som de viktigste årsakene til at sivile drepes og
skades.
4.4.3

Internt fordrevne

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 15. oktober 2017
registrert 2520 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of
Origin) i Parwan-provinsen. Samtidig ble det registrert 2707 internt fordrevne
(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen.
Samtlige internt fordrevne som ble registrert kom fra ett av provinsens ti distrikter;
Ghorband.
Ghorband-distriktet var også det distriktet i provinsen som tok imot flest internt
fordrevne; 2450 personer ble registrert her i nevnte periode. Det ble også registrert 257
internt fordrevne som hadde tatt opphold i distriktet Charikar, der provinshovedstaden
ligger. Sistnevnte tall inkluderte internt fordrevne som hadde kommet fra
naboprovinsene Laghman og Kapisa (OCHA 2017).

4.5

WARDAK
Landinfo publiserte en respons om sikkerhetssituasjonen i Wardak-provinsen i februar
2017 (Landinfo 2017a). Det vises til responsen for konfliktkontekst og
bakgrunnsinformasjon om provinsen. Redegjørelsen her er å anse som en oppdatering
av den nevnte responsen.

4.5.1

Konfliktmønster og konfliktnivå

Den største endringen i konfliktmønsteret i 2017 er at de internasjonale styrkene igjen
har blitt en aktør, også i Wardak. Som følge av dette rapporteres det om flere luftangrep
rettet mot opprørsgruppenes posisjoner i provinsen, og angrepene er særlig rettet mot
sentrale personer innen Talibans ledelse. Antallet luftangrep varierer, eksempelvis ble
det i september 2017 registrert tre angrep, mens det i august var åtte luftangrep og i
juli var det ingen registrerte angrep (internasjonal kilde, e-post 2017). Internasjonale
styrker er også til stede på bakken i Nirkh-distriktet, helt øst i regionen. Det er uklart
hvor mange soldater det dreier seg om, men ifølge en anonym kilde innen
sikkerhetsapparatet (som gjengitt i Salam Watander 2017), er 45 amerikanske soldater
stasjonert i distriktet for å bistå de afghanske sikkerhetsstyrkene. Det synes ikke å være
avklart hvor lenge de skal forbli i distriktet. Lokalbefolkningen skal ikke ha ønsket de
internasjonale styrkene velkommen. Bakgrunnen er erfaringene fra tiden da ISAFstyrkene opererte i området, hvor styrken ble beskyldt for å ha begått alvorlige
menneskerettighetsbrudd. Sivilbefolkningen er videre bekymret for at styrkene skal
bidra til opptrapping av konfliktnivået, og dermed flere sivile ofre (Salam Watander
2017).
Flere sentrale opprørsledere rapporteres drept i løpet av 2017. I august 2017 meldte
nyhetsmedier at Talibans skygge-distriktguvernør Mawlavi Abdul Raziq Sorgul i
Chak-distriktet var drept i et luftangrep. Ifølge en talsmann for politiet (som gjengitt i
TOLOnews 2017d), skal også tretti opprørere ha blitt drept eller skadet i løpet av de
siste månedene. Tidligere, i juli 2017, skal skygge-guvernøren for Nirkh-distriktet,
Mullah Bashir, ha blitt drept i kamper mot sikkerhetsstyrkene (Firstpost 2017), og i
mai 2017 ble flere opprørere – herunder lokale kommandanter – drept av en
amerikansk drone (TOLOnews 2017a).
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Det er ikke bare de amerikanske og internasjonale styrkene som gjennomfører
luftangrep i provinsen. Ifølge UNAMA ble to barn drept og fire barn skadd i et
luftangrep som afghanske sikkerhetsstyrker (Afghan Air Force) rapporteres å være
ansvarlig for. Også to kvinner ble skadet i angrepet, som fant sted i distriktet Jalrez i
juni 2017 (UNAMA & OHCHR 2017, s.6).
Med unntak av luftangrepene, synes de fleste sikkerhetshendelsene å være tilknyttet
veinettet. Det rapporteres om sikkerhetshendelser langs hovedveien mellom Kabul og
Kandahar. Det er særlig i Saydabad-distriktet at det har vært slike hendelser, og det er
typisk at opprørerne angriper sikkerhetsstyrkenes konvoier. I mai 2017 meldte Taliban
at de hadde angrepet en konvoi med forsyninger i Sayadabad og at minst åtte personer
(omtalt som «puppets» av Taliban) skal ha blitt drept, i tillegg skal en IED ha drept
fem personer (Islamic Emirate of Afghanistan 2017). Det er mye vegetasjon langs
veinettet og det er således enkelt for opprørerne å skjule seg inntil konvoiene er på
skuddhold. Det er særlig håndvåpen som benyttes i disse angrepene.
Som det fremgår av Landinfos respons av februar 2017, var det nordlige Jalrezdistriktet på det tidspunktet det mest omstridte distriktet i provinsen. Det ble rapportert
om hyppige trefninger og sammenstøt mellom Taliban og sikkerhetsstyrker (Landinfo
2017a, s. 4).
Tyngdepunktet i konfliktdynamikken synes de siste månedene å ha forflyttet seg fra
Jalrez til distriktene som ligger langs den viktige ringveien fra Kabul til Kandahar. Det
er imidlertid fortsatt opprørsinitierte angrep i Jalrez, bestående hovedsakelig av
opprørernes småskala-angrep med lettere våpen, som håndvåpen rettet mot
sikkerhetsstyrkene og deres kjøretøy. Det forekommer unntaksvis at opprørerne
benytter IEDer langs veinettet i distriktet. I tillegg rapporteres det i Jalrez om væpnede
sammenstøt mellom opprørere og sikkerhetsstyrker, som har resultert i tap på begge
sider (TOLOnews 2017c).
Ifølge nyhetsmedier kan det synes som de store offensivene som internasjonale og
nasjonale styrker de siste månedene har gjennomført, medfører at opprørerne i større
grad har kommet på defensiven, og det rapporteres om mindre opprørsinitiert aktivitet.
I mai ble veien mellom Maidan Shahr-distriktet, der provinshovedstaden ligger, og
Jalrez-distriktet igjen åpnet for militære kolonner, noe som hadde vært utelukket få
måneder tidligere. Ifølge myndighetskilder er bakgrunnen for den reduserte
opprørsaktiviteten i provinsen at Taliban har hovedfokus på de nordlige og nordøstlige
delene av landet, og derfor har trukket noen av styrkene ut av Wardak. Også
sivilbefolkningen har uttalt at de opplever en forbedret sikkerhetssituasjon (Hamid
2017).
Vedrørende konflikten mellom bofaste hazaraer og nomadiske kuchier i tre av
provinsens distrikter (se Landinfo 2017a, s. 6), er ikke Landinfo kjent med at det har
vært hendelser av betydning i sommermånedene 2017 i de aktuelle distriktene.
4.5.2

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold

I første halvår av 2017 ble 20 sivile registrert drept og 23 såret i konfliktrelatert vold i
Wardak-provinsen. Dette er en reduksjon på 22 prosent sammenlignet med samme
periode året før. Bakkekamper forårsaker flest sivile ofre i provinsen, deretter følger
luftangrep og IEDer (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).
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4.5.3

Internt fordrevne

Som i tidligere perioder (se Landinfo 2017a), ble det ifølge OCHA (2017) i perioden
fra 1. januar 2017 til og med 15. oktober 2017 registrert et begrenset antall internt
fordrevne til og fra Wardak. Totalt ble 938 personer registrert som fordrevet fra
hjemmene sine (Province of Origin), mens det ble registrert 728 internt fordrevne
(Province of Displacement) som hadde tatt opphold i provinsen.
Det ble registrert internt fordrevne fra fire av provinsens ni distrikter. De fleste – 490
personer – kom fra Nirkh-distriktet, etterfulgt av Jalrez-distriktet med 228 personer.
Internt fordrevne fra distriktene Sayadabad og Jaghatu talte ifølge OCHA henholdsvis
189 og 21, og samtlige av disse tok opphold i naboprovinsen Ghazni (OCHA 2017).
Maidan Shahr-distriktet var etter OCHAs registreringer det eneste distriktet i
provinsen som tok imot internt fordrevne (728 personer) (OCHA 2017).

4.6

PANJSHIR
Panjshir-provinsen har syv distrikter: Anaba, Bazarak, Dara, Khenj, Paryan, Rokha og
Shotul. Provinshovedstaden ligger i Bazarak. Inntil 2004 utgjorde Panjshir en del av
Parwan-provinsen, men ble da skilt ut til egen provins. Tadsjikerne utgjør den store
befolkningsmajoriteten, men det skal også være en liten hazaraminoritet bosatt i
provinsen, i tillegg til enkelte pashtunere og kuchier. Totalt bor om lag 150 000
personer i provinsen (MRRD u.å.).
Motstanden mot Taliban har vært sterk i Panjshir-dalen, og Taliban-regimet fikk aldri
kontroll her (Udlændingestyrelsen, Dansk Flygtningehjelp & Utlendingsdirektoratet
2001). Disse historiske forholdene er antagelig en medvirkende faktor til at Taliban
heller ikke i dag har fått fotfeste i Panjshir.10 Geografiske forhold kan også bidra til å
forklare dette; Panjshir ligger i et dypt og smalt dalføre. Det er derfor relativt enkelt å
ha oversikt over hvem som reiser ut og inn av området. Befolkningssammensetningen
og den store tadsjikiske majoriteten er også en forklaring på den svært begrensede
tilstedeværelsen av opprørere.
Den isolerte og avsidesliggende geografiske beliggenheten, i tillegg til at det heller
ikke er viktige veinett som går gjennom dalen, gjør at dette uansett framstår som et lite
strategisk viktig område for opprørerne. Likevel er det av stor symbolsk betydning for
opprørerne å gjennomføre angrep i denne provinsen, som både historisk sett og i dag
representer sterk motstand mot Taliban.
På tross av at dette er en av landets mest stabile provinser, har det i årene etter 2001
også her blitt utført enkelte store, opprørsinitierte angrep. Eksempelvis var det i mai
2014 et selvmordsangrep som drepte 12 personer og mange ble såret (Ahmed & Kakar
2014).

10

Den mektige militærlederen Ahmand Shah Masood, også kalt løven fra Panjshir, kom fra nettopp dette området.
Masood var sentral i kampen mot Sovjetunionen på 1980-tallet gjennom bevegelsen Jamiat-e Islami, og senere i
kampen mot Taliban-regimet gjennom sin posisjon i Nordalliansen (Rashid 2000, s. 79). Han ble drept av en
selvmordsbomber den 9. september 2001, og det er bred enighet om at det antagelig var Al-Qaida som var ansvarlig
for angrepet (Ravndal, Thorp Bjørnstad & Henden 2016).

Temanotat Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den sentrale regionen og i det sentrale høyland
LANDINFO – 27. OKTOBER 2017

21

4.6.1

Konfliktmønster og konfliktnivå

Det er svært få referanser til Panjshir i det materiale Landinfo har gjennomgått. Det
synes åpenbart at opprørerne har svært begrenset fotfeste og tilstedeværelse her.
Det rapporteres følgelig om svært lite konfliktrelatert vold i provinsen. Ifølge en
internasjonal kilde (e-post 2017) er det myndighetene som har kontroll her, og ingen
distrikter er omstridte. Ifølge kilden er det ikke registrert konfliktrelaterte
sikkerhetshendelser i noen av provinsens distrikter, med unntak av distriktet Rokha,
hvor det er registrert et fåtall hendelser.
Hendelsene som rapporteres fra provinsen, omhandler andre typer konflikter, som
private konflikter, politiske konflikter og kriminalitet. I likhet med landet for øvrig, er
det også her utbredt med våpen, og det forekommer at sivile blir tilfeldige ofre når det
kommer til skuddveksling mellom bevæpnede grupper.
4.6.2

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold

I første halvår av 2017 ble det ikke registrert noen sivile ofre, verken drepte eller
skadde, i konfliktrelatert vold i provinsen. Dette var eneste provinsen i Afghanistan
som ikke hadde noen sivile ofre i den aktuelle seks-måneders perioden (UNAMA &
OHCHR 2017, s. 73).
4.6.3

Internt fordrevne

Ifølge OCHA registreringer har ingen blitt fordrevet fra sine hjem i Panjshir i perioden
fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017 (Province of Origin). Det er registrert at
til sammen om lag 260 fordrevne i løpet av samme periode har tatt opphold i provinsen
fordelt på fire distrikter (Province of Displacement). Flest fordrevne, om lag 90
personer, tok opphold i provinshovedstaden Bazarak. I distriktet Rokha har 70
fordrevne tatt opphold, mens tallene er henholdsvis 56 og 42 for distriktene Anada og
Khenj. Den store majoriteten av de fordrevne kommer fra provinsene Nuristan og
Baghlan (OCHA 2017).

5.

PROVINSENE I DET SENTRALE HØYLANDET
Det sentrale høylandet, også omtalt som Hazarajat, er hazaraenes kjerneområde, en
fjellrik og utilgjengelig del av Afghanistan sentrert rundt Hindu Kush-fjellkjeden.
Jordsmonnet i Hazarajat er karrig og vintrene kalde. Migrasjon er et viktig tilskudd til
forsørgelsen av storfamiliene, og regnes som en del av hazaraenes tradisjonelle levesett
(Monsutti 2005, s. 124; les også mer utfyllende om hazaraene i Landinfo 2016c).

5.1

BAMYAN
Grensene for Hazarajat er ikke klart definert, og området omfatter hele eller deler av
flere provinser. Det er imidlertid bred enighet om at «hjertet» i Hazarajat er Bamyanprovinsen (NPS u.å.b). Befolkningen teller om lag 400 000, og de fleste livnærer seg
av jordbruk.

Temanotat Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den sentrale regionen og i det sentrale høyland
LANDINFO – 27. OKTOBER 2017

22

5.1.1

Konfliktmønster og konfliktnivå

Det er liten tilstedeværelse av opprørsgrupper i provinsen, og i den grad de er til stede,
er det primært i utkanten av provinsen og i grenseområdene til andre provinser (som
Baghlan og Parwan), men da primært i avsidesliggende områder med begrenset
bosetting. Det dreier seg om opprørere som tar seg over provinsgrensen fra et omstridt
område, enten for å planlegge eller legge til rette for egne angrep, eller for å søke ly
for sikkerhetsstyrkenes operasjoner (internasjonal kilde, e-post 2017).
Distriktene hvor det inntreffer opprørsinitierte hendelser, omfatter ifølge en
internasjonal kilde (e-post 2017) de nordøstlige distriktene Kahmard, Sayghan og
Shibar, som blant annet grenser mot provinsene Baghlan og Parwan. I tillegg er det
rapportert om enkeltstående hendelser i distriktene Bamyan, Yakawlang og Sayghan,
men i alle disse distriktene er det mindre enn én sikkerhetshendelse pr. måned.
Hendelsene synes i svært begrenset grad å ha hatt konsekvenser for sivilbefolkningen.
Ifølge Program for Culture & Conflict Studies (NPS u.å.b) utnevnte Taliban en ny
skyggeguvernør til Bamyan i februar 2016, men vedkommendes identitet er ikke kjent.
Antallet sikkerhetsrelaterte hendelser i Bamyan har i 2017 vært stabilt lavt, i likhet
med foregående år. I årets åtte første måneder var det ifølge en internasjonal kilde (epost 2017) kun registrert tre sikkerhetshendelser i provinsen.
Selv om det er sikkerhetsmessig relativt stabilt i Bamyan-provinsen, er veisikkerheten
for de som reiser inn og ut av provinsen en utfordring, både hva angår veistrekningen
gjennom Parwan- og Wardak-provinsene. Det går ellers innenriksfly mellom Kabul og
Bamyan – flyselskapet Kam Air flyr fire ganger i uken – men for afghanere flest, er
det ikke innen rekkevidde å fly på grunn av prisen (Kam Air u.å.).
5.1.2

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold

I første halvår av 2017 var det ifølge UNAMA kun én sivilist som ble skadet i
konfliktrelatert vold i provinsen. UNAMA opplyser at vedkommende ble skadet av
etterlatte udetonerte eksplosiver (explosive remnants of war/ERW) (UNAMA &
OHCHR 2017, s. 73). UNAMA gir ingen detaljer om hendelsen, og Landinfo kjenner
heller ikke til andre kilder som beskriver hendelsen.
I afghansk kontekst er antallet sivile ofrene i provinsen svært begrenset, og det er kun
Panjshir i den sentrale regionen som har lavere antall registrerte sivile ofre i den
aktuelle tidsperioden.
5.1.3

Internt fordrevne

I perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017 var det ifølge OCHA
registreringer ingen som var blitt fordrevet fra sine hjem i Bamyan (Province of
Origin). Det er registrert at til sammen 28 fordrevne i 2017 har tatt opphold i Bamyan
distrikt (Province of Displacement). Samtlige er fra fordrevet fra Nad Ali-distriktet i
Helmand (OCHA 2017).

5.2

DAI KUNDI
Provinsen Dai Kundi var opprinnelig en del av Uruzgan, men i mars 2004 ble
daværende provins delt, og Dai Kundi ble etablert som en egen provins. Dai Kundi, og
da særlig provinsens sørlige distrikter, har en noe mer etnisk sammensatt befolkning
Temanotat Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den sentrale regionen og i det sentrale høyland
LANDINFO – 27. OKTOBER 2017

23

enn naboprovinsen Bamyan. Majoritetsbefolkningen er hazaraer, mens det også finnes
pashtunsk befolkning i de sørlige distriktene (TLO 2009).
Dai Kundi grenser mot provinsene Uruzgan og Helmand i sør. Provinsen anses å være
fattig og marginalisert (UNDP 2017), og har begrenset strategisk betydning, både
faktisk og symbolsk. Den prioriteres derfor lavt av både opprørere og myndigheter.
Dai Kundi består av distriktene Ashtarlay, Kajran, Khadir, Kiti, Miramor, Nili, Sange Takht og Shahrestan. Gizab var del av Dai Kundi etter delingen i 2004, men ble
tilbakeført til Uruzgan i 2006 (Landinfo 2014b).11 Som eneste provins i Afghanistan,
har Dai Kundi en kvinnelig guvernør (UNDP 2017).
5.2.1

Konfliktmønster og konfliktnivå

I den grad det er væpnede opprørsgrupper til stede i Dai Kundi, dreier det seg
hovedsakelig om Taliban. Ifølge UNAMA skal det i tillegg være enkelte
myndighetsvennlige væpnede grupper/militser i provinsen, og disse kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko for sivilbefolkningen (UNAMA & OHCHR 2017, s. 60).
Sammenlignet med øvrige provinser i Afghanistan, er konfliktnivået i Dai Kundi lavt.
Dai Kundi er blant provinsene, i tillegg til Bamyan og Panshjir, som over tid har hatt
et lavt antall registrerte sikkerhetshendelser (samtale med FN-kilde, mai 2017). I
kildene som Landinfo har konsultert i forbindelse med utarbeidelsen av dette notatet,
er det ikke registrert sikkerhetshendelser av betydning i provinsen i løpet av året, men
likevel registrerte UNAMA en økning i antallet sivile ofre i første halvår 2017.
UNAMA registrerte ett tilfelle av bakkekamper i provinsen i årets første seks måneder
(UNAMA & OHCHR 2017, s. 24).
I og med at majoritetsbefolkningen er hazaraer, har opprørerne begrenset fotfeste og
tilstedeværelse i provinsen. Sikkerhetshendelser som registreres, inntreffer i all
hovedsak i provinsens sørlige distrikter, der befolkningen er mer etnisk sammensatt,
og i distrikter som grenser opp mot de urolige provinsene Uruzgan og Helmand.
Opprørerne fra disse provinsene tar seg over grensen til distriktene Kajran og Kiti.
Ifølge en internasjonal kilde (e-post 2017) har opprørere i løpet av sommeren og høsten
2017 gjennomført til sammen seks angrep i Kajran. Det dreier seg i hovedsak om
angrep med håndvåpen, men IEDer har også blitt benyttet.
5.2.2

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold

UNAMA har registrert 21 sivile ofre i provinsen i løpet av årets første seks måneder,
hvorav syv drepte og fjorten skadde (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). Dette er en
stor økning sammenlignet med tidligere år. UNAMA bryter ikke tallmaterialet ned på
distriktsnivå. På bakgrunn av konfliktmønsteret i provinsen, mener Landinfo det er
sannsynlig at det er i de sørlige distriktene at sivile har blitt drept eller skadet i
konfliktrelatert vold.
De viktigste grunnene til at sivile drepes i konfliktrelatert vold i Dai Kundi er etterlatte
udetonerte eksplosiver. Deretter oppgis målrettede drap og bakkekamper å være blant

11

Ifølge en internasjonal kilde (e-post 2017) har afghanske myndigheter nylig bestemt at Gizab-distriktet skal deles
i to, hvorav et hazaradominert distrikt kalt Pato skal være underlagt provinsen Dai Kundi, og et pashtunsk dominert
distrikt skal ligge under Uruzgan. Så langt Landinfo kjenner til, er avgjørelsen ikke implementert. I dette notatet er
ikke Gizab-distriktet inkludert i Dai Kundi.
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de tre viktigste grunnene til at sivile drepes og skades (UNAMA & OHCHR 2017, s.
73).
5.2.3

Internt fordrevne

I perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017 ble ifølge OCHAs
registreringer 21 personer fordrevet fra hjemmene sine i distriktet Kajran (Province of
Origin). Alle 21 har tatt opphold i Kabul. I samme periode ble det registrert til sammen
160 fordrevne fra distriktet Gizab, som hadde tatt opphold i Nili-distriktet (Province
of Displacement) (OCHA 2017).
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