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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
Insurgent activities in the northern region has increased in recent years. Taliban is the
leading insurgent group, but it has taken the Taliban several years to gain stronghold
in the region. Through what appears to have been a conscious strategy, they have
created a foundation for recruitment of non-Pashtuns and gained a foothold in several
areas. Taliban even controls the Kohestanat district in the southern province Sar-e Pul.
A high presence of Pro-Governmental Militias (PGM) characterize the conflict in the
northern region. Such militias are more militant active in the northern region than in
the southern and southeastern regions of Afghanistan.
During 2017, three attacks have in particular put the northern region on the map. In
February, six staff members of the International Red Cross were killed in Jawzjan
province, in March a complex attack was launched against a military base in the Balkh
province and in August an attack in Sar-e Pul province caused a large number of
civilian casualties. All three attacks reached the world press. The first and last attacks
have been linked to Daesh.

SAMMENDRAG
Opprørsaktiviteten har de siste årene økt i den nordlige regionen, der Taliban er den
ledende opprørsgruppen. Det har tatt Taliban flere år å få innpass i regionen. Gjennom
en tilsynelatende bevisst strategi, har de skapt grobunn for rekruttering av ikkepashtunere og fått fotfeste i flere områder. Taliban kontrollerer sågar distriktet
Kohestanat i regionens sørlige Sar-e Pul-provins.
Konflikten i den nordlige regionen preges av høy tilstedeværelse av
myndighetsvennlige militser, som er militært mer aktive i den nordlige enn i de sørog sørøstlige regionene i Afghanistan.
I løpet av 2017 har spesielt tre opprørsinitierte angrep satt den nordlige regionen på
kartet: I februar ble seks ansatte i Internasjonale Røde Kors drept i Jawzjan-provinsen,
i mars ble det gjennomført et komplekst angrep mot en militærbase i Balkh-provinsen
og i august ble et stort antall sivile ofre i et angrep i Sar-e Pul-provinsen. Alle tre
angrepene nådde verdenspressen. De førstnevnte og sistnevnte angrepene ble i tillegg
knyttet til Daesh.
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1.

INNLEDNING
Dette temanotatet beskriver sikkerhetssituasjonen i den nordlige regionen i
Afghanistan, som omfatter provinsene Balkh, Faryab, Jawzjan, Samangan og Sar-e
Pul.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 hovedsakelig 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 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.
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Afghanistan, inneholder halvårsrapporten for 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 mars 2017 publiserte Landinfo en respons om sikkerhetssituasjonen i provinsen Sare Pul og i april 2017 en respons om sikkerhetssituasjonen i provinsen Jawzjan.
Beskrivelsene av Sar-e Pul og Jawzjan 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 5 prosent siden 2016 (UN Secretary-General 2017c, s. 4).
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
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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i antall luftangrep (UN Secretary-General 2017b, s. 4). Den internasjonale, militære
tilstedeværelsen i landet, Resolute Support (RS), har etter 2014 bestått av en styrke på
om lag 13 000 personer. Det skal i tillegg være rundt 8400 amerikanske soldater i
Afghanistan, hovedsakelig spesialstyrker som driver terrorbekjempelse. 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 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 egen base.
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 «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 NORDLIGE REGIONEN

3.1

BEFOLKNING OG GEOGRAFI
Den nordlige regionen har flere internasjonale grenser. Provinsene Faryab, Jawzjan og
Balkh grenser til Turkmenistan. Balkh-provinsen grenser i tillegg både til Usbekistan
og Tadsjikistan. De sørligste provinsene Sar-e Pul og Samargan, grenser ikke til andre
land.
Balkh og Faryab er de to største og mest folkerike provinsene i den nordlige regionen,
med henholdsvis rundt 1,3 millioner og én million innbyggere. Mazar-e Sharif by i
Balkh-provinsen er Afghanistans fjerde største by, med en befolkning på om lag
402 000 personer. Byen regnes som det politiske og økonomiske sentrum i nord
(OCHA 2015).
Estimater for Sar-e Pul-provinsen tilsier en befolkning på om lag 560 000 personer,
Jawzjan-provinsen anslås med om lag 540 000 personer og Samangan-provinsen med
om lag 387 000 personer.
Den nordlige regionen har en multietnisk befolkningssammensetning. Tadsjikere,
usbekere og turkmenere utgjør majoriteten, mens det finnes minoriteter av blant annet
pashtunere, hazaraer, aimaqer8 og arabere.

3.2

KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ
Etter Talibans fall i 2001, var den nordlige regionen lenge å anse som en av
Afghanistans mest stabile regioner. Sikkerhetsforholdene i regionen var mer preget av
rivalisering mellom ulike lokale krigsherrer, stammefeider, kriminelle grupperinger og
narkotikasmugling, enn av det væpnede opprøret mot sentralmyndighetene som preget

8

Opprinnelig et nomadisk stammefolk, som hovedsakelig bor i nordvest-Afghanistan. Majoriteten er
sunnimuslimer (Minority Rights Group u.å.).
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de sørlige og østlige regionene i landet. At majoriteten av befolkningen i nord ikke var
pashtunere, bidro til at Taliban hadde vanskeligheter med å få fotfeste i regionen. En
sentral faktor for at Taliban allikevel etter hvert fikk fotfeste i nord, var at de startet
med å søke støtte og med å bygge opp celler i de såkalte pashtunske lommene i
regionen, allerede fra 2005 (Giustozzi & Reuter 2011, s. 1).9
Rundt 2008 begynte Taliban å ekspandere videre i den nordlige delen av Afghanistan.
De sosiokulturelle forholdene i regionen, som lokale konflikter, misnøye med
sentralmyndighetene og tilbud om penger fra Taliban, bidro til at de klarte å rekruttere
også blant ikke-pashtunere. Jo svakere myndighetene fremstod, desto flere lot seg
rekruttere (Giustozzi & Reuter 2011, s. 11-12, 17; Saibullah 2017).
Ifølge analytiker Obaid Ali ved Afghanistan Analysts Network (AAN) har Taliban
«[…] spent many years ‘localising’ their fight in the north, recruiting local fighters and
commanders and keying in to Afghan Uzbek madrassa networks in Pakistan and the
north». Strategien har vært å forankre Taliban-bevegelsen i ikke-pashtunske områder,
hvor de har tradisjonelt har stått svakt – blant annet ved å rekruttere lokale (ikkepashtunske) kadre og kommandanter, og ved å gi disse posisjoner innen Talibans
parallelle myndighetsstrukturer. Ved å gi ikke-pashtunere større plass i bevegelsen,
har Taliban fremstått som en mer multietnisk snarere enn å være en ren pashtunsk
bevegelse i den nordlige regionen (Ali 2017a, s. 1, 3).
I rekrutteringsarbeidet har Taliban lent seg på forbindelser til tidligere pro-Taliban
usbekere. Som påpekt av Ali (2017a, s. 1, 3), er det særlig innenfor afghanske
usbekiske madrassaer i Pakistan at Taliban har rekruttert lokale krigere og
kommandanter. Her startet rekrutteringen, og den er fortsatt sterk her. Tusenvis av
studenter fra rurale områder i provinsene Faryab og Sar-e Pul, har studert i pakistanske
madrassaer for å bli religiøse lærde. Det store antallet uregistrerte moskeer og
madrassaer i de nordlige provinsene i Afghanistan, utgjør også en potensiell lokal
rekrutteringsarena for Taliban. Strategien har virket, og i dag har Taliban betydelig
tilstedeværelse i de usbekiskdominerte provinsene Faryab og Sar-e Pul (Ali 2017a, s.
1, 3).
Ifølge en offisiell uttalelse fra Talibans lederskap i begynnelsen av april 2017, ville de
fokusere på å avansere i provinsene Faryab og Sar-e Pul, med spesielt fokus på
provinshovedstedene (internasjonal kilde, e-post 2017). I juni 2017 pekte FNs
generalsekretær på Talibans aktivitetsnivå i nettopp disse to provinsene; Faryab og
Sar-e Pul (UN Secretary-General 2017b, s. 4).10
Hovedkonflikten i den nordlige regionen står mellom afghanske sikkerhetsstyrker
(ANSF – Afghan National Security Forces) – inkludert det lokale politiet (ALP –
Afghan Local Police) og andre myndighetsvennlige militser (PGM – Pro-Government
Militia) – på den ene siden, og ulike opprørsgrupper som kjemper mot afghanske
myndigheter på den andre siden. Året 2016 hadde det høyeste konfliktnivået i den
nordlige regionen etter 2001, og spesielt har opprørsaktiviteten i Faryab-provinsen

9

Etter Taliban-regimets fall, ble pashtunere «uglesett» av befolkningen for øvrig, og en del ble fordrevet fra
området.
10

I tillegg ble provinsene Badakhshan, Baghlan, Farah, Helmand, Kunar, Kunduz, Laghman, Uruzgan og Zabul
nevnt (UN Secretary-General 2017b, s. 4).
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bidratt til dette (UN Secretary-General 2017b, s. 4). Per oktober 2017, er det fortsatt
høy aktivitet i Faryab.
Konfliktmønsteret i den nordlige regionen preges av økt involvering av de
myndighetsvennlige militsene. Militsene er militært mer aktive i den nordlige (og i
den nordøstlige regionen), sammenliknet med landet for øvrig. Flere av militsene, med
sine karakteristiske strukturer og dynamikk, eksisterte også før 2001. Befolkningens
mistillit til at ANSF skal klare å sørge for å ivareta folks sikkerhet, i tillegg til interne
spenninger mellom de afghanske myndighetene, har bidratt til at militsene får mer
innflytelse. Det er store lokale variasjoner militsene imellom når det gjelder aktiviteter,
tilknytning og interesser. Grupperingene samarbeider som regel med lokale
myndigheter, men har derimot ved flere anledninger rivalisert seg imellom i den
nordlige regionen, noe som eksempelvis har påvirket konfliktmønsteret i Faryab i
2017. Det store antallet aktører og vekslende allianser og lojalitet dem imellom, bidrar
til en kompleks, ustabil og flytende situasjon, som kan endre seg relativt raskt
(Saifullah 2017; Sukhanyar & Abedmarch 2017).
I første halvår av 2017 har UNAMA dokumentert at myndighetsvennlige militser har
begått overgrep i provinsene Samangan og Balkh. I tillegg har det vært sammenstøt
mellom militser, som har forårsaket sivile ofre i provinsene Faryab og Balkh
(UNAMA & OHCHR 2017, s. 29, 60).
Samtidig som Taliban har økt fokus på regionen, har statlige aktører gjort sitt for å
forsvare områdene i den nordlige regionen, som er deres tradisjonelle maktbastion.
Dette har i stor grad vært tydelig når det gjelder de tidligere krigsherrene; den
usbekiske visepresidenten Abdul Rashid Dostum og den tadsjikiske
provinsguvernøren Atta Muhammad Noor. Sikkerhetssituasjonen i provinsen Jawzjan
har tradisjonelt vært påvirket av om visepresident Dostum er tilstede i provinsen eller
ikke. I slutten av mai 2017 var det for eksempel en oppblomstring av opprørsaktivitet
i provinsen som følge av at Dostum var ute av Afghanistan. I provinsen Balkh har
guvernør Atta et godt grep om sikkerhetssituasjonen, og provinsen har vært og er blant
regionens mest stabile (Sorush 2016, s. 6-7).
Det er ellers rapportert om tilstedeværelse av Daesh i regionen, særlig i provinsene
Sar-e Pul og Jawzjan. Tilstedeværelsen skal i all hovedsak dreie seg om enkelte
kommandanter, som skal ha erklært troskap til Daesh. Den usbekiske kommandanten
Qari Hekhmatullah i Jawzan-provinsen har spesielt gjort seg bemerket. Det er lite som
peker i retning av tett og nær kontakt mellom disse kommandantene og Daeshgrupperinger, enten i Nangarhar-provinsen eller i Syria/Irak (Sorush 2016, s. 6-7;
Saifullah 2017; Ali 2017c; Landinfo 2017a).
Afghanske sikkerhetsstyrker gjennomfører regelmessig klareringsoperasjoner i alle
provinsene. Flere av operasjonene synes å handle mer om å demonstrere
tilstedeværelse overfor lokalbefolkningen, enn faktisk å drive opprørere ut fra
områdene. ANSF trekker seg som regel ut av området etter endt klareringsoperasjon,
og opprørerne vender tilbake til stedet de forlot forut for operasjonen. Samtidig har
ANSF stadig oftere tatt i bruk luftangrep som del av klareringsoperasjonene i den
nordlige regionen. Det er for øvrig stasjonert internasjonale soldater ved basen Camp
Shaheen i Balkh-provinsen (Roggio 2017b).
To av de opprørsinitierte angrepene i den nordlige regionen i 2017 har fått
internasjonal oppmerksomhet, først og fremst på grunn av angrepenes karakter,
omfang og den antatte involveringen av Daesh. I februar ble seks medarbeidere i
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Internasjonale Røde Kors (ICRC) drept og to ble kidnappet i Jawzjan-provinsen.11 I
august gjennomførte opprørere et angrep som forårsaket svært mange sivile ofre i Sare Pul-provinsen. Selv om talsmenn for myndighetene mente Daesh stod bak, er det
flere kilder som mener at Taliban gjennomførte angrepet (for flere detaljer, se punkt
6.1.1).
Den nordlige regionen har det tredje laveste antall registrerte sivile ofre av
Afghanistans åtte regioner i første halvdelen av 2017. Kun det sentrale høylandet og
den nordøstre regionen har lavere antall sivile ofre. I første halvdel av 2017 ble det
registrert totalt 469 sivile ofre (137 drepte og 332 skadde) i regionen. Dette er en
nedgang fra samme periode i 2016, da det ble registret 518 sivile ofre totalt (UNAMA
& OHCHR 2017, s. 10).

4.

FARYAB
Provinsen Faryab12 knytter de nordlige og vestlige provinsene i Afghanistan sammen.
Provinsen er strategisk viktig, blant annet fordi viktige handelsruter – men også
smuglerruter – går gjennom provinsen fra nabolandene i vest til de sentral-asiatiske
landene i nord (NOU 2016, s. 109).
Ifølge en forskningsrapport publisert av Feinstein International Center har
opprørsaktiviteten i Faryab i vesentlig grad fulgt etniske skillelinger. Faryab er en av
to provinser i Afghanistan med usbekisk majoritet (Gompelman 2011, s. 2). Omkring
halvparten av befolkningen er usbekere, etterfulgt av tadsjikere, aimak og pashtunere.
Det er også mindre grupperinger av blant annet turkmenere, arabere og hazaraer (NOU
2016, s. 109).13

4.1

KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ
Konflikten i Faryab eskalerte i 2016, og så langt i 2017, er konfliktnivået fortsatt på et
høyt nivå. Fra januar til slutten av september 2017 har det i gjennomsnitt blitt registrert
rundt 100 sikkerhetshendelser per måned i provinsen (internasjonal kilde, e-post
2017).
Majoriteten av opprørsinitierte aksjoner har tradisjonelt funnet sted i distriktene Almar
og Qaysar. Også Pashtun Kot-distriktet har blitt mer preget av konflikten de siste
årene. Ifølge analytiker Ali ved AAN anses Faryab generelt som en av de mest
omstridte provinsene i det nordvestre Afghanistan, og Taliban har per i dag betydelig
tilstedeværelse i provinsen. Ali mener at særlig fem av totalt fjorten distrikter er
11

Den 9. oktober 2017 besluttet ICRC å redusere tilstedeværelsen og aktiviteten i Afghanistan, og viste til at
organisasjonen har blitt angrepet ved to anledninger i den nordlige regionen og en gang i den nordøstre regionen.
Resultat av beslutningen er at kontorene i Maimana og Kunduz stenges, mens aktiviteten i Mazar-e Sharif
nedbemannes. Organisasjonens aktiviteter i Afghanistan for øvrig, er under vurdering (ICRC 2017d).
12

Norges største og mest synlige militære bidrag i Afghanistan, har vært i Faryab-provinsen. Den norske offentlige
utredningen om Norges engasjement i Afghanistan – En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014 – gir god
bakgrunnsinformasjon om Faryab (NOU 2016, s. 11, 109).
13

Med unntak av det sørlige distriktet Kohistan, som er tadsjikdominert, og det nordlige distriktet Dawlatabad, som
har lik fordeling av usbekere, pashtuner og turkmenere, har alle distriktene i provinsen en usbekisk
befolkningsmajoritet (Gompelman 2011, s. 13).
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omstridte: Almar, Kohistan, Khwaja Sabz Posh, Shirin Tagab og Dawlatabad.14
Myndighetenes relativt beskjedne tilstedeværelse i disse distriktene begrenser seg til
distriktssentrene og til områdene i umiddelbar nærhet til distriktssentrene. I distriktene
Qaysar, Garziwan og Pashtun Kot skal afghanske myndigheter og opprørere angivelig
kontrollere om lag halvparten av distriktsarealet hver. I de resterende distriktene i
provinsen – Andkhoy, Khanchar Bagh, Bilcheragh, Qurghan, Qaramqul samt
provinshovedstaden Maimana – er Talibans aktivitet begrenset til avsidesliggende
rurale områder (Ali 2017a, s. 1, 4).
Konfliktmønsteret viser at opprørerne for det meste angriper afghanske
sikkerhetsstyrker, herunder ALP og myndighetsvennlige militser, mens ANSF utfører
klareringsoperasjoner i områder hvor opprørerne har stor tilstedeværelse, ofte med
støtte av luftangrep. I 2017 har luftangrep vært hyppig benyttet av ANSF for å stoppe
opprørerne i Faryab (Kohi 2017a, b, d, g, h).
Et annet forhold som preger konflikten i Faryab i 2017, er rivaliseringen mellom ulike
myndighetsvennlige militser. Ved siden av sammenstøt mellom militsene, skaper
eskaleringen av konflikter dem imellom også problemer for ANSF, fordi ANSF i flere
områder av provinsen er avhengig av bistand fra militsene for å opprettholde kontroll.
Enkelte steder har derfor feider mellom militser svekket den generelle sikkerheten de
i utgangspunktet skal være med på å opprettholde. Feidene kan ha røtter i langvarige
konflikter mellom partene. Ofte kan den ene siden i konflikten knyttes til partiet Jamiat
og den andre siden til Junbesh (Sukhanyar & Abedmarch 2017).15 Det er blant annet
meldt at sivile har blitt drept på grunn av sammenstøt mellom myndighetsvennlige
kommandanter i Pashtun Kot-distriktet (Kohi 2017c).
Sikkerhetssituasjonen i distriktssenteret i Almar, som er under kontroll av afghanske
sikkerhetsstyrker og militser, har eksempelvis vært avhengig av innsats fra
myndighetsvennlige militser. I 2017 har det også her vært flere sammenstøt militsene
imellom. Siden 2015, har opprørerne utvidet sitt territorium i Almar-distriktet, og selv
om ulike angrep har vist at de ikke har vært sterke nok til å angripe distriktssenteret
direkte, angriper de isolerte og underbemannede kontrollposter i landsbyer i periferien
av distriktssenteret (Kohi 2017j; TOLOnews 2017j; internasjonal kilde, e-post 2017).
Opprørerne utvidet også sin tilstedeværelse i Kohistan-distriktet gjennom hele 2016.
Kohistan har tradisjonelt blitt neglisjert av afghanske myndigheter og ANSF, og ANSF
er svært avhengig av myndighetsvennlige militser i distriktet. Fjellandskap
vanskeliggjør ANSFs tilgang til distriktet, og distriktssenteret har vist seg sårbart for
opprørsangrep, fordi opprørerne kontrollerer store området rundt senteret. I juli 2017
var det høyt konfliktnivå, og den 23. juli falt distriktssenteret og omkringliggende
kontrollposter til opprørerne. ANSF gjenvant kontrollen over distriktssenteret – blant
annet ved bruk av luftangrep. Den 24. september 2017 uttalte Talibans talsmann,
Zabihullah Muhajid, at Taliban igjen hadde tatt kontroll over distriktssenteret. Så langt
Landinfo kan se, er dette ikke bekreftet av andre kilder. Nyhetsmediet Pajhwok Afghan

14

Ifølge Ali kjempes det om seks distrikter av totalt fjorten, men Ali regner med distriktet Ghormach, som Landinfo
legger til grunn ligger administrativt under provinsen Badghis.
15

Det er også en etnisk dimensjon til de to rivaliserende partiene, med Jamiat dominert av tadsjikere og Junbesh
hovedsakelig usbekere. For mer informasjon om ulike sammenstøt i 2017, se Sukhanyar & Abedmarch 2017; Kohi
2017c.
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News melder imidlertid at Taliban skal ha tatt kontroll i enkelt områder av distriktet
(Roggio 2017c; Kohi 2017d, e, f, g).
Det østlige distriktet Bilcheragh har tradisjonelt vært et rolig område, men fra våren
2017 har det vært økt opprørsaktivitet også her. Opprørsaktiviteten har først og fremst
vært begrenset til den nordvestlige delen av distriktet, nær grensen til Darzab-distriktet
i Jawzjan-provinsen. I mai tok opprørerne kontroll over en landsby i Aqblaq-området,
som er strategisk viktig fordi det binder sammen flere distrikter med høy
opprørstilstedeværelse i Faryab og naboprovinsene Jawzjan og Sar-e Pul. Dersom
Taliban lykkes i å ta kontroll over den østlige delen av Bilcheragh, vil det legge til
rette for økt bevegelsesfrihet for opprørere og bedre tilgang til forsyninger. ANSF har
i løpet av 2017 gjennomført klareringsoperasjoner, med støtte fra luftangrep, i
distriktet (Kohi 2017g; internasjonal kilde, e-post 2017).
I provinshovedstaden Maimana by er det relativt lite opprørsaktivitet sammenliknet
med andre befolkningssentre i den nordlige regionen; det ble registrert 13
sikkerhetshendelser i byen i perioden fra januar til juni 2017. Som et tiltak for å
redusere kriminalitet og angrep utført av personer på motorsykkel (som har vært
benyttet for raskt å komme seg unna åsteder), har ANSF i 2017 innført forbud mot å
kjøre motorsykkel innenfor bygrensen (internasjonal kilde, e-post 2017).
4.1.1

Veisikkerhet

Veisikkerheten i Faryab er en særlig utfordring. Svært mye av både opprørsaktiviteten
og afghanske sikkerhetsmyndigheters aksjoner er knyttet til veinettet, og da særlig
langs hovedveien – den viktige ringveien – som går gjennom provinsen.
Det har i 2017 vært en betydelig økning i opprørsaktivitet langs hovedveien nord for
provinshovedstaden Maimana, i distriktene Dawlatabad, Shirin Taqab og Khwaja Sabz
Posh. Opprørerne har økt tilstedeværelse i disse områdene, og angriper ANSFs
kontrollposter så langt sør som i Khwaja Sabz Pos-distriktet, på grensen til Maimana.
De har også angrepet så langt nord som Qaramqul-distriktet. Til tross for dette, er det
ingenting som tyder på at opprørerne har økt tilstedeværelsen i Maimana eller
Qaramqul, eller at de har fått økt støtte i lokalbefolkningen i disse to distriktene (Kohi
2017b, d; internasjonal kilde, e-post).
Opprørerne angriper regelmessig sikkerhetsmyndighetenes kontrollposter langs
veiene, ofte ved «small scale»-angrep, der de forlater åstedet så snart det blir klart at
ANSF får forsterkninger. Kryssild er en risiko for sivile, som har blitt skadd og drept
som følge av slike kamper mellom opprørere og sikkerhetsstyrker langs hovedveien. I
tillegg angriper opprørerne sikkerhetsstyrkenes patruljer og konvoier langs veiene
(Kohi 2017b, d).
Opprørerne setter også opp illegale veisperringer – som regel i områder som er kjent
for å ha stor opprørstilstedeværelse – og det har vært en økning av veisperringer i 2017.
Sivile har blitt ofre for kidnappinger og drap (se blant annet Kohi 2017g). De illegale
veisperringene følger et standard mønster: grupper på fire til åtte opprørere stopper
biler og søker etter myndighetsansatte og ANSF-personell. De kontrollerer biler,
passasjerer og telefoner. Opprørerne er kjent for å bruke ANSF-uniformer, hvilket gjør
det vanskelig å skille dem fra genuine ANSF-ansatte. Angivelig kommuniserer
opprørerne med speidere i Maimana by og Almar, som varsler når personer som anses
som mål er på reise. Det skal for eksempel ha vært mer aktivitet før feiringen av Id, da
mange myndighetsansatte reiste hjem for å besøke familie i høytiden. En del av
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veisperringene foregår i tidsrommet det generelt anses som sikrest å reise; mellom kl.
8 og 16 (internasjonal kilde, e-post 2017).
Opprørsaktivitet forkommer også langs de mindre veiene i provinsen. I Qaysardistriktet utføres mange angrep på veien mellom Qaysar og Ghormach-distriktet i
Badghis-provinsen, og på veien mellom Almar-distriktet og Maimana by. Flere
illegale veisperringer har også vært satt opp på veiene mellom Maimana, Garziwandistriktet og Bilcheragh-distriktet. Opprørere skal ha krevd penger fra de reisende for
å få passere veisperringene (Kohi 2017h, i).
Hovedveien mellom Andkhoy og Maimana er høyt prioritert av ANSF, fordi dette er
hovedveien for forsyninger til provinshovedstaden. Afghanske sikkerhetsmyndigheter
har i løpet av 2017 gjennomført flere klareringsoperasjoner i områder langs
veistrekningen, inkludert luftangrep (Kohi 2017a, d).
4.2

SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD
I første halvdel av 2017 har UNAMA registrert 289 sivile ofre (61 drepte og 228
skadde) i Faryab-provinsen. Det tilsier en økning på fem prosent sammenliknet med
samme periode i 2016 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).
Faryab er den provinsen i Afghanistan med det sjette største registrerte antall sivile
ofre, etter Kabul, Helmand, Kandahar, Nangarhar og Uruzgan (UNAMA & OHCHR
2017, s. 73).
Bakkekamper/kryssild forårsaket det høyeste antallet drepte og skadde i første halvdel
av 2017, etterfulgt av IEDer og målrettede drap (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).
UNAMA mente myndighetsvennlige militser var ansvarlig for 28 sivile ofre (seks
drepte og 22 skadde) i Faryab-provinsen i første halvdel av 2017, en reduksjon på 56
prosent sammenliknet med samme periode i 2016. Eksempelvis ble to barn og en
kvinne skadd og seks hjem ødelagt den 19. januar 2017 i Shirin Tagab-distriktet, da en
myndighetsvennlig milits responderte på et opprørsangrep og avfyrte en rakettdrevet
granat. Kamper mellom myndighetsvennlige militser medførte også sivile ofre i
Faryab-provinsen med til sammen åtte sivile ofre (to drepte og seks skadde) i første
halvdel av 2017. Videre er det i løpet av 2017 blant annet rapportert at en sivil person
i Qasyar-distriktet ble knivstukket til døde av en myndighetsvennlig milits, fordi han
nektet å betale skatt til militsen. I Almar-distriktet skjøt myndighetsvennlige militser
to personer på grunn av mistanke om kontakt med opprørere (UNAMA & OHCHR
2017, s. 29, 50).
Faryab er en av provinsene i Afghanistan hvor det blir registrert en økning av sivile
ofre som følge av etterlatte udetonerte eksplosiver (UNAMA & OHCHR 2017, s. 20).

4.3

INTERNT FORDREVNE
Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017
registrert 20 434 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of
Origin) i Faryab-provinsen. Samtidig ble det registrert 15 975 internt fordrevne
(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen.
Så langt i 2017 har det ikke blitt registrert internt fordrevne i alle de fjorten distriktene
i Faryab. Dette gjelder både personer som har flyktet fra distriktene og personer som
har flyktet til distriktene (OCHA 2017).
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Det ble registrert internt fordrevne fra flere av distriktene i provinsen; det høyeste
antallet kom fra Bilcheragh-distriktet (4109 personer), etterfulgt av Dawlatabaddistriktet (3927), Shirin Tagab-distriktet (2709 personer) og Khwaja Sabz Poshdistriktet (2394 personer). Det ble registrert fordrevne også fra distriktene Almar og
Qaysar, med henholdsvis 1743 og 1207 fordrevne.
Majoriteten av de internt fordrevne tok opphold i Maimana-distriktet, der
provinshovedstaden ligger; totalt ble 7295 internt fordrevne registrert i Maimanadistriktet i perioden. Internt fordrevne tok ellers opphold i distriktene Bilcheragh,
Dawlatabad og Andkhoy, med henholdsvis 3612, 1764 og 1064 registrerte personer.
Mindre antall fordrevne ble ellers registrert i diktriktene Qaysar, Almar, Shirin Tagab,
Garziwan, Khwaja Sabz Posh (OCHA 2017).
Samtidig ble det registrert flere som forlot Faryab-provinsen, blant annet til andre
nærliggende provinser som Sar-e Pul og Balkh (OCHA 2017).

5.

JAWZJAN
Turkmenere og usbekere utgjør majoriteten av befolkningen i Jawzjan-provinsen, med
henholdsvis rundt 54 og 28 prosent (Ali & Ruttig 2017, s. 2). Mens turkmenere utgjør
den dominerende andelen av befolkningen i de nordlige og østlige distriktene av
provinsen (Khamyab, Qarqin, Mingajik, Mardyan og Aqcha), er usbekere den største
etniske gruppen i de to sørlige distriktene (Darzab og Qush Tepa) samt i det sørøstlige
distriktet Fayzabad (internasjonal organisasjon, som sitert i EASO 2016, s. 144).
Distriktet Qush Tepa har også en betydelig pashtunsk minoritet (Giustozzi & Reuter
2011, s. 54).
Først i 2009 ble det bekreftet at Taliban var til stede i Jawzjan-provinsen, da i
distriktene Qush Tepa og Darzab. Disse to distriktene skiller seg fra resten av
distriktene i provinsen, både geografisk og sikkerhetsmessig, og tilstedeværelsen av
opprørere og opprørsaktiviteten har jevnt over vært høyrere her enn i resten av Jawzjan
(les mer om de to distriktene i punkt 5.1.1.).
Den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i provinsen har vært nært knyttet til
visepresident Dostum. En internasjonal kilde (e-post 2016) mener konfliktdynamikken
i Jawzjan påvirkes av hvorvidt Dostum er fraværende eller til stede i provinsen, og at
opprørernes aktivitetsnivå synes å være høyere når Dostum ikke er til stede.16
Analytiker Ali (2017a, s. 6) ved AAN peker på at Dostum har gjort en betydelig innsats
for å bekjempe Talibans økende innflytelse i den nordlige regionen i Afghanistan,
særlig blant den usbekiske befolkningen.

16

I november 2016 havnet Dosum i en privat konflikt med en profilert stammeleder (Sidiqi 2016), og i kjølvannet
av dette har han forlatt Afghanistan. I mai 2017 reiste han til Tyrkia, angivelig for medisinsk behandling. I juni
2017 oversendte statsadvokaten en straffesak mot Dostum til domstolen. Det er stor interesse i Jawzjan for
omstendighetene rundt Dostum, om han kommer tilbake til provinsen/landet eller ikke, og hva som vil skje dersom
han kommer tilbake (Ansar 2017; Tamkin 2017c).
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5.1

KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ
Konfliktdynamikken i Jawzjan har i 2017 vært preget av væpnede kamper mellom
opprørere og afghanske sikkerhetsstyrker. Afghanske sikkerhetsstyrker har relativt
liten tilstedeværelse utenfor distriktssentrene, så opprørerne angriper ofte
myndighetsvennlige militser og ALP i de rurale områdene. Direkte angrep mot
myndighetsvennlige kommandanter preger også konfliktmønsteret, og i løpet av 2017
har flere kommandanter blitt drept i de østlige distriktene av provinsen (TOLOnews
2017c; Tamkin 2017i; Landinfo 2017a, s. 6)
Opprørerne har relativt stor tilstedeværelse i de østlige distriktene i Jawzjan-provinsen
– Aqcha, Fayzabad, Khanaqa, Mingajik og Mardyan – og afghanske sikkerhetsstyrker
har jevnlig gjennomført klareringsoperasjoner for å drive dem ut fra distriktene. I siste
halvdel av 2016 og frem til våren/sommeren 2017 var imidlertid opprørerne i disse
distriktene relativt passive. Flere forhold bidro til dette; blant annet skal opprørerne ha
blitt betydelig svekket av sikkerhetstiltak iverksatt av visepresident Dostum fra våren
og høsten 2016. Det var en økning av myndighetsvennlige militser, og nye
kontrollposter ble etablert i flere distrikter. Myndighetsvennlige militser satt
eksempelvis opp tre kontrollposter i Fayzabad for å sikre veien mellom
distriktssentrene i Mardyan og Fayzabad, et tiltak som var ment å begrense
opprørernes bevegelsesfrihet i det sørlige Fayzabad. Det ble også rapportert at lokale
opprørere forlot distriktene for å kjempe utenfor provinsen (Tamkin 2016; TOLOnews
2016; Landinfo 2017a, s. 6, 7, 10).
Etter en relativt rolig ti-måneders periode frem til juni 2017, har opprørsaktiviteten i
de østlige distriktene økt betraktelig. I juli og august 2017 ble det gjennomført
opprørsinitierte angrep på kontrollposter i distriktene Mardyan, Aqcha, Fayzabad og
Khanaqa. Ved utløpet av august angrep Taliban distriktssenteret i Khamyab, og hadde
kontroll over offisielle bygninger og basaren i nesten en halv dag før ANSF
gjennomførte luftangrep og tok tilbake kontroll. ANSF har iverksatt
klareringsoperasjoner, som i distriktene Aqcha og Khanaqa i september 2017. Det har
også blitt gjennomført luftangrep i Aqcha-distriktet. (Ali 2017c, s. 1-2; TOLOnews
2017b, d; Tamkin 2017a, b).
Afghanske sikkerhetsstyrker prioriterer sikkerheten omkring den viktige ringveien
som går gjennom provinsen, fra Mazar-e Sharif til provinshovedstaden Shiberghan.
ANSF har angivelig brukt ressurser i 2017 på sikkerhetstiltak for å sikre hovedveien,
blant annet ved å etablere flere nye kontrollposter og å utplassere mer
sikkerhetspersonell – hovedsakelig myndighetsvennlige militser – langs veien. Veien
fra Shiberghan-distriktet til Sar-e Pul-provinsen er også viktig. I løpet av 2017 har det
vært relativt liten opprørsaktivitet langs veinettet, med unntak av noen enkeltstående
hendelser, de fleste knyttet til kriminelle grupperinger (Tamkin 2017d; internasjonal
kilde, e-post 2017).
Politisjefen i provinsen (som sitert i Ali 2017c, s. 2) hevder at myndighetene og
Taliban deler kontrollen i distriktene Khamyab og Qarqin. Videre anser han fem andre
distrikter som sterkt omstridte: Aqcha, Fayzabad, Mingajik, Mardyan og Khanaqa.
Samme kilde vurderer distriktene Khwaja Du Koh og Shiberghan som relativt rolige
og under myndighetskontroll.
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5.1.1

Distriktene Qush Tepa og Darzab

Tilstedeværelsen av opprørere og opprørsaktivitet har jevnt over vært høyere i disse to
distriktene enn i provinsen for øvrig. ANSF har kontroll i distriktssentrene i de sørlige
distriktene Qush Tepa og Darzab, men har ellers liten tilstedeværelse i distriktene. Det
er Taliban som er hovedaktør i opprøret, men de har blitt utfordret av mindre
opprørsgrupper og kriminelle gjenger som har vokst frem i distriktene. Situasjonen er
flytende, og allianser og samarbeid mellom de ulike grupperingene fremstår ofte som
uklare. Både i 2016 og i 2017 har det tidvis vært vanskelig å fastslå hvilken gruppering
som står bak ulike sikkerhetshendelser (Landinfo 2017a, s. 7-8).
I Darzab-distriktet har afghanske sikkerhetsstyrker kun kontroll over
politihovedkvarteret og distriktguvernørens område, i henhold til distriktsguvernøren
(som sitert i Ali 2017c, s. 2). De resterende områdene i distriktet, som anslås å utgjøre
98 prosent, er under opprørernes kontroll. Situasjonen er relativ lik i Qush Tepadistriktet, hvor AAN-analytiker Ali (2017c, s. 2) vurderer tilstedeværelsen av
afghanske myndigheter som begrenset til myndighetsbygninger i distriktssenteret,
mens opprørere har kontroll i resten av distriktet.
Kommandant Qari Hekhmatullah har, som allerede bemerket, satt preg på
konfliktmønsteret i disse to distriktene i 2017. I utgangspunktet var han mer involvert
i kriminalitet enn i konfliktrelatert aktivitet. Han var tidligere Taliban-kommandant,
men ble kastet ut av Taliban etter en feide med Talibans skyggeguvernør.
Hekhmatullah har skiftet allianse flere ganger, og skal ha gitt sin støtte til Mulla
Rassool,17 før han sverget troskap til Daesh. (Landinfo 2017a, s. 8).
Hekhmatullah stod angivelig bak angrepet mot Den internasjonale Røde Korskomiteen (ICRC) i Qush Tepa-distriktet den 8. februar 2017, der seks ICRC-ansatte
ble skutt og drept og to ansatte ble kidnappet. De ble ikke satt fri før den 5. september
2017 (ICRC 2017a, b). Angrepet skal ha bidratt ytterligere til uenigheten mellom
Hekhmatullah og lederskapet i Taliban (Ali 2017c, s. 5).
I løpet av 2017 har Hekhmatullahs innflytelse i Qush Tepa og Darzab økt etter at flere
små væpnede grupperinger skiftet allianse fra Taliban, og Hekhmatullah skal ha fått
kontroll over flere områder i distriktene.18 Det har vært direkte konfrontasjoner mellom
Hekhmatullah og Taliban i både Qush Tepa og Darzab, blant annet i april 2017, hvor
Hekhmatullah klarte å holde sine posisjoner og derved bekreftet sin innflytelse i disse
distriktene (Ali 2017c; Tamkin 2017h).
Den 19. juni 2017 angrep Hekhmatullah distriktssenteret i Darzab, et angrep som førte
med seg et oppsiktsvekkende samarbeid mellom ANSF og Taliban for å forhindre
Hekhmatullahs overtakelse av distriktssenteret. Neste dag trakk ANSF seg tilbake til
områder nord og nordvest for distriktssenteret. Distriktmyndighetene kontaktet
Taliban i Qush Tepa for bistand til å forsvare distriktssenteret. Taliban gikk inn i

17

I kjølvannet av bekreftelsen av Taliban-leder Mulla Omars død i 2015, oppstod det stridigheter knyttet til hvem
som skulle bli den nye lederen. Den ene fraksjonen støttet Mulla Mansour (og senere den nåværende lederen Mulla
Haibatullah Akhundzada), mens den andre fraksjonen støttet Mulla Rasool. Rasools fraksjon har også fått navnet
High Council of the Islamic Emirate of Afghanistan (HCIEA).
18

I henhold til Ali (2017c, s. 1, 6) skal Taliban ha henvendt seg til Hekhmatullah ved flere anledninger, for å hente
ham inn i rekken igjen ved å tilby ham posisjon og autoritet. Hekhmatullah skal ha avvist tilbudene. Hekhmatullah
skal også fått henvendelser fra Daesh. Ali hevder at Hekhmatullah særlig har rekruttert innenfor det tyrkiske miljøet,
men gir ingen detaljer (Ali 2017c, s. 1).
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kampen mot Hekhmatullah, og situasjonen kulminerte med at myndighetene
annonserte at de hadde overgitt distriktssenteret til Taliban. Taliban hadde kontroll i
rundt 18 timer, før ANSF-forsterkninger ankom, og Taliban trakk seg tilbake. Det er
sjeldent at det oppstår situasjoner som indikerer samarbeid mellom afghanske
myndigheter og Taliban. Verken Taliban eller afghanske myndigheter har bekreftet
hendelsesforløpet (TOLOnews 2017f; Tamkin 2017g, h; internasjonal kilde, e-post
2017).
Konflikten utkjempes nå på flere fronter i Quah Tepa og Darzab; det er kamper mellom
Hekhmatullah og ANSF, mellom Hekhmatullah og Taliban samt mellom Taliban og
ANSF. Hekhmatullah har blitt påført store tap i kamper mot ANSF i juni og juli.
Nyhetsformidler Pajhwok Afghan News har videre meldt om harde kamper mellom
Hekhmatullah og Taliban i september 2017 (Tamkin & Kohi 2017). En internasjonal
kilde (e-post 2017) har vurdert Hekhmatullahs posisjon per høsten 2017 som svekket
sammenliknet med tidligere i 2017. Han har mistet mange menn i ANSFs luftangrep
og i kampene mot både Taliban og ANSF. Det er også rapportert om at han skal ha
finansielle problemer og at flere av hans menn har skiftet side; noen har overgitt seg
til lokalt politi og blitt med i fredsprosessen, andre har gått over til Taliban
(TOLOnews 2017e).
5.2

SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD
I første halvdel av 2017 har UNAMA registrert 70 sivile ofre (27 drepte og 43 skadde)
i Jawzjan-provinsen. Det tilsier en økning på 19 prosent sammenliknet med samme
periode i 2016 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 5, 73). De fleste sivile ble drept eller
såret som følge av bakkekamper/kryssild. Sivile ble dernest registrert som ofre for
målrettede drap og luftangrep (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).
Når det gjelder sivile ofre som følge av målrettede drap, ble eksempelvis en
stammeleder drept den 25. juli 2017 i Qush Tepa-distriktet, angivelig av Daeshtilhengere (Tamkin 2017e). Ifølge UNAMA er det tilfeller der målrettede drap også
har ført til utilsiktede ofre. Den 16. mars 2017 i Darzab-distriktet ble en mann og hans
mor såret da de nærmet seg en kontrollpost. ALP, ved en feiltakelse, trodde at de var
opprørere (UNAMA & OHCHR 2017, s. 12).
UNAMAs tall viser at grupper som selv identifiserer seg som Daesh, ved seks ulike
hendelser har forårsaket 11 sivile drap og kidnappinger av seks sivile i Jawzanprovinsen i første halvdel av 2017. Dette inkluderer drapene på de seks ICRC-ansatte
(UNAMA & OHCHR 2017, s. 49).
UNAMA gir myndighetsvennlige militser ansvar for fem sivile ofre (to drepte og tre
skadde) i første halvdel av 2017. Dette er en nedgang sammenliknet med samme
periode i 2016, da det ble dokumentert at 17 sivile ble skadet. I februar 2017 ble
eksempelvis en butikkeier drept av en magnetisk IED som detonerte. IEDen var blitt
utplassert av personer tilhørende en myndighetsvennlig milits etter at butikkeieren
nektet å betale skatt. Tre personer ble også skadd i hendelsen (UNAMA & OHCHR
2017, s. 60).

5.3

INTERNT FORDREVNE
Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017
registrert 4186 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of
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Origin) i Jawzjan-provinsen. Samtidig ble det registrert 5600 internt fordrevne
(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen.
Så langt i 2017 har det ikke blitt registrert internt fordrevne i samtlige av distriktene i
Jawzjan. Dette gjelder både personer som har flyktet fra distriktene og personer som
har flyktet til distriktene (OCHA 2017).
De fleste internt fordrevne i provinsen – 2170 personer – kom fra Darzab-distriktet.
Deretter fulgte Mardyan-distriktet med 1043 fordrevne, og Aqcha-distriktet og Qush
Tepa-distriktet, med henholdsvis med 525 og 406 fordrevne personer.
Majoriteten av de internt fordrevne i Jawzjan-provinsen tok opphold i Shiberghandistriktet. I nevnte periode ble det registrert totalt 2891 internt fordrevne i Shiberghan.
Antallet innbefattet blant annet 2128 personer som hadde forlatt Darzab-distriktet.
Shiberghan-distriktet mottok ellers internt fordrevne fra naboprovinsene Faryab og
Sar-e Pul.
Khwaja Du Koh-distriktet er det andre distriktet i provinsen som har mottatt internt
fordrevne, med et registrert antall på 511. Samtlige av disse ankom fra naboprovinsen
Faryab. OCHA har ellers ikke registrert andre distrikter i Jawzjan som har mottatt
internt fordrevne (OCHA 2017).

6.

SAR-E PUL
Sar-e Pul-provinsen beskrives som avsidesliggende, og befolkningen i provinsen er
blant landets fattigste (Ali 2017b, s. 2; Ali 2015, s. 3). Provinsen har en usbekisk
befolkningsmajoritet med 31 prosent, men har også store minoritetsgrupper, som
tadsjikere med 25 prosent, hazaraer med 22 prosent og aimaqer med 11 prosent. I
tillegg er det grupperinger av arabere og pashtunere (Ali 2017a, s. 5).19
Provinsen har siden 2012 utviklet seg til å bli det analytikeren Ali ved AAN betegner
som Talibans «stronghold», hvor Taliban har etablert både en aktiv administrasjon og
en militær struktur bestående hovedsakelig av lokale ikke-pashtunere (Ali 2017a, s. 1,
5).

6.1

KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ
I en artikkel fra AAN (Ali 2017a) beskrives konflikten i Sar-e Pul-provinsen som
uoversiktlig, og det vises til at lokale maktforhold påvirker sikkerhetssituasjonen.
Hovedkonflikten i 2017, som i 2016, står mellom afghanske myndigheter – afghanske
sikkerhetsstyrker (ANSF) inkludert ALP og andre myndighetsvennlige militser – på
den ene siden, og ulike opprørsgrupper på den andre siden.
Så langt i 2017 har konfliktmønsteret vært preget av at aktører skifter side etter hvert
som konflikten utspiller seg, samt at allianser gruppene imellom er vekslende. I løpet
av 2017 har det vært tilfeller der personer med tilknytning til afghansk politi har skiftet
I de tre nordlige distriktene i provinsen – Sar-e Pul, Sayad og Sozma Qala – er majoriteten av befolkningen
usbekere. Det er ingen klar etnisk befolkningsmajoritet i distriktet Gosfandi, som ligger øst i provinsen. Hazaraer
dominerer distriktet Balkhab, sør i provinsen. Det østlige Sangcharak-distriktet er dominert av tadsjikere. Aimaqer
dominerer distriktet Kohistanat, sørvest i provinsen (Ruttig 2012, s. 6; Pajhwok News u.å).
19
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side og sluttet seg til opprørerne. Talibanere har også skiftet side og sluttet seg til
myndighetene og/eller myndighetsvennlige militser. Myndighetene arbeider for øvrig
med freds- og integreringsprosesser rettet mot tidligere opprørere i flere områder av
provinsen, og det finnes eksempler på personer som har forlatt Taliban for å delta i
fredsprosessen og/eller knytte seg til myndighetsvennlige militser – for så igjen å gå
tilbake til Taliban (Pajhwok 2017d, e, f).
I henhold til Ali har Taliban kontroll over mer enn halvparten av provinsens
territorium. Distriktene Sozma Qala og Sayad, der afghanske myndigheters kontroll er
begrenset til distriktssentrene og de nærliggende landsbyene, vurderes som omstridte
(Ali 2017a, s. 1, 5-6). I Sayad-distriktet hevder UNAMA (2017b, s. 2) at områdene
rundt distriktssenteret har vært under kontroll av opprørere i mer enn ett år, mens en
internasjonal kilde (e-post 2017) vurderer Sayad som omstridt. I mars 2017 vurderte
Ali videre at Sangcharak-distriktet var omstridt, med myndighetskontroll i om lag 50
prosent av distriktets territorium, og resten under Taliban-kontroll. Taliban har ellers
tilstedeværelse nær provinshovedstaden Sar-e Pul, og kontrollerer der et område kalt
Sheramah like utenfor bygrensen. Myndighetskontrollen vurderes som bedre i
distriktene Balkhab og Gosfandi, men Ali hevder at den allikevel er begrenset (Ali,
2017a, s. 1, 5-6).
Kohistanat-distriktet har vært under Talibans kontroll siden juli 2015, og det
rapporteres om få sikkerhetshendelser i dette distriktet etter overtagelsen (Ali 2017a,
s. 1).
Det har i løpet av 2017 vært en økning av luftangrep i provinsen, blant annet
gjennomførte internasjonale styrker luftangrep mot opprørere i distriktene Sozma Qala
og Sar-e Pul i midten av september 2017 (Noori 2017a).

6.1.1

Sayad-distriktet

Det ble registrert rundt 40 sikkerhetshendelser i Sayad-distriktet i 2016, i henhold til
en internasjonal kilde (e-post 2017). De fleste forekom i de sørlige og sørvestlige
delene av distriktet. Det har vært registrert flere sikkerhetshendelser også i 2017,
eksempelvis gjennomførte afghanske sikkerhetsstyrker flere klareringsoperasjoner,
med kodenavn «Albarz», i april 2017 (Pajhwok 2017b). Den 16. mars 2017 ble det
meldt at tre innflytelsesrike hazara-stammeledere i Sayad-distriktet hadde blitt drept –
først skutt og så halshogd («beheaded») av Daesh-affilierte krigere (Pajhwok 2017c).
Sayad-distriktet har utmerket seg på grunn av det væpnede militante angrepet i
området Mirza Olang (også kalt Mirzawlang) mellom 3.-5. august 2017.20 Minst 36
personer ble ifølge UNAMA drept og to ble skadd, hvorav 27 drepte antas å ha vært
sivile (UNAMA 2017b s. 1). Media meldte ellers at mange personer ble bortført, men
at de om lag 235 gislene ble frigitt etter få dager (BBC News 2017). Området ble
gjenerobret av afghanske styrker medio august 2017, men maktforholdet fremstår
fortsatt som uavklart (Noori 2017b; Pajhwok 2017a).
Lokale myndigheter (som sitert i Mashal, Abed & Rahim 2017) hevdet at angrepet var
en fellesoperasjon mellom Taliban og krigere fra Daesh (ledet av kommandant Sher
20

Befolkningen i Mirza Olang er hovedsakelig etniske hazaraer, og en del av landsbybeboerne har vært tilknyttet
ALP eller de myndighetsvennlige militsene (UNAMA 2017, s. 1).
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Mohammes Ghazanfar), og dette ble videreformidlet av internasjonal presse, deriblant
New York Times og BBC.
I en UNAMA-rapport ble Taliban og en kommandant som hadde erklært troskap til
Daesh, gitt ansvaret for angrepet. UNAMA viser til en pressemelding publisert 14.
august 2017 via Amaq News Agency som leser [Landinfos understreking] «According
to a field source, Islamic State fighters killed 54 Shi’ites in Mirza Awlanak [sic] village
3 days ago, and attacked neighbouring villages». Ifølge UNAMA skal det ha vært kjent
i lokalbefolkningen at kommandanten hadde sverget troskap til Daesh, men UNAMA
er ikke kjent med informasjon som tilsier at han har forbindelseslinjer til Daesh i
Nangarhar-provinsen eller til Irak/Syria. UNAMA har så langt ingen informasjon som
tilsier at angrepet hadde en etnisk eller sekterisk motivasjon (UNAMA 2017, s. 1, 78).
Taliban påtok seg ansvar for angrepet, men avviste at kommandanten eller Taliban
hadde samarbeidet med Daesh (UNAMA 2017b, s. 7; Mashal, Abed & Rahim 2017).
Ifølge Afghanistans Analysts Networks, som har konferert med kilder som har nær
forbindelse til Taliban i Sar-e Pul-provinsen, skal Ghazanfar tidligere ha hatt en
allianse med Hekhmatullah i Jawzjan-provinsen, men Talibans skyggeguvernør i Sare Pul skal ha sørget for at Ghazanfar igjen kjemper under Taliban (Ali 2017b, s. 4).
Ali mener (2017b, s. 4) at Talibans store innflytelse og overlegenhet når det gjelder
mannskap og ressurser, begrenser Daeshs mulighet til å etablere tilstedeværelse i et
distrikt som Sayad. Dette vil være tilfelle i mange områder i den nordlige regionen.
Enkelte krigere kan derimot være påvirket av salafisme, dog i et begrenset religiøst
miljø, og ha sympatier med Daesh. Grunnet finansiering og ressursproblematikk, kan
det også synes opportunt for enkelte lokale kommandanter å signalisere at de er beredte
på å alliere seg med Daesh, eller i det minste utforske denne muligheten. Dette er
antagelig tilfellet med kommandant Ghazanfar. Tolkningen om en fellesoperasjon
mellom Taliban og Daesh i Sayad-distriktet i august 2017, strekker ifølge Ali fakta for
langt.
6.2

SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD
I første halvdel av 2017 har UNAMA registrert 40 sivile ofre (22 drepte og 18 skadde)
i Sar-e Pul-provinsen. Det tilsier en nedgang på 20 prosent sammenliknet med samme
periode i 2016 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). Landinfo bemerker at UNAMAs
halvårsrapport ikke omfatter sivile ofre fra angrepet i Mirza Olang i Sayad-distriktet,
der UNAMA har dokumentert at minst 27 sivile ble drept i august 2017.
I første halvdel av 2017 ble flest sivile drept eller skadd som følge av målrettede
angrep, deretter av IEDer og bakkekamper (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).
I samme periode har UNAMA dokumentert to målrettede drap i Sar-e Pul, der ansvaret
er plassert på selverklærte Daesh-krigere. Den første hendelsen inntraff 15. mars 2017,
da selverklærte Daesh-krigere skjøt og halshogget («beheaded») tre etniske hazaraer
(UNAMA & OHCHR 2017, s. 49). Nyhetsformidler Pajhwok Afghan News meldte
om samme hendelse, men opplyste at de tre drepte var stammeledere fra Sayaddistriktet, som hadde deltatt på en seremoni etter invitasjon fra Taliban, og som var på
vei hjem da de ble drept. Ingen skal ha påtatt seg ansvaret for drapene (Pajhwok
2017c). Den andre hendelsen skjedde den 18. mars 2017, da en mann ble drept og en
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kvinne skadet av Daesh fordi de nektet å betale skatt (UNAMA & OHCHR 2017, s.
49).
Ifølge UNAMA har personer blitt straffet for såkalt moralkriminalitet i Sar-e Pulprovinsen. Den 11. april 2017 drepte opprørere fem familiemedlemmer (to barn, to
kvinner og en mann) i Sar-e Pul by, etter at den ene kvinnen hadde blitt holdt i
fangenskap, anklaget for «umoralsk oppførsel» (UNAMA & OHCHR 2017, s. 12).
UNAMA har ellers rapportert om at opprørere i mars kidnappet en ALP-kommandants
fire sønner og brant ned hjemmet deres i Sayad-distriktet. Guttene ble satt fri etter ti
dager i fangenskap etter forhandlinger med lokale eldre. ALP skal på sin side har
torturert en mann i en hevnaksjon, og skal ha brent ned fire siviles hjem etter mistanke
om at de var opprørere. Hendelsene fant sted i Sar-e Pul by (UNAMA & OHCHR
2017, s. 65).
6.3

INTERNT FORDREVNE
Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017
registrert 9022 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of
Origin) i Sar-e Pul-provinsen. Samtidig ble det registrert 8084 internt fordrevne
(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen.
Det er i perioden registrert internt fordrevne fra samtlige distrikter i Sar-e Pul. Det er
imidlertid ikke alle distriktene som har tatt imot internt fordrevne (OCHA 2017).
Den overveiende majoriteten av internt fordrevne i provinsen – 7357 personer – hadde
forlatt Sayad-distriktet. Deretter fulgte Kohistanat-distriktet med 315 fordrevne,
Sozma Qala-distriktet med 157 fordrevne og Sangcharak-distriktet med 119 fordrevne
personer.
Tradisjonelt har de fleste av de internt fordrevne i Sar-e Pul-provinsen tatt opphold i
Sar-e Pul distriktet, der også provinshovedstaden ligger (Landinfo 2017b, s. 14). Dette
gjør seg fortsatt gjeldende. I nevnte periode ble det registrert 7755 internt fordrevne
som tok opphold i Sar-e Pul distriktet, hvorav de fleste – 6398 personer – kom fra
Sayad-distriktet, etterfulgt av 294 personer fra Kohistanat-distriktet og 157 fra Sozma
Qala-distriktet (OCHA 2017).
Samtidig ble det registrert flere som forlot Sar-e Pul-provinsen, blant annet til andre
nærliggende provinser som Jawzjan og Balkh (OCHA 2017).

7.

BALKH
Provinsen Balkh er viktig, både økonomisk og politisk. Provinsen har strategisk
beliggenhet, sentralt i nord, med internasjonal grense til tre land: Turkmenistan,
Usbekistan og Tadsjikistan. Sistnevnte er en av Afghanistans viktigste
energileverandører. Balkh er en multietnisk provins, bestående av blant annet
tadsjikere, pashtunere, usbekere, hazaraer og turkmenere. Provinshovedstaden Mazare Sharif betraktes som Afghanistans økonomiske og finansielle sentrum (Jolly 2016).
Provinsen er under myndighetskontroll, og har relativt få opprørsinitierte hendelser.
Sikkerhetssituasjonen i Balkh har vært blant de mest stabile på landsbasis de siste
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årene, men det finnes allikevel «pockets of insecurity». Dette gjelder spesielt i
distriktene Chimtal og Charhar Bolak (internasjonal kilde, samtale i Kabul 2016).
I slutten av februar 2017 ble tadsjikeren Atta Muhammad Noor, tilknyttet partiet
Jamiat-e-Islami, igjen utnevnt som provinsguvernør i Balkh. Atta har de facto sittet i
denne posisjonen siden 2004, selv om hans offisielle status fra 2015 kun har vært som
«fungerende guvernør». Atta Mohammad Noor anses som en av Afghanistans
mektigste menn. Opprørerne har – til tross for en viss tilstedeværelse i provinsen –
strevd med å styrke sin tilstedeværelse. Allerede i 2011 fremhevet Afghanistan-ekspert
Antonio Giustozzi og journalist Christoph Reuter (2011, s. 59) at opprørernes svake
posisjon i provinsen, hadde sammenheng med Attas relativt velfungerende
administrasjon og betydelige nettverk, samt at han har støttet andre viktige
maktpersoner for å forhindre at de skulle skifte side til opprørerne.
Human Rights Watch (HRW) har hevdet at Atta gjennom sitt personlige nettverk
kontrollerer et betydelig antall soldater, enten gjennom ALP eller andre
myndighetsvennlige militser. HRW mener videre at Attas nærmeste allierte har begått
maktmisbruk og stått bak menneskerettsbrudd, men at de tette båndene til Atta har
beskyttet dem mot strafferettslige tiltak («impunity») (HRW 2015, s. 36-42).
7.1

KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ
Afghanske sikkerhetsmyndigheter har tilsynelatende et fast grep om Balkh-provinsen.
Blant de prioriterte og strategisk viktige områdene, er provinshovedstaden Mazar-e
Sharif samt Afghanistans viktige ringvei som går gjennom provinsen.
ANA-basen Camp Shaheen har vært åsted for to angrep i 2017. Basen ligger i
Dehdadi-distriktet,21 om lag 14 kilometer fra Mazar-e Sharif bysentrum. Det første
angrepet fant sted den 21. april 2017, da Taliban gjennomførte et komplekst angrep; ti
talibanere ikledd ANA-uniformer slapp gjennom to kontrollposter, og åpnet ild inne
på basen. En gruppe talibanere angrep moskeen på basen, en annen gruppe ledet ANAsoldater inn i spisesalen for så å detonere en IED. Totalt skal 140 sikkerhetspersonell
ha blitt drept og rundt 60 såret. Taliban har påtatt seg ansvaret. Den 17. juni 2017 var
det nok et angrep; denne gangen rettet mot internasjonale soldater på ANA-basen
Camp Shaheen (Roggio 2017b; Ihsas 2017c).
Nyhetsmedier gir informasjon om relativt få sikkerhetshendelser i provinsen.
Eksempelvis registreres det få hendelser i det nordlige distriktet Shortepa. Her har
myndighetsvennlige militser etablert flere kontrollposter, og opprørerne har relativt
sett liten støtte i lokalbefolkningen. I 2016 ble det registrert til sammen ni
sikkerhetshendelser her. Den første sikkerhetshendelsen i 2017 fant sted i mars, da en
IED detonerte nær en kontrollpost bevoktet av en myndighetsvennlig milits i distriktet.
Majoriteten av opprørsaktiviteten i distriktet Shortepa er IED-detonasjoner mot
ANSF-mål. Hendelsen i mars skal ha vært knyttet til en langvarig personlig feide
mellom en lokal opprørskommandant og en myndighetsvennlig kommandant (Bakhtar
News 2017; internasjonal kilde, e-post 2017).
Nyhetsmedier har ellers meldt at Talibans skyggeguvernør for Kaldar-distriktet skal
ha blitt drept i mai 2017. Opprørerne i Kaldar skal angivelig ha liten støtte i
befolkningen, blant annet på grunn av innkreving av skatt fra lokalbefolkningen. I
21

Flere kilder opplyser at Camp Shaheen ligger i Mazar-e Sharif.
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løpet av 2017 har opprørsinitierte hendelser i distriktet dreid seg om detonasjoner av
IEDer og angrep på ANSF-posisjoner og patruljer. ANSF har på sin side gjennomført
en operasjon mot opprørerne i mai 2017. Myndighetene skal angivelig følge nøye med
på utviklingen i Kaldar, blant annet på grunn av distriktets nærhet til Balkh-distriktet,
og provinshovedstaden Mazar-e Sharif (TOLOnews 2017h; Bakhtar News 2017;
internasjonal kilde, e-post 2017).
7.1.1

Distriktene Chimtal og Charhar Bolak

Majoriteten av opprørsaktiviteten i provinsen forekommer som nevnt i de vestlige
distriktene Chimtal og Charhar Bolak. Dette gjelder også for første halvdelen av 2017.
I Chimtal-distriktet har opprørerne en relativ stabil tilstedeværelse i fjellområdet
Alburz. På grunn av terrenget, er dette et vanskelig sted for afghanske
sikkerhetsstyrker å operere. Opprørerne bruker fjellområdet til planlegging og trening,
samt som en «safe haven». Tidvis beveger opprørere seg ut av fjellene til nærliggende
landsbyer. De har støtte fra en liten andel beboerne i området, og enkelte skal angivelig
være deltidskadre selv, som lever et «normalt» landsbyliv frem til opprørerne ber om
aktiv assistanse. Opprørerne i dette området bruker ofte IED-angrep mot nærliggende
ANSF-mål (Ihsas 2017a; internasjonal kilde, e-post 2017).
Afghanske sikkerhetsstyrker har gjennomført flere klareringsoperasjoner i Chimtaldistriktet og i fjellområdet Alburz i løpet av 2017, blant annet i januar, april og i august.
Det er vanlig at opprørerne forlater området så lenge operasjonen pågår, for så å vende
tilbake etter at ANSF har avsluttet operasjonen. På den bakgrunn betegnes
sikkerhetsmyndighetens operasjoner som «symbolske» (som sitert i Ihsas 2017a).
Den 2. juli 2017 meldte nyhetsmedier om at Taliban hadde avfyrt skudd inne i en
moske i Chimtal-distriktet. Tretten personer skal ha blitt drept, og fire personer tatt til
fange av Taliban. Ofrene var sivile, og ble oppgitt å komme fra Balkh-distriktet. Det
foreligger ellers lite detaljert informasjon om hendelsen (Ihsas 2017b).
7.2

PROVINSHOVEDSTADEN MAZAR-E SHARIF
Provinshovedstaden omtales som en av Afghanistan sikreste og roligste byer (HasratNazimi 2016), og antall sikkerhetshendelser i byen er relativt lavt. Situasjonen i
Mazar-e Sharif preges av Attas kontroll og av lav opprørsaktivitet.
Selv om Mazar-e Sharif ikke i like stor grad som andre store afghanske byer blitt
angrepet, forekommer det sporadiske angrep. Mazar-e Sharif har også vært åsted for
komplekse og høyprofilerte angrep, som oftest rettet mot de nasjonale
sikkerhetsstyrkene. I likhet med angrep i Kabul, har slike angrep i Mazar-e Sharif vært
rettet mot høyt beskyttede mål, og har vært angrep som sannsynligvis er ment som en
demonstrasjon av styrke og for å skape publisitet. Angrepene gjennomføres ofte av
grupperinger som holder til utenfor regionen. Tradisjonelt har det blitt gjennomført ett
til to komplekse angrep årlig. Så langt i 2017 har Mazar-e Sharif ikke vært rammet av
store komplekse angrep.22 Det siste store angrepet i byen skjedde i november 2016, da
Taliban angrep det tyske konsulatet. Fire sivile ble drept og 128 såret i angrepet
(Hasrat-Nazimi 2016).

22

Angrepene i april og juni på Camp Shaheen blir, som nevnt tidligere, ansett av enkelte som angrep i Mazar-e
Sharif.
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Av angrep på enkeltpersoner, ble det i oktober 2017 rapportert at to ukjente
gjerningsmenn på motorsykkel hadde skutt guvernørens talsmann, Munir Farhad, i
Mazar-e Sharif. Farhad overlevde. Ingen har påtatt seg ansvar for hendelsen
(TOLOnews 20171).
Som kontrast til 2016, da det gjennomsnittlig ble registrert én til to sikkerhetshendelser
per måned i Mazar-e Sharif, har det ikke blitt registrert noen opprørsaktivitet eller
opprørsinitierte sikkerhetshendelser i byen etter november 2016 og frem til
begynnelsene av juni 2017. Kilder har knyttet den lave opprørsaktiviteten i Mazar-e
Sharif til blant annet to forhold. For det første; angrepene mot det tyske konsulatet i
november 2016 og mot Camp Shaheen i april og juni 2017 har økt presset betydelig
på ANSF for å styrke sikkerheten i byen. At Atta i løpet av 2017 har konsolidert sin
makt ytterligere, bidrar til et kapabelt ANSF. Den andre faktoren som er trukket frem,
er at den lave opprørsaktiviteten kan være et taktisk skifte fra opprørerens side.
Majoriteten av opprørsaktiviteten i Mazar-e Sharif har blitt gjennomført av opprørere
fra de vestlige distriktene i provinsen (bortsett fra store, komplekse angrepet, der som
nevnt opprørerne kom utenfra regionen). Opprørere i disse distriktene ser nå ut til å ha
fokus på å utvide sitt territorium i distriktene Chimtal og Charhar Bolak, samt å
forsvare seg mot ANSFs store klareringsoperasjoner (internasjonal kilde, e-post 2017).
Flere av sikkerhetshendelsene registrert i Mazar-e Sharif er knyttet til kriminelle
aktører (TOLOnews 2017k).
7.3

SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD
I første halvdel av 2017 registrerte UNAMA 46 sivile ofre (19 drepte og 27 skadde) i
Balkh-provinsen. Det tilsier en nedgang på 56 prosent sammenliknet med samme
periode i 2016. De fleste sivile ble drept eller såret av IEDer. Nest hyppigste årsaker
var etterlatte udetonerte eksplosiver og målrettede drap (UNAMA & OHCHR 2017,
s. 73).
UNAMA peker i sin halvårsrapport på at myndighetsvennlige militser begikk overgrep
i den nordlige regionen, herunder Balkh-provinsen. Den 1. januar 2017 ble
eksempelvis en sivil skutt i distriktet Sholgareh etter ha gitt en skadd opprører mat. I
tillegg har rivalisering mellom myndighetsvennlige militser ført til at en sivil har blitt
drept i provinsen (UNAMA & OHCHR 2017, s. 29, 60).

7.4

INTERNT FORDREVNE
Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017
registrert 1372 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of
Origin) i Balkh-provinsen. Samtidig ble det registrert 7434 internt fordrevne (Province
of Displacement) som tok opphold i provinsen.
Det er i perioden blitt registrert internt fordrevne i fem av de 15 distriktene i Balkh.
Dette gjelder både personer som har flyktet fra distriktene og personer som har flyktet
til distriktene (OCHA 2017).
Den fleste internt fordrevne i provinsen – 1337 personer – hadde forlatt Chimtaldistriktet. Deretter fulgte distriktene Kishindeh og Dawlatabad, med henholdsvis 28
og 7 fordrevne personer.
De tre distriktene Mazar-e-Sharif, der provinshovedstaden ligger, Dehdadi og Chimtal
tok imot internt fordrevne i provinsen. Den store andelen – 833 personer – ble registrert
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i Mazar-e-Sharif, mens 399 personer ble registrert i Dehdadi og 122 personer i
Chimtal. Ifølge OCHA ble ellers mer enn 5300 internt fordrevne fra andre nærliggende
provinser registrert i Mazar-e-Sharif-distriktet i samme periode (OCHA 2017).

8.

SAMANGAN
Frem til 2013 var provinsen Samangan, en usbekisk og tadsjikisk dominert provins, et
av landets roligste områder med hensyn til sikkerhetshendelser og konfliktrelatert
vold. Både opprørere og myndighetenes sikkerhetsstyrker hadde lavt aktivitetsnivå i
provinsen. Antallet sikkerhetshendelser i provinsen har økt etter 2013, men fortsatt er
opprørsinitierte hendelser i Samangan-provinsen på et betydelig lavere nivå enn øvrige
provinser i regionen. Utover usbekere og tadsjikere, bor det også pashtunere, hazaraer
og arabere i provinsen (EASO 2016, s. 153).

8.1

KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ
Konfliktnivået per oktober 2017 er, som i tidligere år, relativt lavt sammenliknet med
de øvrige provinsene i den nordlige regionen. I gjennomsnitt registreres under ti
sikkerhetshendelser per måned i provinsen (internasjonal kilde, e-post 2017). Ifølge
Pajhwok Afghan News ble åtte personer drept og tre skadd i Samangan-provinsen i
løpet av åtte måneders perioden fra september 2016 til april 2017 (Barat 2017g).
Taliban er den dominerende opprørsgruppen i provinsen. Det er Landinfos vurdering,
etter en gjennomgang av blant annet nettmedier, at de fleste opprørsinitierte
sikkerhetshendelsene forkommer i distriktet Dara-e Suf-e Payin, og at Taliban skal ha
tilstedeværelse i flere områder i dette distriktet.
Konfliktmønsteret i provinsen er preget av at Taliban angriper innflytelsesrike,
myndighetsvennlige kommandanter, ofte i sine private hjem. Eksempelvis ble faren til
en lokal ALP-kommandant og en talibaner drept i sammenstøt den 22. september 2017,
etter at en gruppe talibanere angrep kommandantens hjem i Dara-e Suf-e.
Myndighetsvennlige kommandanter har også blitt angrepet i sine private hjem i
Aybak-distriktet (Barat 2017c; h).
Utover målrettede angrep mot kommandanter, har Taliban også angrepet utvalgte
sivile. Flere fremstående personer har blitt drept i løpet av 2017, blant annet ble en
tidligere kommandant for Jamiat drept i juni. Taliban har ikke påtatt seg ansvaret for
drapet (Barat 2017c).
Sikkerhetssituasjonen i provinsen preges også av rivaliserende myndighetsvennlige
militser og lokale feider. I september 2017 ble det blant annet meldt om sammenstøt
mellom menn lojale til to ulike myndighetsvennlige kommandanter i distriktet Dara-e
Suf-e Payin. To sivile skal ha blitt drept og fire såret (Barat 2017a).
I løpet av 2017 har Taliban gjennomført enkelte angrep i ulike distriktssentre i
provinsen. Eksempelvis angrep Taliban i januar 2017 kontoret til justisdepartementet
i distriktssenteret i Hazrat-e Sultan ved å detonerte en IED. Til tross for at ANSF har
kontroll over distriktssenteret og det meste av distriktet, er opprørerne allikevel aktive
i enkelte områder. Opprørsgruppene betraktes som relativt svake dersom de ikke får
støtte utenfra; som for eksempel fra opprørere i andre områder. Derfor har opprørernes
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strategi i distriktet vært å iverksette asymmetriske angrep mot ANSF, fremfor direkte
konfrontasjon. I tillegg til bruk av IEDer, har opprørerne også angrepet
underbemannede ANP-kontrollposter. En internasjonal kilde bekrefter tilstedeværelse
av opprørere i Hazrat-e Sultan-distriktet, men kilden vurderer Taliban som for svake,
og at de for eksempel ikke har kapasitet til å utfordre ANSF i distriktssentret
(internasjonal kilde, e-post 2017).
Et annet distrikt der Taliban har angrepet distriktssenteret, er Ruy-e Duab-distriktet.
Her har det historisk sett inntruffet svært få sikkerhetshendelser, og fra januar og frem
til mai 2017, ble kun én hendelse registrert. Den 12. mai 2017 angrep opprørere
distriktssenterets administrative bygninger, og det kom til sammenstøt med ANSF, før
opprørerne trakk seg tilbake. Angrepet skal ha blitt gjennomført av opprørere fra
naboprovinsen Baghlan. I kjølvannet av hendelsen, gjennomførte ANSF en operasjon
der Talibans skyggeguvernør for Samangan og skyggedistriktsguvernøren for
distriktet Ruy-e Duab ble drept (TOLOnews 2017a; Barak 2017e; internasjonal kilde,
e-post 2017).
8.2

SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD
I første halvdel av 2017 har UNAMA registrert 24 sivile ofre (8 drepte og 16 skadde)
i Samangan-provinsen. Dette tilsier en nedgang på 17 prosent sammenliknet med
samme periode i 2016. Samangan-provinsen har færrest sivile ofre i den nordlige
regionen, og er den provinsen med det sjette laveste antall sivile ofre på landsbasis
(UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).
I første halvdel av 2017 har etterlatte eksplosiver utgjort hovedårsaken til sivile ofre i
Samangan, etterfulgt av IEDer og bakkekamper (UNAMA & OHCHR 2017, s. 5, 73).
Som nevnt ovenfor, angrep Taliban distriktssenteret i distriktet Ruy-e Duab i mai 2017.
Tre sivile skal ha blitt drept av kryssild (Barat 2017e), og flere sivile har også blitt ofre
for opprørernes målrettede drap i Samangan-provinsen.
Ifølge UNAMA blir det rapportert om at personer har blitt straffet som følge av såkalt
«moralkriminalitet» i Samangan-provinsen. Det foreligger for eksempel rapporter om
at en kvinne i Dar-e Suf-e Payin-distriktet ble slått på grunn av beskyldninger om
utroskap og prostitusjon (UNAMA & OHCHR 2017, s. 12), og i en annen hendelse,
bortførte opprørere en 14 år gammel gutt i samme distrikt, etter at gutten skal ha blitt
sett i en bryllupsvideo på sosiale medier der han danset på en såkalt «umoralsk måte».
De lokale eldre i området forhandlet med opprørere som satte gutten fri dagen etter
(UNAMA & OHCHR 2017, s. 43).
Ifølge UNAMA er det videre dokumentert maktmisbruk fra myndighetsvennlige
militser i provinsen. Eksempelvis bortførte en milits et barn i Dara-e Suf-e Payindistriktet, angivelig fordi hans far hadde forbindelser med opprørere. Gutten ble løslatt
uskadd etter ni dager (UNAMA & OHCHR 2017, s. 60).

8.3

INTERNT FORDREVNE
Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017
registrert 3112 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of
Origin) i Samangan-provinsen. Samtidig ble det registrert 2139 internt fordrevne
(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen.
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Så langt i 2017 har det ikke blitt registrert internt fordrevne i alle distriktene i
Samangan. Dette gjelder både personer som har flyktet fra distriktene og personer som
har flyktet til distriktene (OCHA 2017).
Det er registrert internt fordrevne fra tre av provinsens syv distrikter. Majoriteten av
disse – 1343 personer – har blitt fordrevet fra Dara-e Suf-e-Payin-distriktet, mens 985
personer har blitt fordrevet fra Ruy-e Duab-distriktet, og 91 personer har blitt fordrevet
fra distriktet Dara-e Suf-e Bala.
Flesteparten av de internt fordrevne i Samangan-provinsen tok opphold i Aybakdistriktet i provinsen, hvor det i perioden ble registrert totalt 1446 internt fordrevne.
Antallet innbefattet nesten samtlige som hadde forlatt Ruy-e Duab-distriktet (978
personer), samtlige 91 som var fordrevet fra Dara-e Suf-e Bal-distriktet, samt 377 av
de som hadde forlatt Dara-e Suf-e Payin-distriktet. Ifølge OCHAs registreringer tok
de øvrige 966 av de fordrevne fra Dara-e Suf-e Payin-distriktet, opphold i Mazar-e
Sharif i naboprovinsen Balkh (OCHA 2017).
Dara-e Suf-e Bala-distriktet er det andre distriktet i provinsen som har mottatt internt
fordrevne, med et registrert antall på 693. OCHA har ellers ikke registrert andre
distrikter i Samangan som har mottatt internt fordrevne (OCHA 2017).
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