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Om Landinfos temanotater 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer 

informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 

Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

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

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

og informasjonsanalyse.  

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

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

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

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

Hensyn til enkelte kilders ønske om anonymitet er ivaretatt. 

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

som er relevante for UDIs og UNEs behandling av utlendingssaker.  

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for 

et bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 

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

 

About Landinfo’s reports 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

retained anonymity.  

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

the processing of asylum and residency cases.  

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

recommendations nor does it reflect official Norwegian views. 
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SUMMARY 

The southeastern region is complex, where Ghazni province differs from the other 

provinces – Khost, Paktika and Paktya. These three provinces formerly constituted one 

single province; Loya Paktya (Great Paktya). Taliban is the leading insurgent group in 

the region, meanwhile Loya Paktya is defined as a Haqqani-administered area.  

The conflict pattern in the southeastern region is also complex. In the first half of 2017, 

the main causes of civilian loss or injuries are different in all four provinces. While 

conventional warfare and ground engagement lead to most civilian casualties in 

Ghazni province, different forms of asymmetric warfare is the main cause of civilians 

being killed or injured in Loya Paktya. 

 

SAMMENDRAG 

Den sørøstlige regionen er en sammensatt region, der hovedskillet i regionen går 

mellom Ghazni og de øvrige provinsene – Khost, Paktika og Paktya. Disse tre 

provinsene var tidligere én provins; Loya Paktya (Stor-Paktya). Mens 

opprørsbevegelsen i regionen ledes an av Taliban, er Loya Paktya definert som et 

Haqqani-administrert område.  

Konfliktmønsteret i den sørøstlige regionen fremstår også som sammensatt, og i det 

første halvåret av 2017 har de fire provinsene forskjellige hovedårsaker til sivile drepte 

og skadde. Mens konvensjonell krigføring og bakkekamper har ført til flest sivile ofre 

i Ghazni-provinsen, var ulike former for asymmetrisk krigføring hovedårsak til at 

sivile blir drept eller skadd i Loya Paktya.  
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1. INNLEDNING 

Dette temanotatet beskriver sikkerhetssituasjonen i den sørøstlige regionen i 

Afghanistan, som omfatter provinsene Ghazni, Khost, Paktya og Paktika.1 

Innledningsvis gis også en kortfattet beskrivelse av den generelle 

sikkerhetssituasjonen i landet som helhet. Informasjonen som presenteres er ikke 

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

utlendingsforvaltningen – som hvorledes konflikten påvirker situasjonen for 

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

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

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

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

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

militære konflikten i Afghanistan samt sammenlignende datamateriale over tid. Dette 

gjelder både for områder der det er pågående kamper og hvor tilgangen til kilder og 

informasjon er liten, og for områder der det generelt foreligger lite informasjon på 

grunn av områdets begrensede relevans i en større politisk, sikkerhets- eller 

samfunnsmessig kontekst. Det er også ulikt kildetilfang for de forskjellige regionene, 

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

kunne variere. 

Landinfo benytter informasjon fra ulike tilgjengelige kilder; fra internasjonale og 

nasjonale organisasjoner, til myndigheter og media. Samtidig er det Landinfos erfaring 

at ved dybdeanalyse av enkelte provinser og spesifikke tema, kan det være vanskelig 

å få et så bredt kildegrunnlag som ønskelig. Begrenset kildetilfang og en vanskelig 

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

kilder, som verken er verifisert eller kryssjekket med andre kilder eller annen 

informasjon. Det kan videre forekomme at lokale myndigheter overdriver den faktiske 

situasjonen for å få oppmerksomhet fra sentralmyndighetene i Kabul, og påfølgende 

større ressurstildeling (se Landinfo 2015). Samtidig er det naturlig å anta at den hardt 

pressede samlingsregjeringen i Kabul ønsker å vise handlekraft hva gjelder 

opprørsbekjempelse. Dette farger sannsynligvis hvilken informasjon de velger å dele.  

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

sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen. Med unntak av United Nations Assistance 

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

systematisk rapporterer om sikkerhetssituasjonen for sivile afghanere. 

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

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

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

                                                 

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

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

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

201401JAN02_A0_low_res.pdf.  

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

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

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

_july_2017.pdf.  

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

ofre på provinsnivå.  

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

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

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

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

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

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

fortløpende oppdaterer sine data.4  

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

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

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

tallene anses som indikative snarere enn absolutte. 

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

informasjon som Landinfo innhentet på en informasjonsinnhentingsreise i Afghanistan 

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

organisasjonstilknytning.  

I november 2016 publiserte Landinfo en respons om sikkerhetssituasjonen i provinsen 

Ghazni (Landinfo 2016). Beskrivelsen av Ghazni i dette notatet tar utgangspunkt i den 

nevnte responsen, og kan ses på som en oppdatering av den tidligere utgivelsen. 

2. SIKKERHETSSITUASJONEN GENERELT I AFGHANISTAN 

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

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

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

å oppnå territoriell kontroll. Komplekse, målrettede operasjoner rettes mot 

befolkningssentre og distriktssentre. I tillegg benytter opprørssiden seg av 

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

FNs generalsekretær beskrev i juni 2017 sikkerhetssituasjonen som «intensely 

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

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

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

4).  

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 

                                                 

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 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 Guistozzi 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 egne baser.   

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

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

truet av Taliban. Amerikanske anslag per august 2017 viser at afghanske myndigheters 

kontroll over distrikts- og befolkningssentre er på sitt laveste nivå siden US Special 

Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) startet sin dataanalyse i 

desember 2015.  Per august 2017 var 54 distrikter enten under opprørernes kontroll 

(13) eller påvirkning (41). Dette tilsvarer i overkant av 13 prosent av landets distrikter, 

hvilket er en økning på mer enn to prosent i løpet av de siste seks månedene. Per august 

2017 var, ifølge samme kilde, 231 distrikter under myndighetens kontroll (74 

distrikter) eller påvirkning (157 distrikter),6 mens antallet omstridte distrikter er 

uforandret (SIGAR 2017a, s. 106). 

Ut fra disse anslagene bor rundt 3,7 millioner afghanere (11,4 prosent) i områder som 

er kontrollert eller påvirket av opprørerne. Dette tilsier en økning på om lag 700 000 

personer i løpet av de seks siste månedene. Om lag 8,1 millioner (tilsvarende 24,9 

prosent) bor i omstridte områder, mens majoriteten av befolkningen, rundt 20,7 

millioner (63,7 prosent), lever i områder som er kontrollert eller påvirket av 

myndighetene (SIGAR 2017a, s. 106-107).7 Analytiker Bill Roggio (2017c) i Long 

                                                 

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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War Journal har tidligere hevdet 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). 

3. SIKKERHETSSITUASJONEN I DEN SØRØSTLIGE REGIONEN 

3.1 BEFOLKNING OG GEOGRAFI 

Den sørøstlige regionen består av provinsene Ghazni, Khost, Paktika og Paktya. Tre 

av regionens fire provinser – Khost, Paktika og Paktya – grenser til Pakistan i vest og 

sør. Befolkningen på begge sider av den afghansk-pakistanske grensen er pashtunere. 

De, i likhet med den afghanske regjeringen, anerkjenner ikke grensen, og forholder 

seg i svært liten grad til denne som en realitet. Det er sterke familiære og 

stammebaserte bånd mellom beboerne på hver side av grensen. Mange passerer 

grensen daglig, uten at det registreres av de respektive lands myndigheter (Landinfo 

2013, s. 5). 

Ghazni er den mest folkerike av provinsene i den sørøstlige regionen, med nærmere 

1,3 millioner innbyggere. Deretter følger Khost-provinsen med en estimert befolkning 

på om lag 575 000 personer, Paktika-provinsen med om lag 435 000 og Paktya-

provinsen med om lag 552 000 personer (OCHA 2015).  

Regionen er sammensatt, og det går et hovedskille mellom Ghazni og de øvrige 

provinsene, Khost, Paktika og Paktya, som tidligere utgjorde én provins; Loya Paktya 

(Stor-Paktya).8 Loya Paktya ble i 1964 splittet til provinsene Paktya og Paktika, mens 

Khost ble egen provins i 1995, utskilt av områder i både Paktya og Paktika. Enkelte 

mener at Loya Paktya ble delt i et forsøk på å svekke de historisk sterke stammene i 

området (Roberts 2013). Oppdelingen i tre provinser, medførte at flere stammer ble 

splittet og fikk tilhørighet til tre ulike provinsforvaltninger. For lokalbefolkningen er 

fortsatt stammetilhørigheten langt viktigere enn provinsgrensene (Ruttig & Muzhary 

2017). Det geografiske området bestående av de tre provinsene, omtales fortsatt ofte 

                                                 

8 Enkelte, som Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) i Afghanistan, har en annen 

regionsinndeling. MRRD plasserer Ghazni i den sentrale regionen, ikke i den sørøstlige (MRRD u.å., s. 1) 
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som Loya Paktya, og i det følgende benytter også Landinfo betegnelsen når alle tre 

provinsene blir omtalt samlet.   

Mens Ghazni-provinsen er multietnisk, er Loya Paktya hovedsakelig pashtunsk, og de 

tre provinsene inngår i det såkalte «pashtunske beltet» (som også innbefatter den 

østlige og den sørlige regionen i Afghanistan). Loya Paktya skiller seg imidlertid fra 

disse to andre regionene, fordi stammene i Loya Paktya er mindre, og som oftest bosatt 

i fjellene. Dette har resultert i sterkere tradisjonelle styringsorganer (som eldre- og 

stammeråd) og lokalsamfunn i Loya Paktya. Stammestrukturen i Ghazni-provinsen 

antas for eksempel å være svakere enn i de tre provinsene i Loya Paktya (Ibrahimin & 

Clark 2014; Giustozzi 2011, s.16; Giustozzi 2009, s. 101-119). 

Etter 2001 vokste opprørsbevegelsen i den sørøstlige regionen ut av flere 

opprørsgrupper. I Ghazni-provinsen var Talibans Quetta-shura dominerende. Taliban 

fikk innpass i Ghazni, og etter hvert også territoriell kontroll i provinsen. Nawa-

distriktet helt sør i provinsen har eksempelvis vært under kontroll av Taliban i mer enn 

et tiår. I Loya Paktya var Haqqani-nettverket9 en sentral aktør. Konfliktnivået var 

lavere her enn i Ghazni-provinsen, og opprørsbevegelsen brukte lengre tid på å få 

fotfeste, blant annet på grunn av de sterke stammestrukturene i området. Til tross for 

at Haqqani-nettverkets hovedbase lå i Pakistan, fremstod nettverket, ifølge analytiker 

Thomas Ruttig, som den sterkeste opprørsgruppen i Loya Paktya (Giustozzi 2009, s. 

62). Haqqani-nettverkets modus operandi bestod hovedsakelig av aksjoner 

gjennomført og ledet fra sin trygge havn i Waziristan i Pakistan. Nettverket foretrakk 

aksjoner på tvers av grensen – «cross-border raids» – der enkelte små celler i Loya 

Paktya tilrettela for aksjonene (Giustozzi 2011, s. 13-14; Clark 2011; Foschini 2011).  

Da Loya Paktya ble delt i tre provinser, ble som nevnt flere stammer splittet opp – 

inkludert Haqqani-familiens Zadran-stamme. Stammen bor nå i alle de tre provinsene, 

og det såkalte Zadran-området – «Zadran Arc» – har tradisjonelt vært hovedområdet 

for Haqqani-nettverkets operasjoner i Loya Paktya. Området strekker seg over ni 

distrikter, med beliggenhet i et triangel i grenseområdene mellom Paktya, Paktika og 

Khost. Det er tilnærmet homogen stammetilhørighet i disse distriktene. Området gir 

direkte adgang til det vestlige Zurmat-distriktet i Paktya-provinsen, og fungerer også 

som transittkorridor fra Pakistan gjennom de østlige grensedistriktene Spera og Gyan 

til Zurmat, og derfra videre til Ghazni-provinsen og naboprovinsen Logar i den 

sentrale regionen (Ruttig & Muzhary 2017; Giustozzi 2009, s. 62). 

I dag er det tette bånd mellom Taliban og Haqqani-nettverket. Haqqani-nettverkets 

leder Sirajuddin Haqqani er samtidig nestleder i Talibans Quetta-shura (Giustozzi 

2017, s. 6-8). Den sørøstlige regionen ligger «formelt» under Talibans Miran Shah-

shura. Miran Shah-shuraen er basert i Miran Shah i Nord-Waziristan i Pakistan. De 

fleste basene til Haqqani-nettverket er fortsatt i Waziristan. Området Loya Paktya er 

definert som et Haqqani-administrert område av Taliban (Giustozzi 2017, s. 6; Ruttig 

& Muzhary 2017).  

                                                 

9 Haqqani-nettverket, under ledelse av Jalaluddin Haqqani, har vært en viktig aktør i det afghanske opprøret mot 

de afghanske myndighetene etter 2001. I 2007 erklærte nettverket autonomi fra Talibans Quetta-shura, men 

nettverket skal ha blitt gjenforent med Quetta-shuraen i august 2015. Nettverket er i dag ledet av Jalaluddins sønn 

Sirajuddin Haqqani (Giustozzi 2017, s. 9).  
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3.2 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Taliban fremstår som den viktigste aktøren på opprørssiden i den sørøstlige regionen. 

Det er analytikerne Thomas Ruttig og Fazal Muzhary (2017) ved Afghanistan Analysts 

Network (AAN) sin vurdering at Taliban har blitt mer aggressive i Loya Paktya. 

Gruppen har økt tilstedeværelse og påvirkning, blant annet som resultat av afghanske 

myndigheters forsømmelse av området.  

Velinformerte kilder mener Haqqani-nettverket også har stor tilstedeværelse i Loya 

Paktya. Eksempelvis skal Haqqani-nettverket ha rekruttert stort blant enkelte stammer 

i provinsene Paktya og Khost, og har lykkes med dette grunnet arbeidsløshet og 

manglende fremtidshåp i lokalbefolkningen. Ruttig og Muzhary (2017) mener at 

spredningen av Haqqani-nettverkets territorielle kontroll i Paktya og Khost er fundert 

på en langsom fragmentering av stammeledete institusjoner i provinsene, som tidligere 

garanterte en betydelig enighet mellom stammene og en stilltiende støtte til afghanske 

myndigheter. Landinfo er ikke kjent med at konkrete angrep, eksempelvis noen av 

selvmordsangrepene i regionen i 2017, tilskrives Haqqani-nettverket.  

Det kan være vanskelig å fastslå hvem som står bak ulike sikkerhetshendelser og 

opprørsangrep, såfremt en av gruppene selv ikke påtar seg ansvaret. I løpet av de første 

seks månedene av 2017 har eksempelvis UNAMA ikke tillagt Haqqani-nettverket 

ansvar for noen angrep (UNAMA & OHCHR 2017, s. 6). Haqqani er for øvrig kjent 

for å holde en svært lav offentlig profil, og verken bekrefter eller avkrefter hvorvidt de 

står bak et angrep eller ei. 

Ved enkelte anledninger melder nyhetsmedier om tilstedeværelse av Daesh i den 

sørøstlige regionen (Pajhwok 2017a). Landinfo er heller ikke kjent med at etterrettelige 

kilder i 2017 har rapportert om at Daesh har gjennomført væpnede angrep i den 

sørøstlige regionen. 

Veisikkerhet er en utfordring flere steder i den sørøstlige regionen, på lik linje med 

Afghanistan for øvrig. Hovedveien mellom Kabul og Kandahar – som er en del av 

Afghanistans viktige ringvei – går gjennom Ghazni-provinsen, og opprørsinitierte 

aksjoner forekommer langs veinettet. I de øvrige provinsene er det veiene som leder 

til provinshovedstedene, til Pakistan eller til det sentrale Afghanistan og Kabul, som 

er utsatte.  

I likhet med landet for øvrig, er konfliktmønsteret også i den sørøstlige regionen preget 

av at de internasjonale styrkene, spesielt de amerikanske, igjen har blitt en aktivt 

stridende part i konflikten.  De internasjonale styrkene har permanent tilstedeværelse 

i regionen, med amerikanske tropper stasjonert på Camp Champan-basen i Khost-

provinsen (Mashal & Sukhanyar 2017). Styrkene gjennomfører luftangrep: 

eksempelvis har amerikanske styrker gjennomført droneangrep i samtlige provinser i 

regionen i 2017 (Khoshal 2017a; Khaama Press 2017b; Maftoon 2017k; Haroon 

2017f). Haqqani-nettverket er et utvalgt mål for de amerikanske angrepene, og det er 

blant annet også gjennomført droneangrep på nettverket i det nordvestre Pakistan 

(Roggio 2017e; TOLOnews 2017f; Omeri 2017d).  

Ellers kan forhold innad i Pakistan ha en «spill-over»-effekt på situasjonen i den 

sørøstlige regionen. Spesielt har dette vært tilfelle i Loya Paktya. Etter at pakistanske 

sikkerhetsstyrker iverksatte en offensiv i nord-Waziristan i juni 2014, søkte mellom 

200 000 og 300 000 personer tilflukt på den afghanske siden av grensen, i provinsene 
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Paktika og Khost. Per mai 2017 var det fortsatt 125 000 flyktninger igjen i disse 

provinsene (Haroon 2017a, UNHCR 2016, 2017).  

I den sørøstlige regionen ble det, ifølge UNAMA, de første seks månedene av 2017 

rapportert om 517 sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold, hvorav 177 ble drept 

og 340 skadet (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). Til sammenlikning ble det i samme 

tidsperiode i 2016 rapportert om 439 sivile ofre (drepte og skadde) (UNAMA & 

OHCHR 2016, s. 12).  

Antallet sivile ofre i konfliktrelatert vold økte dermed fra første halvdel av 2016 til 

første halvdel av 2017 i den sørøstlige regionen. Antall sivile ofre økte i 15 av 34 

Afghanistans provinser, deriblant Khost og Paktya. Hovedårsaken var en økning i 

angrep fra opprørsgrupper (UNAMA & OHCHR 2017, s. 5).   

Den sørøstlige regionen var i første halvår av 2017 den regionen i Afghanistan med 

nest flest sivile ofre forårsaket av trykkplatebomber (pressure-plate IEDs). I første 

halvdel av 2017 dokumenterte UNAMA 107 sivile ofre grunnet trykkplatebomber, 

hvorav 45 drepte og 62 skadde. Antall sivile ofre på grunn av trykkplatebomber ble 

derved mer enn fordoblet fra første halvdel av 2016 til første halvdel av 2017 i den 

sørøstlige regionen. I absolutte tall var økningen på 60 flere sivile ofre i 2017 

(UNAMA & OHCHR 2017, s. 37).10 

Hovedårsaken til at sivile ble skadd eller drept i første halvår av 2017, var ifølge 

UNAMAs rapportering forskjellig i de fire provinsene. Mens konvensjonell krigføring 

og bakkekamper førte til flest sivile ofre i Ghazni-provinsen, var asymmetrisk 

krigføring hovedårsak til at sivile ble drept eller skadd i Loya Paktya. I Khost-

provinsen forårsaket selvmords- og komplekse angrep flest sivile ofre, mens i 

provinsene Paktika og Paktya var henholdsvis IEDer og målrettede drap 

hovedårsakene til at sivile ble drept eller skadd (UNAMA & OHCHR 2017, s. 19). 

4. GHAZNI 

Landinfo publiserte i november 2016 en respons om sikkerhetssituasjonen i Ghazni-

provinsen (Landinfo 2016). 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. 

Ghazni-provinsen består av 19 administrative distrikter, og provinshovedstaden er 

Ghazni by. De vestlige distriktene er i hovedsak befolket av hazaraer, mens pashtunere 

er bosatt i de sørlige og østlige distriktene. Pashtunerne utgjør om lag 49 prosent og 

hazaraene rundt 46 prosent av befolkningen. Det bor også rundt fire prosent tadsjikere 

i Ghazni, i tillegg til andre minoritetsgrupper (MRRD u.å., s. 1; EASO 2016, s. 94). 

Ghazni-provinsen har i flere år vært regnet som en av de mest urolige provinsene i 

Afghanistan. I mars 2017 påpekte generalsekretæren at 50 prosent av de registrerte 

sikkerhetshendelsene hadde funnet sted i til sammen fem provinser, der den ene av de 

                                                 

10 Til sammenlikning ble det i tilsvarende tidsperiode i 2016 dokumentert 47 sivile ofre, hvorav 16 drepte og 31 

skadde i regionen på grunn av trykkplatebomber (UNAMA & OHCHR 2017, s. 37). 
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fem provinsene var Ghazni (UN Secretary-General 2017a, s. 3).11 Provinsen gir 

adgang til Kabul fra sør, og har blitt karakterisert som strategisk viktig og som en 

nøkkelprovins for Taliban (Roggio 2016).  

Nawa-distriktet helt sør i provinsen har vært under kontroll av Taliban i om lag et tiår, 

bortsett fra i 2015 da ANSF gjennomførte en operasjon og holdt distriktet i en måned. 

Taliban overtok igjen kontrollen etter at ANSF trakk seg tilbake. Nawa er ansett som 

Talibans høyborg i provinsen, og er av strategisk betydning på grunn av sin sørlige 

beliggenhet med nærhet til Pakistan (Lead Inspector General 2016, s. 19).  

I juni 2017 hevdet Talibans talsmann (som sitert i Maftoon 2017h) at Taliban hadde 

full kontroll i fem av Ghaznis distrikter – Nawa, Wali Muhammad-e-Shahid 

(Khogyani), Rashidan, Waghas og Zana Khan. Taliban hevdet også å kontrollere nær 

70 prosent av Ghazni-provinsen, og at kun distriktssentrene i distriktene Andar, Dih 

Yak, Qarabagh, Ab Band, Gilan, Muqur, Khwaja Omari og Jaghato var under 

myndighetens kontroll. Kun tre distrikter – de nordlige distriktene Nawur, Ajristan og 

Malistan – skulle ifølge Taliban være under full myndighetskontroll. Taliban nevner 

for øvrig ikke distriktet Jaghori i sin uttalelse, et distrikt som er hazaradominert og der 

myndighetene tradisjonelt har stått sterkt.  

Analytiker Roggio ved Long War Journal (2017a) mener at Talibans påstander langt 

på vei kan være dekkende for situasjonen i Ghazni-provinsen. En internasjonal kilde 

(e-post 2017) vurderer derimot kun Nawa-distriktet som under Talibans kontroll. 

4.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Konfliktmønsteret slik det beskrives i Landinfos respons av 2016, er i all hovedsak 

fortsatt gjeldende. Det er store variasjoner i sikkerhetssituasjonen innad i Ghazni-

provinsen, og det er særlig to faktorer som har betydning for konfliktnivået: veinettet 

og befolkningssammensetningen. I Ghazni er konfliktrelatert aktivitet særlig knyttet 

til hovedveien som er del av den viktige ringveien mellom Kabul og Kandahar, og til 

de østlige og sørlige distriktene, som er pashtundominerte. I provinsens vestlige 

distrikter, der befolkningen er hazaradominert, er situasjonen betydelig roligere 

(internasjonal kilde, samtale Kabul april 2017). 

Afghanske myndigheter prioriterer de urbane sentrene, og da særlig 

provinshovedstaden Ghazni by og de viktigste veiene. Det er mange ANSF-

kontrollposter langs hovedveien. Ellers har luftoperasjoner, som i landet for øvrig, økt 

i Ghazni i løpet av 2017. Taliban står bak brorparten av opprørsaktivteten, som primært 

er rettet mot afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker, som kontrollposter, baser 

og konvoier. Opprørerne benytter ofte IEDer og direkte angrep på nært hold («close 

range attack») (internasjonal kilde, samtale april 2017).  

Målrettede drap blir også brukt som angrepsmetode, ofte gjennomført av opprørere på 

motorsykkel. Det er rapportert en rekke tilfeller av dette i 2017; eksempelvis ble en 

utdanningsrådgiver i Andar-distriktet drept av væpnede menn i januar, og i juni skjøt 

Taliban en dommer og hans sjåfør i samme distrikt, idet de førsøkte å rømme fra en 

illegal veisperring. Senere i juni ble en imam drept i Muqur-distriktet av uidentifiserte 

opprørere (UNAMA & OHCHR 2017, s. 41, 46; Maftoon 2017c; internasjonal kilde, 

e-post 2017). 

                                                 

11 De øvrige provinsene var Nangarhar, Kunar, Helmand og Kandahar (UN Secretary-General 2017a, s. 3). 
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Opprørerne setter opp illegale veisperringer langs veinettet, og undersøker de reisende 

for å finne myndighetsansatte og sikkerhetspersonell. Det forkommer 

sikkerhetshendelser også langs sekundærveiene. I mars 2017 satte eksempelvis 

Taliban opp en illegal veisperring i det nordøstlige Dih Yak-distriktet, der veien fra 

Ghazni til Paktika-provinsen går gjennom. Det ble krevd at alle sjåfører skulle betale 

skatt (Maftoon 2017b).   

De østlige distriktene Andar og Ghazni fremstår som de to distriktene i provinsen med 

høyest konfliktaktivitet i 2017. Andar-distriktet er strategisk viktig for Taliban, både 

på grunn av hovedveien mellom Kabul og Kandahar og fordi distriktet er en av 

inngangsportene til Ghazni by. Mange av sikkerhetshendelsene som registreres i 

distriktet Ghazni, forekommer i distriktsgrenseområdet til Andar. Mens sentrum av 

Ghazni by blir vurdert som myndighetskontrollert, angriper opprørerne som regel i 

utkanten av byen, og spesielt i områder som er lett tilgjengelig fra Talibans 

«stronghold» i Andar-distriktet. Opprørerne angriper hovedsakelig afghanske 

sikkerhetsstyrker, og taktikken er som nevnt ofte en kombinasjon av IEDer og angrep 

på nært hold (internasjonal kilde, e-post 2017). 

Det er også mange opprørsinitierte hendelser i det sentrale distriktet Qarabagh og i Dih 

Yak-distriktet, like øst for provinshovedstaden Ghazni by. Ifølge nyhetsformidler 

Pajhwok (i likhet med Talibans egne uttalelser i innledningen til kapittelet) er store 

områder i Dih Yak-distriktet under Taliban-kontroll, og provinsguvernøren (som sitert 

i Maftoon 2017d) uttalte nylig at distriktet har alvorlige sikkerhetsutfordringer.  

I løpet av 2017 har opprørerne gjennomført angrep på flere distriktssentre, som blant 

annet i distriktene Giro (i øst), Dih Yak og Waghas (vest for provinshovedstaden). I 

august 2017 var det videre sammenstøt mellom Taliban og afghanske myndigheter i 

det østlige Zana Khan-distriktet. Taliban overtok distriktssenteret, men afghanske 

sikkerhetsstyrker skal ha gjenerobret senteret raskt. Situasjonen fremstår som uavklart 

(Maftoon 2017g, h, i). 

I oktober 2017 gjennomførte Taliban også et komplekst angrep i Andar-distriktet, da 

rundt 300 talibanere angrep distriktssenteret. Selvmordsbombere kjørte et stjålet 

Humvee-kjøretøy lastet med eksplosiver, som ble utløst ved politihovedkvarteret og 

guvernørens kontor i byen (NRK 2017). Fem sivile ble drept og 40 såret i angrepet 

(TOLOnews 2017a). Ifølge nyhetsformidler TOLOnews (2017b) falt distriktssenteret 

i Andar til Taliban, før sikkerhetsmyndighetene igjen overtok kontrollen.  

Tradisjonelt er det svært få sikkerhetshendelser i det Taliban-kontrollerte Nawa-

distriktet helt sør i provinsen, men i 2017 har afghanske og internasjonale styrker 

gjennomført luftangrep (Maftoon 2017f). 

Konfliktnivået i de vestlige distriktene i provinsen er, som nevnt, betydelig lavere enn 

i de sentrale, sørlige og østlige distriktene. Taliban har generelt liten oppslutning blant 

hazarabefolkningen i Afghanistan, og dette gjelder også i de vestlige distriktene i 

Ghazni-provinsen. I områder der hazaraer er i majoritet, har det så langt i 2017 blitt 

registret relativt få sikkerhetshendelser. Eksempelvis har det kun blitt rapportert om to 

sikkerhetshendelser i perioden januar-august 2017 i det hazaradominerte Jaghori-

distriktet. Når det gjelder Ajristan-distriktet, skiller dette seg noe fra de andre vestlige 

distriktene. Her er befolkningsmajoriteten pashtunere, og sikkerhetssituasjonen er mer 

urolig (Maftoon 2017j; internasjonal kilde, e-post 2017). 
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4.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I Ghazni-provinsen ble det i de seks første månedene av 2017 registrert 165 sivile ofre 

som følge av konfliktrelatert vold, hvorav 65 drepte og 100 skadde. Sammenliknet 

med samme tidsperiode i 2016, var dette en nedgang på 26 prosent (UNAMA & 

OHCHR 2017, s. 73).  

Det som krevde flest sivile ofre i første del av 2017, var bakkekamper, mens IEDer og 

målrettede drap var henholdsvis andre og tredje årsak til sivile drepte og skadde 

(UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).  

I første halvår av 2017 skal det være fem tilfeller på landsbasis der opprørsgrupper har 

angrepet en ambulanse, og ett av disse skal ha skjedd i distriktet Andar under kamper 

mellom opprørsgrupper og nasjonale sikkerhetsstyrker den 7. mai 2017 (UNAMA & 

OHCHR 2017, s. 17). 

Det har ellers vært rapporteringer om at Taliban iscenesetter offentlige avstraffelser i 

Ghazni-provinsen. I januar 2017 meldte nyhetsformidler Pajhwok at slike hendelser 

hadde forkommet flere steder i provinsen. I Andar-distriktet hadde eksempelvis et par 

blitt pisket på grunn av anklager om et «ulovlig» forhold, og i et område av Ghazni by 

hadde Taliban samlet folk på en fotballbane som tilskuere til en offentlig avstraffelse 

av seks personer som var funnet skyldige i tyveri og utroskap av en Taliban-domstol 

(Maftoon 2017a). 

4.3 INTERNT FORDREVNE 

Ifølge OCHA (2017) ble 1141 personer fordrevet fra hjemmene sine i Ghazni 

(Province of Origin) i perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017. Samtidig 

ble det registrert 5831 internt fordrevne som tok opphold i provinsen (Province of 

Displacement).  

De fleste – 259 personer – var blitt fordrevet fra Andar-distriktet, 210 fra Wali 

Muhammad-e-Shalid-distriktet, 196 fra Waghas-distriktet og 161 fra Qarabagh-

distriktet (OCHA 2017).  

Av de internt fordrevne som har bosatt seg i provinsen, tok 3045 personer opphold i 

Jaghori-distriktet, mens 1953 personer tok opphold i Ghazni-distriktet, der 

provinshovedstaden Ghazni by ligger, og 833 personer tok opphold i Malistan-

distriktet (OCHA 2017). Mange av dem som tok opphold i Ghazni-provinsen, kom fra 

naboprovinser som Uruzgan, Logar og Wardak. 

5. KHOST 

Den østlige og fjellrike Khost-provinsen har internasjonal grense mot Pakistan. Den 

absolutte majoriteten i provinsens tretten distrikter er pasthunere. En liten andel 

tadsjiker og hazaraer bor i provinshovedstaden Khost by (NPS u.å.a; Roberts 2013). 

Khost-provinsen deler en 185 kilometer lang grense med Pakistans selvstyrte 

stammeområder (FATA/Federally Administered Tribal Areas), som består av Nord-

Waziristan og Kurram Agency. Provinsen har mange kulturelle, kommersielle og 

politiske bånd til Pakistan, og omtales som et «major transit hub» for handel fra 
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nabolandet. Provinshovedstaden Khost by, lokalt også kalt Matun, er kjent for å være 

et av de største hawala12-sentrene i Afghanistan (Roberts 2013; EASO 2016).  

Til tross for en pashtundominert befolkning, var Khost aldri et kjerneområde for 

Taliban, selv om provinsen ble tatt av Taliban uten kamphandlinger i januar 1995. En 

faktor som bidro til dette er trolig den sterke stammekulturen i provinsen. 

Opprørsgruppene som opererer i Khost, er avhengige av støtte og velvilje fra 

tradisjonelle styringsorganer (som eldre- og stammeråd) og lokalsamfunn (Roberts 

2013). 

Khost-provinsen har allikevel vært, og er fortsatt, en strategisk inngangsport for 

Taliban og Haqqani-nettverket for å få krigere inn til Afghanistan fra «safe havens» i 

de pakistanske stammeområdene. Provinsen fungerer også som en viktig korridor til 

Kabul (Jolly 2015; Mashal & Sukhanyar 2017). Som tidligere nevnt er Haqqani-

nettverkets sentrale stammetilknytning Zadran, som er en av de mest innflytelsesrike 

stammene i Khost. Zadran er i majoritet i det vestlige distriktet Spera og i det nordlige 

distriktet Sabari (Dressler 2010). 

Nærheten til stammeområdene i Pakistan, er en av årsakene til at Khost har vært en 

strategisk viktig provins for de amerikanske styrkenes terrorbekjempelse. Etter 

utfasingen av de internasjonale styrkene i 2014, har både amerikanske spesialstyrker 

og mannskap fra de internasjonale styrkene Resolute Support (RS) fortsatt med å bistå 

afghanske sikkerhetsstyrker. Særskilt har styrkene bistått med luftstøtte, i henhold til 

USAs avtale som åpner for aktiv terrorbekjempelse. Amerikanske tropper er stasjonert 

ved Camp Chapman-basen utenfor Khost by (Mashal & Sukhanyar 2017; internasjonal 

organisasjon, samtale Kabul april 2017). 

Forhold innad i Pakistan påvirker også situasjonen i Khost-provinsen, som 

eksempelvis da krigshandlinger i Pakistan i 2014 førte til at et betydelig antall 

flyktninger ankom provinsen. Majoriteten av flyktningene tok opphold i distriktene 

som ligger i den sørlige delen av provinsen, på grensen mot Pakistan. Om lag 16 000 

familier ble i juni 2014 innlosjert privat, noe som kan ses som et uttrykk for både 

pashtunwali13 og den sterke stammekulturen i området. Rundt tre år etter 

flyktningestrømmen i 2014, er det er fortsatt flyktninger i distriktene Terezayi, Nadir 

Shah Kot, Khost Matun, Mandozayi, Shamal, Gurbuz, Tani, Sabari og Spera (Haroon 

2017c, WFP 2017, UNHCR 2016, 2017).  

ANSF har betydelige sikkerhetsstyrker utplassert i provinsen, blant annet på grunn av 

det store antallet pakistanske flyktninger og tilstedeværelse av mange nasjonale og 

internasjonale hjelpearbeidere, herunder FN (samtale med internasjonal organisasjon 

i Kabul, april 2016). 

5.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Afghanske sikkerhetsmyndigheter har vært aktive i Khost-provinsen i 2017, og 

beskrives som mer proaktive her sammenliknet med hvordan de opererer i de øvrige 

provinsene i den sørøstlige regionen. Dette har i stor grad vært en følge av 

spesialstyrken Khost Protection Force (KPF) sine aktiviteter. KPF ble opprettet av CIA 

                                                 

12 Uformelt nettverk for pengetransaksjoner.  

13 Pashtunwali er pashtunerenes moralkodeks («code of conduct»). 
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for å bekjempe terroristorganisasjoner, som blant annet Haqqani-nettverket og Al-

Qaida (Jolly 2015; Mashal & Sukhanyar 2017; internasjonal kilde, e-post 2017). 

KPF er nå angivelig underlagt den afghanske etterretningen NDS (National Directorate 

of Security), men skal fortsatt rapportere til amerikanerne. KPF betegnes som en 

«elitemilits», og skal blant annet utføre nattraid og målrettede aksjoner, spesielt i 

grenseområdene til Pakistan og i områder der Haqqani-nettverket har innflytelse. 

Spesialstyrken er for øvrig blitt anklaget for å utføre overgrep mot sivilbefolkningen 

(Jolly 2015; Mashal & Sukhanyar 2017; Ruttig & Muzhary 2017).  

Som i 2016, var opprørsaktiviteten i Khost-provinsen i første halvdel av 2017 

hovedsakelig knyttet til de østlige og nordlige distriktene av provinsen: Khost, 

Terezayi, Sabari og Bak. Musakhel har også hatt høy aktivitet, og etter at distriktet 

Janikhel i Paktya-provinsen falt til Taliban i juli 2017, var det stor bevegelse av 

opprørere inn til Khost, hovedsakelig til nabodistriktet Musakhel og deretter videre til 

Sabari-distriktet. I september 2017 gjennomførte ANSF flere operasjoner i distriktene 

Khost, Musakhel og Sabari, sannsynligvis for å stoppe en mulig «spill-over» effekt fra 

Janikhel-distriktet i Paktya-provinsen (Ruttig & Muzhary 2017; EASO 2016, s. 102). 

Analytikerne Ruttig og Muzhary (2017, s. 4) ved Afghanistan Analysts Network 

mener Taliban kontrollerer flere områder i provinsen, og trekker fram de nordlige 

distriktene Sabari, Musakhel og Qalandar. En internasjonal kilde (e-post 2017) 

vurderer derimot at ingen distrikter i Khost-provinsen er under Talibans kontroll, men 

mener at Musakhel-distriktet har vært omstridt siden midten av 2016, og at dette 

fortsatt gjelder i 2017. 

Utover hovedkonflikten mellom afghanske sikkerhetsmyndigheter og opprørere, 

forekommer kamper mellom nasjonale og internasjonale sikkerhetsstyrker og 

opprørsgrupper fra de pakistanske stammeområdene, som beveger seg ut og inn av 

provinsen. Det er videre tidvis spenninger mellom Afghanistan og Pakistan i 

provinsens grenseområder. I slutten av september 2017 hevdet afghanske 

sikkerhetsmyndigheter at pakistanske styrker hadde forsøkt å etablere en kontrollpost 

på den afghanske side av grensen, men at pakistanske styrker var presset tilbake 

(Haroon 2017b).  

Konfliktdynamikken i Khost var i stor grad preget av opprørernes bruk av IEDer i 

2016, mens bakkekamper var mindre utbredt. Så langt i 2017, er IEDer fortsatt en 

velbrukt metode fra opprørernes side. Mens IEDer var angrepsmetoden som førte til 

flest sivile ofre i 2016, viser UNAMAs dokumentasjon at dette har forandret seg; 

selvmordangrep og komplekse angrep var hovedårsaken til flest sivile ofre i Khost i 

første halvår av 2017 (UNAMA 2017, s. 73).  

Så langt Landinfo kjenner til, har det per oktober 2017 vært fire selvmordsangrep i 

Khost-provinsen. En gjennomgang av angrepene, viser at de har fulgt samme mønster; 

det er benyttet kjøretøy lastet med eksplosiver og alle angrepene har vært rettet mot 

militære mål. Selv om selvmordsangrep ikke er en ukjent metode i provinsen, var det 

til sammenlikning ingen slike angrep i 2016.  

Det første av de fire angrepene inntraff den 17. mars 2017 i distriktssenteret i det 

nordlige distriktet Sabari. En selvmordsbomber detonerte et kjøretøy med eksplosiver 

ved en ANA-kontrollpost og base. Én soldat ble drept og flere personer ble skadet. 

Angrepet medførte også store materielle skader, blant annet på en skole, og på flere 
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butikker og private hjem. Angrepet var det første selvmordsangrepet i provinsen siden 

angrepet mot Camp Chapman i juli 2015 (The Indian Express 2017).   

Det andre angrepet skjedde den 1. april 2017, i det vestlige Shamal-distriktet, langs 

hovedveien mellom Khost og Gardez-distriktet i naboprovinsen Paktya. En 

selvmordsbomber kjørte et kjøretøy med eksplosiver mot en KPF-patrulje. Fire 

soldater ble drept og fire skadd, i tillegg til seks sårede sivile (internasjonal kilde, e-

post 2017).  

Det tredje angrepet kom den 24. april 2017 i Khost by, og var rettet mot en KPF-

kontrollpost i nærheten av Camp Chapman. Fire KPF-soldater ble drept, i tillegg til 

sårede (Khaama Press 2017). Det fjerde angrepet – og så langt det siste i 2017 – 

skjedde den 27. mai 2017. Også dette fant sted i Khost by, og rammet en KPF-konvoi. 

18 personer skal ha blitt drept og seks skadd (Omeri 2017a).  

Opprørerne har også benyttet målrettede drap som angrepsmetode i 2017. Selv om det 

ikke foreligger offentlig dokumentasjon på antall målrettede drap i Khost-provinsen i 

2016, skal UNAMA, i henhold til en artikkel publisert i nyhetsformidleren Pajhwok, 

ha bekreftet at målrettede drap økte i provinsen i løpet av første halvdel av 2017, 

sammenliknet med samme periode året før (Haroon 2017c).14 

Ellers er det rapportert at ukjente personer distribuerte såkalte nattbrev i Sabari-

distriktet i april 2017. Offisielle myndigheter hevdet at gjerningsmennene var allierte 

med Daesh. Brevene skal ha blitt festet på dørene til moskeer og butikker. I brevene 

skal Daesh ha opplyst at de planla en aksjon mot afghanske myndigheter og 

amerikanske styrker i Sabari-distriktet, og de etterspurte støtte fra lokalbefolkningen. 

De truet samtidig med å straffe de som nektet å støtte dem. Myndighetene skal ha 

arrestert noen lokale personer i forbindelse med hendelsen (Haroon 2017e). En 

internasjonal kilde (e-post 2017) vurderer det som lite sannsynlig at Daesh skal klare 

å få fotfeste i en provins som Khost. Årsaken til dette er blant annet at ANSF er så vidt 

aktive, at Haqqani-nettverket har uttrykt at de vil agere mot Daesh, og fordi 

lokalbefolkningen hovedsakelig ikke støtter Daeshs ideologi.  

5.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I løpet av de første seks månedene av 2017 ble det i Khost-provinsen registrert 104 

sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold, hvorav 22 drepte og 82 skadde. 

Sammenliknet med samme tidsperiode i 2016, var antallet sivile ofre mer enn 

fordoblet. Nærmere bestemt var det en økning på 58 prosent sivile ofre i første halvdel 

av 2017, sammenliknet med første halvår av 2016 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).   

Som referert til tidligere, var det selvmords- og komplekse angrep som krevde flest 

sivile ofre i Khost de første seks månedene av 2017. Khost var den tredje mest berørte 

provinsen i Afghanistan av selvmords- og komplekse angrep i denne perioden, etter 

Kabul og Helmand (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).   

UNAMA dokumenterte i første halvår av 2017 at selvmordsangrepene medførte til 

sammen 35 sivile ofre, hvorav fem drepte og 30 skadde. De fem ble drept i 

selvmordsangrepet som var rettet mot KPF den 27. mai 2017 i Khost by, idet angrepet 

                                                 

14 Det gjøres oppmerksom på at artikkelen referer UNAMAs tallmateriale feilaktig, da det totale antallet sivile 

drepte i Khost-provinsen er 22 personer, og ikke – som det opplyses i artikkelen – 22 personer som ofre for 

målrettede drap i den først perioden av 2017 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73; Haroon 2017c).  
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ble gjennomført i nærheten til et busstopp der sivile befant seg. Av de fire angrepene 

så langt i 2017, har Taliban påtatt seg ansvaret for tre (UNAMA & OHCHR 2017, s. 

34, 40, 73).   

IEDer var årsak til nest flest sivile ofre, og målrettede drap tredje flest sivile ofre, i de 

første seks månedene av 2017 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73).  

UNAMA har i tillegg dokumentert at pakistanske militærstyrker har drept én sivil i 

løpet av første halvdel av 2017; en gjeter som passet dyrene sine i det østlige 

grensedistriktet Terezayi (UNAMA & OHCHR 2017, s. 22). 

5.3 INTERNT FORDREVNE 

Ifølge OCHA (2017) ble 1141 personer fordrevet fra hjemmene sine i Khost (Province 

of Origin) i perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017. Samtidig ble det 

registrert 1729 internt fordrevne som tok opphold i provinsen (Province of 

Displacement).  

De fleste – 42 personer – var blitt fordrevet fra Musakhel-distriktet, 35 fra Sabari-

distriktet og 35 fra Spera-distriktet, mens 28 var blitt fordrevet fra Terezayi-distriktet 

og 21 fra Tani-distriktet (OCHA 2017).  

Av de internt fordrevne som har bosatt seg i provinsen, tok alle 1729 personer opphold 

i Khost Matun-distriktet (OCHA 2017).  

6. PAKTYA 

Paktya-provinsen er en fjellrik provins med en beliggenhet sørøst i Afghanistan, rundt 

115 kilometer fra Kabul. Provinsen grenser til Pakistan.  

Paktya har en estimert befolkning på om lag 552 000 personer. Den store majoriteten 

av befolkningen, om lag 91 prosent, er pashtunere. Det bor også en liten minoritet, 

rundt 9 prosent, tadsjikere i provinsen (OCHA 2015; EASO 2016, s. 98; NPS u.å.b). 

Provinsen omfatter 11 distrikter, og provinshovedstaden er Gardez by (EASO 2016, s. 

98).15  

6.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Ifølge analytikerne Ruttig og Muzhary (2017) ved AAN er de fleste distriktssentrene i 

Paktya-provinsen myndighetskontrollerte, mens mange av områdene utenfor 

distriktssentrene mer eller mindre er under Taliban-kontroll. Analytikerne har hevdet 

at Taliban har vist en mer aggressiv holdning i Paktya, og at dette spesielt er tilfellet i 

den østlige og fjellrike delen av provinsen, men også i provinshovedstaden Gardez by. 

I tillegg skal Taliban ha styrket sin tilstedeværelse i deler av områdene sør i provinsen, 

som ligger nær grensen til Pakistan. 

                                                 

15 Provinsens distrikter er: Ahmadabad, Alikhel (Jaji), Chamkani (Tsamkani), Dand Wa Patan, Gardez, Lija 

Ahmadkhel (Laja Mangel), Janikhel, Sayedkaram (Mirzaka), Shawak, Zadran (Wuza Zadran) og Zurmat (EASO 

2016, s. 98). 
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Det vestlige distriktet Zurmat og det østlige distriktet Janikhel har i mange år hatt stor 

opprørsaktivitet. Janikhel har eksempelvis hatt et regelmessig mønster med Taliban-

angrep tilbake til år 2007, og allerede i 2009 vurderte eksempelvis UNAMA Janikhel, 

Zurmat og Gerda Tserai (et område som ligger i Zadran-distriktet) som 

høyrisikoområder (Ruttig & Muzhary 2017).  

Konfliktmønsteret i Paktya-provinsen så langt i 2017, følger stort sett samme mønster 

som i 2016, der konfrontasjonene mellom opprørerne og afghanske sikkerhetsstyrker 

er konsentrert i distriktene Zurmat og Janikhel. Etter Talibans annonsering av 

våroffensiven i april 2017, var det en økning i opprørsaktiviteten i distriktet Zurmat, 

(internasjonal kilde, e-post 2017).  

Opprørerne benytter målrettede drap som angrepsmetode i Paktya-provinsen. Blant 

annet ble en IED detonert mot kjøretøyet til politimesteren i Shawak-distriktet i februar 

2017, og i juni 2017 ble en myndighetsansatt skutt og drept i Gardez by (Pajhwok 

2017a; TOLOnews 2017d; internasjonal kilde, e-post 2017). 

Paktya-provinsen, og spesielt Gardez-distriktet med provinshovedstaden Gardez by, 

har videre vært rammet av selvmords- og komplekse angrep i 2017. Totalt har det vært 

åtte selvmordsangrep i provinsen i løpet av de siste elleve årene, men bruken av denne 

angrepsmetoden ser ut til å ha økt i løpet av 2017.  

Provinshovedstaden Gardez by hadde ikke vært rammet av komplekse angrep siden 

2012 (TOLOnews 2017e; d; Omeri 2017c), før Taliban gjennomførte et komplekst 

angrep mot New Kabul Bank i byen den 20. mai 2017. En selvmordsbomber sprengte 

seg ved inngangen til banken, og to andre angrep banken i kjølvannet av eksplosjonen. 

Det oppstod skuddveksling mellom Taliban og ANSF. Fire politimenn ble drept og 13 

såret. I tillegg ble to sivile drept og 30 skadd. Hensikten med angrepet var 

sannsynligvis å ramme myndighetsansatte som var i banken for å hente lønningene 

sine. Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet (TOLOnews 2017e).   

Den 18. juni 2017 gjennomførte Taliban enda et komplekst angrep, denne gangen på 

politiets hovedkvarter i provinshovedstaden. En selvmordbomber kjørte gjennom 

første port ved leiren, detonerte eksplosivene og sprengte muren, hvorpå fem andre 

angripere tok seg inn. Etter langvarig kamp, ble alle opprørerne drept. Ingen sivile ble 

drept, men rundt 20 sivile som bodde i nærheten ble såret (Omeri 2017c).  

Den 14. juli 2017 detonerte to selvmordsbombere seg på motorsykkel i nærheten av 

en ANSF-kontrollpost i utkanten av Gardez by (TOLOnews 2017d). Noen måneder 

senere, den 17. oktober 2017, kjørte selvmordsbombere i to biler lastet med 

eksplosiver inn på politihovedkvarteret i Gardez by. I tillegg forsøkte fem personer 

med selvmordvester å storme inn på anlegget, før de ble drept av afghanske 

sikkerhetsstyrker. Angrepet skjedde i nærheten av lokalene der folk stod i kø for å søke 

om eller fornye identitetskort, og det var store tap. Taliban påtok seg ansvaret (NRK 

2017).  

Tidligere, i februar 2017, ble det også gjennomført et selvmordsangrep i 

distriktssenteret i det østlige Dand Wa Patan-distriktet, som grenser mot Pakistan. En 

selvmordsbomber forsøkte å ta seg inn i distriktssenterets bygningskomplekser 

(«compounds»). To sivile ble drept og en ANP-tjenestemann ble såret (internasjonal 

kilde, e-post 2017).  

Flere hendelser har også vært knyttet til opprørernes og myndighetenes kamper om 

territoriell kontroll. Blant annet angrep Taliban distriktssenteret i Janikhel i slutten av 
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juli 2017.16 Etter to dager med kamper, fikk Taliban kontroll over distriktssenteret. 

Den raske maktovertagelsen skal skyldes at Taliban hadde med seg stridende både fra 

Paktya og fra naboprovinsen Khost (som Janikhel grenser mot), samt fra Waziristan i 

Pakistan. Afghanske sikkerhetsmyndigheter responderte, men gjenvant kontrollen 

over distriktssenteret først etter elleve dager. Taliban trakk seg tilbake til blant annet 

Musakhel-distriktet i naboprovinsen Khost, hvor Taliban har etablert flere baser de 

siste årene. Analytikerne Ruttig og Muzhary ved AAN vurderer Talibans angrep på 

Janikhels distriktssenter som en maktdemonstrasjon («show-of-force») og som et 

forsøk på å sikre forsyningsruter, snarere enn et genuint forsøk på å erobre og holde 

distriktssenteret (Ruttig & Muzhary 2017, s. 2; Khaama Press 2017). I august 2017 var 

det også strid om kontrollen over dette distriktssenteret, men i løpet av høsten skal 

ANSF ha styrket sin posisjon i distriktssenteret i Janikhel (internasjonal kilde, e-post 

2017). 

Det ble i juni og juli 2017 meldt om kamper i distriktene Dand Wa Patan og Alikhel 

(også kjent som Dzadzi Aryub), som begge ligger øst i provinsen på grensen til 

Pakistan. Disse distriktene var tidligere kjent for å være myndighetsvennlige og relativt 

trygge, men Ruttig og Muzhary (2017) vurderer forholdene her som forverret de siste 

årene.  

Internasjonale styrker har for øvrig gjennomført flere luftoperasjoner i Paktya-

provinsen så langt i 2017, spesielt i distriktene Janikhel, Zurmat og Dand Wa Patan 

(TOLOnews 2017f; Omeri 2017d).  

Sikkerhetshendelser på veinettet preger ellers konfliktdynamikken i Paktya-provinsen. 

Opprørerne angriper ANSF-kontrollposter og konvoier langs veiene, blant annet med 

IEDer. I tillegg etablerer de illegale veisperringer. I 2016 gjennomførte de i underkant 

av 20 slike veisperringer, hvorav åtte førte til kidnappinger av sivile. Opprørerne har 

gjennomført illegale veisperringer også i 2017. Modus operandi er at de undersøker 

biler for å finne personer med tilknytning til myndighetene, men trekker seg tilbake 

når ANSF ankommer området. Personer har blitt kidnappet og forhørt om sin 

forbindelse til ANSF og afghanske myndigheter. Dersom opprørerne er av den 

oppfatning at en slik forbindelse ikke foreligger, har personene blitt løslatt 

(internasjonal kilde, e-post 2017).  

Hovedveien fra provinshovedstaden Gardez by nordøstover til Chamkani-distriktet og 

den pakistanske grensen, er spesielt utsatt for opprørsinitierte aksjoner. Samtidig er 

opprørerne aktive langs veien fra Gardez by sørover mot distriktet Zurmat samt 

sekundærveier i provinsen. TOLOnews (2017c) meldte den 14. oktober 2017 at i de 

siste par månedene hadde nær 20 personer blitt drept av opprørere langs hovedveien 

mellom provinsene Paktya og Paktika. Landinfo kjenner ikke til hvorvidt disse 

personene har vært sivile eller sikkerhetspersonell.  

6.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I løpet av de første seks månedene av 2017 ble det registrert 160 sivile ofre som følge 

av konfliktrelatert vold i Paktya-provinsen, hvorav 47 drepte og 113 skadde. 

                                                 

16 I slutten av august 2016 tok også opprørere midlertidig kontroll over distriktssenteret i Janikhel (Ruttig & 

Muzhary 2017).  
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Sammenliknet med samme tidsperiode i 2016, var det en økning i antall sivile ofre i 

denne provinsen på 167 prosent (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). 

Målrettede drap krevde flest sivile ofre i provinsen de første seks månedene av 2017. 

Deretter var bakkekamper årsak til flest sivile ofre, etterfulgt av IEDer (UNAMA & 

OHCHR 2017, s. 14, 73). 

Landinfo bemerker at UNAMAs rapport for første halvår av 2017 ikke omfatter sivile 

ofre fra selvmordsangrepet i provinshovedstaden Gardez den 17. oktober 2017, som 

forårsaket mange sivile ofre.  

6.3 INTERNT FORDREVNE 

Ifølge OCHA (2017) ble 4008 personer fordrevet fra hjemmene sine i Paktya 

(Province of Origin) i perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017. Samtidig 

ble det registrert 2597 internt fordrevne som tok opphold i provinsen (Province of 

Displacement).  

De fleste – 2940 personer – var blitt fordrevet fra Janikhel-distriktet, 259 fra Alikhel 

(Jaji)-distriktet, 241 fra Zurmat-distriktet, 238 fra Lija Ahmadkhel-distriktet og 112 

fra Zadran-distriktet (OCHA 2017).  

Av de internt fordrevne som har tatt opphold i provinsen, tok 1162 personer opphold i 

Gardez-distriktet, 1120 personer opphold i Chamkani-distriktet og 315 personer i 

Dand Wa Patan-distriktet (OCHA 2017).  

7. PAKTIKA 

Paktika-provinsen ligger øst i landet, rundt 210 kilometer fra Kabul. I sør og sørøst har 

provinsen en 360 kilometer lang grense til Pakistan, mot et område som vurderes som 

et urolig og ustabilt stammeområde (Pajhwok, som gjengitt i EASO 2016, s. 106). 

Majoriteten av befolkningen i Paktika er pashtunere, men det finnes også små grupper 

av tadsjikere, arabere og pashai. Provinsen består av 19 distrikter, og 

provinshovedstaden er Sharana by (Pajhwok, som gjengitt i EASO 2016, s. 106).17  

7.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

I september 2016 påpekte analytiker Bill Roggio (2016) ved Long War Journal at det 

var vanskelig å vurdere Talibans innflytelse i Paktika-provinsen, fordi rapportering og 

informasjon fra provinsen fremstod som mangelfull. Han mente allikevel at de fleste 

distriktssentrene var under myndighetskontroll, men at Taliban kontrollerte rurale 

områder i flere distrikter. Ifølge Roggio hadde Taliban i september 2016 full kontroll 

over det vestlige distriktet Wazakhah og det nordlige distriktet Omna.  

Kilder kan vurdere forholdene på bakken ulikt. Analytikerne Ruttig og Muzhary 

(2017) ved AAN vurderte per august 2017 at Taliban hadde full kontroll, inkludert i 

                                                 

17 Provinsens 19 distrikter er: Bermel, Dila, Gomal, Gyan, Janikhel, Matakhan, Naka, Omna, Sarobi, Sarrawzah, 

Sharan, Turwo, Urgun, Wazakhah, Wormamay, Yahyakhel, Yosufkhel, Zarghunshahr og Ziruk (EASO 2016, s. 

106). 
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distriktssentrene, i tre distrikter i Paktika-provinsen: de nordlige Naka og Omna-

distriktene, samt Dila-distriktet helt vest i provinsen. En internasjonal kilde (e-post 

2017) mener derimot at Taliban kun kontrollerer Naka og Dila, og at afghanske 

myndigheter har kontroll over distriktssenteret i Omna-distriktet. 

I august 2017 erklærte Taliban at de hadde tatt kontrollen over distriktssenteret i 

Gomal, et østlig distrikt som grenser til Pakistan. Afghanske myndigheter benektet 

dette. Nyhetsmedier meldte om pågående kamper i september 2017 i distriktet, og ved 

utløpet av måneden skal Taliban fortsatt ha holdt distriktssenteret. Landinfo er ikke 

kjent med noen oppdatering av situasjonen utover dette (Roggio 2017d; Khoshal 

2017d, e). 

Opprørerne i Paktika-provinsen angriper hovedsakelig afghanske sikkerhetsstyrker og 

mål som assosieres med afghanske myndigheter. Opprørerne bruker IEDer som 

angrepsmetode, samt angrep på nært hold. Mye av opprørsaktiviteten, eksempelvis 

sommeren 2017, har hatt som mål å sikre transittrutene gjennom provinsen; fra 

Pakistan til Paktya-provinsen i nord og til Ghazni-provinsen i vest (Khoshal 2017b, c, 

f, g).   

Konfliktmønsteret preges ellers av et relativt defensivt ANSF. De afghanske 

sikkerhetsstyrkene fremstår som lite proaktive i provinsen, selv om de gjennomfører 

enkelte klareringsoperasjoner og luftangrep (Khoshal 2017b, c, f, g).  

Så langt i 2017, og hovedsakelig i tråd med konfliktmønsteret fra tidligere år, inntreffer 

sammenstøtene mellom afghanske myndigheter og opprørerne hovedsakelig i 

distriktene som grenser til Pakistan, i distriktene som binder sammen grenseområdene 

i øst og provinshovedstaden Sharana by i vest, samt i distriktene som grenser mot 

opprørspåvirkede distrikter i Paktya-provinsen i nord. I 2017 har det eksempelvis blitt 

meldt om høy opprørsaktivitet i distriktene Bermel og Gyan, som ligger nordøst i 

provinsen og grenser mot Khost-provinsen og Pakistan. Bermel-distriktet har lenge 

vært et omstridt grenseområde i provinsen. I over et tiår har distriktet vært del av 

Talibans transportrute til og fra Pakistan, og har også vært et oppholdssted for 

pakistansk Taliban som har flyktet fra pakistanske militæroperasjoner i Sør-Waziristan 

(Khoshal 2017c, g; Rubin & Rudeforth 2016, s. 13; EASO 2016, s. 106). 

I august 2017 uttrykte et medlem av provinsrådet i Paktika (som sitert i Khoshal 2017i) 

at sikkerhetssituasjonen hadde forverret seg i deler av provinsen. Han trakk frem 

distriktene Wormamay og Gomal i sør, på grensen til Pakistan, samt distriktet Gyan i 

nord.18 På daværende tidspunkt var det kraftige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker 

og Taliban i enkelte distrikter. I august 2017 falt, som tidligere nevnt, distriktssenteret 

i Gomal til Taliban.  

Opprørerne bruker målrettede drap som angrepsmetode i provinsen. Eksempelvis ble 

en distriktsguvernør og hans sønn skutt og drept i mai 2017.19 Ifølge talsmenn for 

myndighetene var det uklart hvem som stod bak angrepet, og ingen har tatt ansvar for 

hendelsen. Før drapet skal han ha blitt truet av medlemmer av Haqqani-nettverket, som 

forsøkte å presse ham til å forlate stillingen som distriktsguvernør. Bakgrunnen for 

drapet skal være at han nektet å gi etter for opprørernes krav. I oktober 2017 

demonstrerte rundt 100 personer i provinsen mot angrepene som er rettet mot sivile. 

                                                 

18 I artikkelen står det Gilan-distriktet, Landinfo legger til grunn av dette er distriktet Gyan. 

19 Kilden opplyser ikke om hvilket distrikt.  
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Ifølge demonstrantene skal over 200 personer, deriblant stammeledere, ha blitt drept i 

provinsen i løpet av de siste 13 årene (Pajhwok 2017b; SIGAR 2017b, s. 86).  

Selvmordsangrep forekommer, selv om Paktika-provinsen er den provinsen i Loya 

Paktya med færrest selvmordsangrep så langt i 2017. I 2017 er det kjent at opprørerne 

utførte ett angrep på en basar i distriktet Janikhel i februar, der fire personer ble drept 

og 20 personer såret. Det har også vært flere forsøk på selvmordsaksjoner som har blitt 

avverget av sikkerhetsmyndighetene (Khoshal 2017h; Pajhwok 2017c).  

7.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I løpet av de første seks månedene av 2017 ble det i Paktika-provinsen registrert 88 

sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold, hvorav 43 drepte og 45 skadde. 

Sammenliknet med samme tidsperiode i 2016, var dette en nedgang på ni prosent 

(UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). 

IEDer krevde flest sivile ofre i provinsen Paktika i første halvår 2017. Deretter var 

målrettede drap årsak til nest flest sivile ofre, etterfulgt av bakkekamper (UNAMA & 

OHCHR 2017, s. 73). 

UNAMA påpeker at det i rapporteringsperioden har vært en betydelig økning av barn 

blant de sivile ofrene for eksplosiver (ikke inkludert selvmordsangrep), og da særlig 

trykkplatebomber. UNAMA viser til en hendelse i det nordlige Urgun-distriktet, der 

en trykkplatebombeeksplosjon i februar 2017 forårsaket 16 sivile ofre; 12 drepte og 

fire skadde. Av de 12 drepte, var åtte barn, og av de fire skadde, var tre barn. Alle de 

sivile ofrene var passasjerer i et kjøretøy (UNAMA & OHCHR 2017, s. 15). 

7.3 INTERNT FORDREVNE 

Ifølge OCHA (2017) ble 1302 personer fordrevet fra hjemmene sine i Paktika 

(Province of Origin) i perioden fra 1. januar 2017 til og med 8. oktober 2017. Samtidig 

ble det registrert 1498 internt fordrevne som tok opphold i provinsen (Province of 

Displacement).  

De fleste – 707 personer – var blitt fordrevet fra Gomal-distriktet, 126 fra Dila-

distriktet, 84 fra Matakhan-distriktet og 77 fra Wazakhan-distriktet (OCHA 2017).  

Av de internt fordrevne som har bosatt seg i provinsen, tok 1008 personer opphold i 

Sharan-distriktet og 490 personer opphold i Urgun-distriktet (OCHA 2017).  
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