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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 western region was long unaffected by the conflict between Afghan authorities 

and the insurgent movement in Afghanistan. Insurgent activity, however, has increased 

in recent years, and is today higher than what has been the case during the last five 

years. 

Taliban is the leading insurgent group in the western region, and has been particularly 

active in Farah province. After their attack on the provincial capital Farah City in 

October 2016, they have continued to put the city under pressure. In 2017, the 

authorities conducted more air attacks than in previous years, and Farah province is 

among the five provinces in the country with the highest number of registered civilian 

victims caused by air operations in the first half of 2017. 

By 2017, there have been reports of Daesh being present in the western region. 

Security events in which Daesh allegedly have been involved in have especially been 

linked to the provinces Ghor and Herat. The conflict in Herat city was marked by five 

attacks against Shia mosques in 2017, but also an attack on a Sunni mosque. 

Security challenges in the western region are also related to crime, including 

smuggling and opium activities. 

 

SAMMENDRAG 

Den vestlige regionen var lenge upåvirket av konflikten mellom afghanske 

myndigheter og opprørsbevegelsen i Afghanistan. Opprørsaktiviteten har imidlertid 

økt i de siste årene, og er i dag høyrere enn det man har sett i de siste fem årene.  

Taliban er den ledende opprørsgruppen i den vestlige regionen, og har spesielt vært 

aktive i Farah-provinsen. Etter angrepet de stod ansvarlig for på provinshovedstaden 

Farah by i oktober 2016, har de fortsatt med å sette byen under press. Myndighetene 

har i 2017 gjennomført flere luftangrep enn i foregående år, og Farah-provinsen er 

blant de fem provinsene i landet med flest registrerte sivile ofre forårsaket av 

luftoperasjoner den første halvdelen av 2017.  

I 2017 har det blitt rapportert om tilstedeværelse av Daesh i den vestlige regionen. 

Sikkerhetshendelser hvor Daesh skal ha vært involvert, har spesielt blitt knyttet til 

provinsene Ghor og Herat. Konfliktbildet i Herat by har i 2017 vært preget av fem 

angrep rettet mot shia-mosker, men også ett angrep mot en sunni-moske.  

Sikkerhetsutfordringene i den vestlige regionen er også knyttet til kriminalitet, blant 

annet smugler- og opiumvirksomhet. 
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1. INNLEDNING 

Dette temanotatet beskriver sikkerhetssituasjonen i den sørvestlige regionen i 

Afghanistan, som omfatter provinsene Farah, Herat, Badghis og Ghor.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 

fortrinnsvis for seg situasjonen 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://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/afg_administrative_divisions_201401JAN02_A0_low_res.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/afg_administrative_divisions_201401JAN02_A0_low_res.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 desember 2016 publiserte Landinfo en respons om sikkerhetssituasjonen i provinsen 

Herat (Landinfo 2016) og i mars 2017 en respons om sikkerhetssituasjonen i provinsen 

Badghis (Landinfo 2017a). Beskrivelsene av Herat og Badghis i dette notatet tar 

utgangspunkt i de nevnte responsene, og kan ses på som en oppdatering av de tidligere 

utgivelsene. 

2. SIKKERHETSSITUASJONEN GENERELT I AFGHANISTAN 

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

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

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

å oppnå territoriell kontroll. Komplekse, målrettede operasjoner rettes mot 

befolkningssentre og distriktssentre. I tillegg benytter opprørssiden seg av 

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

FNs generalsekretær beskrev i juni 2017 sikkerhetssituasjonen som «intensely 

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

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

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

4).  

                                                 

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

dette tilfellet sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen) ikke foreligger. 

4 Slik OCHA benytter tallene på internt fordrevne, forstår Landinfo det dithen at registreringene er utført av 

organisasjoner som arbeider med IDPer, og utføres på stedet familiene flykter til (OCHA 2016). Dette kan innebære 

at personer som har flyktet til områder der organisasjoner ikke opererer, ikke har blitt registrert. Det samme vil 

trolig være tilfelle for de som tar opphold hos familier eller bekjente, og som av den grunn ikke oppsøker 

organisasjoner for humanitær støtte. 
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Konfliktmønsteret så langt i 2017 er videre preget av at internasjonale styrker, spesielt 

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

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

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

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

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

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

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

er den tyngste aktøren på opprørssiden (for en beskrivelse av Talibans organisasjon og 

struktur, se Giustozzi 2017). Samtidig har Daesh5 i 2017 utført flere høyprofilerte 

angrep, og mange av aksjonene har hatt en klar sekterisk agenda. Daesh er hardt presset 

og bekjempes av Afghan National Security Forces (ANSF) og internasjonale styrker, 

men også av Taliban. 

Afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker prioriterer å sikre kontroll over de urbane 

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

Taliban angriper distriktssentre, og flere provinshovedsteder har vært under sterkt 

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

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

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

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

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

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

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

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

kontroll over distriktets- og befolkningssenter er på sitt laveste nivå siden US Special 

Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) startet sin analysering av 

data 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 antall omstridte distrikter er 

uforandret (SIGAR 2017, s. 106). 

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

kontrollert/påvirket av opprørere. Dette tilsier en økning med 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 

                                                 

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. 
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prosent), lever i områder kontrollert/påvirket av myndighetene (SIGAR 2017, s. 106-

107).7  

Analytiker Bill Roggio (2017a) i Long 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 VESTLIGE REGIONEN 

3.1 BEFOLKNING OG GEOGRAFI 

Den vestlige regionen har internasjonale grenser til Iran i vest og til Turkmenistan i 

nord. Tre av regionens fire provinser grenser mot nabolandene: provinsen Herat 

grenser både til Iran og Turkmenistan, provinsen Farah grenser til Iran og provinsen 

Badghis grenser til Turkmenistan. Det er kun provinsen Ghor som ikke har 

internasjonal grense.  

Herat er den mest befolkede provinsen i regionen med om lag 1 890 000 innbyggere, 

deretter følger Ghor med en estimert befolking på rundt 690 000, Farah med rundt 

507 000 og Badghis med om lag 495 000 (OCHA 2015).  

Den vestlige regionen er etnisk sammensatt. Majoriteten av befolkningen i Farah-

provinsen er pashtunere, med anslagsvis 80 prosent, etterfulgt av tadsjikere, som utgjør 

om lag 14 prosent. I Herat-provinsen er befolkningen relativt jevnt fordelt mellom 

pashtunere og tadsjikere, og der finnes i tillegg mindre grupper hazaraer og aimaker8. 

Pashtunere og tadsjikere utgjør de største etniske grupperingene i Badghis, etterfulgt 

av usbeker og hazaraer. Ghor-provinsen består av aimaker, hazaraer og tadsjikere. I 

tillegg finnes det kuchier (nomadefolk) i den vestlige regionen, der antallet varierer 

etter årstidene.  

                                                 

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

(SIGAR 2017, s. 88). 

8 Opprinnelig et nomadisk stammefolk som hovedsakelig bor i nordvest-Afghanistan. Majoriteten er sunnimuslimer 

(Minority Rights Group u.å.). 
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3.2 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Ifølge den anerkjente Afghanistan-eksperten Antonio Giustozzi var den vestlige 

regionen tilnærmet upåvirket av konflikten mellom afghanske myndigheter og 

opprørsbevegelsen som vokste frem i Afghanistan fra 2002. Forut for 2005 forekom 

enkelte sikkerhetshendelser, men disse hadde kun svake forbindelseslinjer til Taliban, 

og var i hovedsak motivert av lokale forhold. I perioden mellom 2002 og 2006 var det 

eksempelvis konflikter i Ghor-provinsen mellom lokale kommandanter, som ikke stod 

i opposisjon til sentralmyndighetene, men som konkurrerte om kontroll over 

Chaghcharan-distriktet og transittruten for narkotika som krysset provinsen (Giustozzi 

2009, s. 212-225). 

Etter 2005 begynte Taliban å få bedre fotfeste i den vestlige regionen. Flere forhold 

bidro til dette. Taliban søkte blant annet støtte i de pashtunske delene av befolkningen 

i regionen – en pashtunsk befolkning som flere steder fremstod som marginalisert. 

Provinsene Farah, Ghor og Badghis var spesielt preget av dårlig myndighetsstyring, 

og i tillegg til å utnytte myndighetenes svake posisjon her, utnyttet Taliban også lokale 

stridigheter til å skaffe seg fotfeste. Utover disse forholdene, peker kildene på de nære 

forbindelsene mellom Taliban og kriminelle («bandits») i regionen for å forklare 

Talibans økende innflytelse. Befolkningens frykt for at myndighetene skulle stanse 

opiumsdyrkingen, har videre bidratt til Talibans ekspansjon (Giustozzi 2009, s. 212-

225; Foschini 2013, s. 1, 4).  

Taliban fikk først fotfeste i de østlige og sørlige distriktene i Farah-provinsen, som har 

en pashtunsk befolkning, og som var preget av omfattende kriminalitet. I løpet av 2007 

hadde Taliban fått betydelig tilstedeværelse i distriktene Bala Buluk og Bakwa. Fra 

Farah-provinsen startet Taliban å infiltrere Herat-provinsen, der de først og fremst 

etablerte en viktig posisjon i Shindand-distriktet, helt sør i provinsen. I Badghis ble 

Taliban særlig betydningsfulle i de nordlige distriktene Ghormach og Bala-e Murghab 

(Giustozzi 2009, s. 212-225). Med utgangspunkt i disse såkalte «strongholds», utvidet 

Taliban sin tilstedeværelse og betydning, og fremstår i dag som den største og viktigste 

opprørsgruppen i den vestlige regionen.  

Taliban-leder Mulla Omar døde i 2015, og det oppstod stridigheter knyttet til hvem 

som skulle bli opprørsgruppens nye leder, og siden da har det forekommet rivalisering 

mellom ulike grupper innad i Taliban i den vestlige regionen. Ifølge Giustozzi (2017, 

s. 6) har gruppen med navnet High Council of the Islamic Emirate of Afghanistan 

(HCIEA) – Rasool-shuraen – hovedkvarter i Farah-provinsen. En internasjonal kilde 

(samtale, april 2017) har opplyst at HCIEA i 2017 har fremstått som lite aktive i 

regionen. I Herat har det blitt meldt om kamper mellom HCIEA og Taliban i 2017, 

men Landinfo er ikke kjent med at etterrettelige kilder har rapportert om at HICEA har 

gjennomført væpnede angrep i de øvrige provinsene i den vestlige regionen i 

inneværende år (Khaama Press 2017d; Karimi 2017a; Landinfo 2017a). 

De første rapporteringene om Daesh i den vestlige regionen kom i 2015. I 2017 har 

rapporteringer om Daesh vært knyttet til provinsene Ghor og Herat. Som Landinfo 

(2017b) tidligere har påpekt, er det vanskelig å forstå fenomenet Daesh i Afghanistan; 

hvilke grupper eller sympatisører bevegelsen omfatter, hvilken forbindelse det er 

mellom hovedkvarteret i Nangarhar-provinsen og lokale grupper på provins- og 

distriktsnivå, samt hvilke bindinger som finnes mellom hovedkvarteret i Nangarhar og 

«moderorganisasjonen» i Irak/Syria. En velinformert internasjonal kilde (samtale i 

Kabul, april 2017) har hevdet at Daesh i Afghanistan først og fremst er drevet av lokal 
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dynamikk, og at det eksempelvis kan dreie seg om Taliban-kommandanter som ønsker 

å promotere seg selv, og som i den hensikt bruker flagget og navnet til Daesh. 

Forfatterne av rapporten Making sense of Daesh in Afghanistan: A social movement 

perspective, Katja Mielke og Nick Miszak (2017, s. 27-28), ser ut til å støtte dette 

synspunktet. Så langt Landinfo forstår den tilgjengelige informasjonen, ser dette ut til 

å gjelde for Daesh i Ghor-provinsen. I Ghor er det i all hovedsak enkelte 

kommandanter som skal ha erklært troskap til Daesh. Når det gjelder Herat-provinsen, 

er det svært lite informasjon tilgjengelig om hvilke grupper, kommandanter eller 

sympatisører Daesh omfatter, men Mielke og Miszak (2017, s. 27) peker på at det i 

Herat by skal være salafist-madrassaer og mullaer, som er retningen innen islam som 

Daesh bygger på. I Herat by har det vært fem angrep rettet mot shia-moskeer så langt 

i 2017 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 36, 49; Khaama Press 2017a). Landinfo er ikke 

kjent med rapporteringer om at Daesh har gjennomført væpnede angrep i provinsene 

Farah eller Badghis i 2017.  

Sikkerhetsutfordringene i regionen knytter seg også til kriminalitet. Dette omfatter 

blant annet smugling av mennesker og varer, spesielt over grensen til Iran, samt 

opiumvirksomhet. Analytiker Jelena Bjelica (2015, s. 1-6; 2017, s. 1-11) ved 

Afghanistan Analysts Network (AAN) har hevdet at det er en sammenheng mellom 

konfliktmønsteret, opprørsaktiviteten og opiumsproduksjon og -handel i den vestlige 

regionen.9  

Forholdet til Iran og iranske interesser påvirker spesielt provinsene Farah og Herat, 

som begge grenser til Iran. Afghanske myndigheter (som sitert i Gall 2017) har påstått 

at Iran sender spioner til landet, og at Iran infiltrerer afghanske myndigheter og 

sikkerhetsstyrker i vestlige regionen. Det kommer også jevnlig anklager fra afghanske 

myndigheter om at Iran støtter Taliban (Gall 2017). Allerede i 2006 mente kilder innen 

de internasjonale styrkene (ISAF) i Afghanistan at Iran støttet Taliban med våpen 

(Giustozzi 2009, s. 224). Forskere ved Institute for the Study of War (ISW) (Kagan, 

Majidyar & Pletka 2012, s. 79-83) har hevdet at Iran spiller på begge sider i den 

afghanske konflikten. På den ene siden har de vennskapelige forhold med Kabul og 

bidrar med gjenoppbygging, på den annen siden støtter de Taliban både finansielt og 

med våpen. Selv om Iran ideologisk har oppfattet Taliban som en radikal sunni-

bevegelse og en trussel støttet av Irans regionale konkurrenter Pakistan og Saudi-

Arabia, ble allikevel tilstedeværelsen av amerikanske tropper i Afghanistan – med en 

beliggenhet i Irans østlige nabolag – ansett som en enda større trussel. Forskere ved 

ISW mente at Iran har støttet Taliban nettopp som motstander av USA (Kagan, 

Majidyar & Pletka 2012, s. 86). Fremveksten av Daesh siden 2015 – og deres angrep 

på shia-mål og målsetting om et verdensomspennende kalifat tuftet på salafismen – 

har også bidratt til at Iran har opptrådt som en støttespiller til Taliban, hvis ideologi er 

avgrenset til nasjonalstaten (RFE/RL 2017). 

Det er en internasjonal kildes vurdering (e-post 2017) at opprørsaktiviteten i den 

vestlige regionen er økende, og at aktiviteten i dag er høyere enn det man har sett i 

                                                 

9 Flere viktige transittruter for narkotikahandelen går via den vestlige regionen. FN-kontoret for narkotika og 

kriminalitet (UNODC) estimerer (som vist i Bjelica 2017, s. 8) at rundt 40 prosent av opiumsproduksjonen i 

Afghanistan fraktes gjennom den vestlige regionen via Helmand til Pakistan, at rundt 30 prosent går via Badghis 

til Tadsjikistan, mens de resterende 30 prosentene går gjennom den vestlige regionen til Turkmenistan og Iran. 

Mens den sørlige regionen regnes som sentrum for Afghanistans opiumsproduksjon, med 59 prosent av den totale 

kultiveringen, er den vestlige regionen nest størst i Afghanistan, og står for om lag 25 prosent av produksjonen 

(UNODC 2016, s. 5) 
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løpet av de siste fem årene. Vurderingen synes å være understøttet av FNs 

generalsekretær, som i mars og juni 2017 pekte på økende involvering fra Talibans 

side, spesielt i Farah-provinsen (UN Secretary-General 2017a, s. 3; 2017b, s. 4). 

Tidligere, i oktober 2016, angrep Taliban provinshovedstaden Farah by. I etterkant 

uttalte FNs generalsekretær at internasjonal og afghansk luftstøtte var en kritisk faktor 

for å holde byen (UN Secretary-General 2017a, s. 3; 2017b, s. 4). Taliban har fortsatt 

med å sette provinshovedstaden i Farah under press etter dette. 

Mens det tidligere i Afghanistan generelt ble registrert sesongmessige variasjoner – 

der Taliban kunngjorde våroffensiven i siste halvdel av april, fulgt av høyere 

opprørsaktivitet i sommerhalvåret, som avtok markant i vinterhalvåret – er slike 

variasjoner nå mindre tydelige. Dette mønsteret er imidlertid fortsatt gjeldende i 

provinsen Ghor, og i noe mindre grad i Badghis, der vinteren bringer med seg store 

snøfall og hindrer opprørsaktivitet og bevegelse. De andre provinsene er i mindre grad 

preget av sesongvariasjoner. Derimot påvirker opiumsesongen konfliktnivået i 

provinsene Farah og Badghis – når det er tid for innhøstning på opiumsmarkene, 

synker opprørsaktiviteten i området, og når høstingen nærmer seg slutten, øker 

tradisjonelt konfliktnivået (Landinfo 2017a; internasjonal kilde, e-post 2017).  

Ifølge UNAMA ble det registrert totalt 383 sivile ofre (209 drept og 274 skadde) i den 

vestlige regionen i første halvdel av 2017. UNAMA registrerte økning i sivile ofre i 

alle provinsene i den vestlige regionen i første halvår av 2017, sammenlignet med 

samme periode i 2016. Rapporteringene viser allikevel at det er relativt store 

forskjeller i antall ofre mellom provinsene. I første halvdel av 2017 ble det eksempelvis 

registrert 107 drepte og 108 skadde i Herat-provinsen, mens det i Ghor-provinsen ble 

registrert et langt mindre tall på ti drepte og ti skadde (UNAMA & OHCHR 2017, s. 

73). Både Herat og Farah er blant de ti mest rammede provinsene i Afghanistan når 

det gjelder sivile ofre som følge av konfliktrelaterte vold, mens provinsen Ghor er den 

fjerde minst rammede provinsen i landet (UNAMA & OHCHR 2017, s. 5, 73). 

UNAMAs rapporteringer for første halvår av 2017 viser at bakkekamper har vært 

hovedårsaken til at sivile drepes eller skades i tre av regionens fire provinser. Den 

eneste provinsen der bakkekamper ikke har vært hovedårsak til sivile ofre, er Herat-

provinsen, hvor IEDer forårsaket flest ofre (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). 

Konfliktmønsteret i den vestlige regionen i 2017 har ellers, i likhet med store deler av 

landet for øvrig, vært preget av at de internasjonale styrkene igjen har blitt en aktivt 

stridende part. Internasjonale styrker har tilstedeværelse i Herat-provinsen og i Farah-

provinsen. Spesielt Farah-provinsen har sett en økning i luftoperasjoner, og luftangrep 

er den tredje hyppigste årsaken til at sivile i denne provinsen blir drept eller skadd 

(UNAMA & OHCHR 2017, s. 52, 73). 

4. FARAH 

Farah-provinsen ligger lengst vest i Afghanistan, om lag 840 kilometer fra 

hovedstaden Kabul. Provinsen deler en rundt 290 kilometer lang grense med 

nabolandet Iran. Farah er administrativt inndelt i elleve distrikter. Provinshovedstaden 

er Farah by (Pajhwok Afghan News u.å.a).  
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Farah er Afghanistans fjerde største provins arealmessig, men har en relativt liten 

befolkning på rundt 507 000 innbyggere. Majoriteten av befolkningen er pashtunere 

med anslagsvis 80 prosent, etterfulgt av tadsjikere med om lag 14 prosent.  

Minoritetsgrupper av hazaraer, aimaker, baluchere og kuchier (nomader) utgjør den 

øvrige befolkningsprosenten (NPS u.å.a; Pajhwok Afghan News u.å.; EASO 2016, s. 

167).   

I 2013 beskrev analytiker Fabrizio Foschini ved Afghanistan Analysts Network 

(AAN) Farah-provinsen som en provins med sosiale ulikheter og mangel på effektiv 

myndighetsstyring. Opium har spilt en viktig rolle i denne fattige provinsens økonomi 

det siste tiåret, og det har vært en økende produksjon i de to sentralt beliggende 

distriktene Bakwa og Bala Buluk (Foschini 2013, s. 1; 2012, s. 1, 3-4). 

Sikkerhetssituasjonen i provinsen forverret seg i 2012 og etter utfasingen av de 

internasjonale styrkene i 2013 (Foschini 2013, s. 1-2). I årene som har fulgt, har 

konflikten i Farah utviklet seg til en hard kamp mellom afghanske myndigheter og 

opprørssiden, der Taliban er den viktigste opprørsgruppen. Særlig distriktene Bakwa, 

Bala Buluk, Gulestan, Pusht Rod og Khaki Safed har vært rammet av opprørsaktivitet 

(EASO 2016, s. 168-169). Taliban har økt sin tilstedeværelse betraktelig i provinsen. 

Det er en internasjonal kildes vurdering (e-post 2017) at de sørøstlige distriktene 

Bakwa og Gulestan samt Khaki Safed nord i provinsen, er under kontroll av Taliban. 

Samme kilde hevder videre at myndighetene har kontroll over det nordvestlige 

distriktet Anar Dara, de sørlige distriktene Lash Wa Juwayn og Farah, samt det østlige 

distriktet Pur Chaman, mens de resterende distriktene er omstridte. Analytiker Bill 

Roggio ved Long War Journal (2017b) har en annen vurdering av forholdene, og 

mener at i tillegg til Khaki Safed og Gulestan, er de vestlige distriktene Qala Kah og 

Shib Koh samt det nordlige distriktet Bala Buluk, under Talibans kontroll. 

4.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

I juli 2017 omtalte UNHCR (2017) Farah-provinsen som et av konfliktens «hotspots», 

og FNs generalsekretær fremhevet provinshovedstaden Farah by på lik linje med 

provinshovedstedene Kunduz (Kunduz-provinsen), Lashkar Gah (Helmand-

provinsen) og Tirin Kot (Uruzgan-provinsen) (UN Secretary-General 2017a, s. 3). 

Farah-provinsen er blant ti av totalt 34 provinser i Afghanistan med flest sivile drepte 

og skadde som følge av konfliktrelatert vold i første halvår 2017. Provinsen var også 

blant de fem provinsene hvor det er registrert flest sivile ofre forårsaket av 

luftoperasjoner. I tillegg var Farah blant de fire provinsene i landet som hadde en 

økning i sivile ofre som følge av indirekte og/eller bruk av eksplosiver i perioden 

mellom januar og juni 2017 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). 

I den vestlige regionen, er det i Farah-provinsen at de internasjonale styrkene har vært 

mest involvert så langt i 2017. I slutten av juli 2017 kom det opplysninger om at 

internasjonale soldater skulle stasjoneres mer permanent i provinsen, uten at antallet 

ble nevnt. Det ble meldt at de internasjonale styrkene skal bistå afghanske 

sikkerhetsmyndigheter i både bakke- og luftoperasjoner (TOLOnews 2017).  

Som så mange andre steder i landet, blir luftoperasjoner i økende grad tatt i bruk. 

Eksempelvis gjennomførte afghanske sikkerhetsstyrker flere klareringsoperasjoner i 

Farah-provinsen i januar 2017, med luftstøtte fra internasjonale styrker (OCHA 

2017b). Blant annet har afghanske myndigheter og internasjonale styrker fokusert på 
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det sentralt beliggende distriktet Pusht Rod og det nordlige distriktet Bala Buluk (Bariz 

2017b).  

Provinsen har flere viktige veier, og konflikten utspiller seg i stor grad på veinettet. 

Hovedveien mellom Herat og Kandahar-provinsen i sør – en del av ringveien i 

Afghanistan – går gjennom provinsen. I tillegg er veien nordøstover mellom 

provinshovedstaden Farah by og distriktet Bala Buluk, strategisk viktig for 

myndighetene fordi den forbinder Farah by med ringveien, og er den viktigste 

forsyningsruten inn til Farah by. Veien er også viktig for opprørerne, som 

opprettholder høyt press langs veistrekningen, blant annet med bruk av veibomber og 

angrep mot ANSFs konvoier og kontrollposter. Det meldes ofte om omkomne 

forårsaket av veibomber i provinsen (Pajhwok 2017). 

Veinettet blir også utsatt for illegale veisperringer iverksatt av Taliban, og 

kidnappinger av veifarende har forekommet (Zahin 2017). Ifølge en internasjonal kilde 

(e-post 2017) har flere personer, mistenkt for å ha forbindelse med afghanske 

myndigheter, blitt kidnappet ved illegale veisperringer langs veien mellom Farah by 

og det nordvestlige distriktet Anar Dara. Personer som ikke har blitt ansett som 

assosiert med afghanske myndigheter, har blitt sluppet fri. Enkelt har også sluppet fri 

etter forhandlinger gjennomført av lokale eldre.  

Opprørere har i løpet av 2017 utført målrettede drap i provinshovedstaden Farah by. I 

februar 2017 ble eksempelvis distriktsguvernøren fra Khaki Safed-distriktet drept av 

en fjernstyrt IED i Farah by, da han var på vei hjem fra moskeen. I mai 2017 ble en 

aktor fra samme distrikt skutt og drept av ukjente væpnede menn i Farah by 

(TOLOnews 2017; Pajhwok 2017a).  

I 2016 var konfliktnivået i det nordlige distriktet Bala Buluk og de to sentralt 

beliggende distriktene Pusht Rod og Farah, blant provinsens høyeste (EASO 2016, s. 

169-170). Ut fra mediebildet i 2017, fremstår opprørsaktiviteten i disse distriktene 

fortsatt som høy.  

Distriktet Shib Koh, sør i provinsen, har vært ansett som et av de mest stabile 

distriktene i provinsen, og opprørsaktiviteten her har vært lavere sammenliknet med 

provinsens øvrige distrikter. Den 17. oktober 2017 meldte nyhetsformidler Pajhwok at 

Shib Koh hadde falt til Taliban. En myndighetsansatt skal ha bekreftet hendelsen 

(Bariz 2017a). Det er imidlertid lite informasjon om hendelsen, og situasjonen fremstår 

som uavklart. 

4.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I første halvår av 2017 registrerte UNAMA totalt 181 sivile ofre i provinsen; 73 ble 

registrert drept og 108 skadd som følge av konfliktrelatert vold. Dette representerte en 

økning på 33 prosent sammenlignet med samme periode i 2016 (UNAMA & OHCHR 

2017, s. 73). 

Bakkekamper forårsaket flest sivile ofre i provinsen det første halvåret av 2017. 

Deretter fulgte målrettede drap og luftangrep som de viktigste årsakene til sivile drap 

og skader som følge av konflikten. 

Mens det i landet som helhet ble registrert en nedgang av sivile ofre forårsaket av 

bakkekamper, var det en økning i Farah-provinsen i første halvår av 2017 

sammenliknet med samme periode i 2016. Provinsen var blant de provinsene med flest 

sivile ofre som følge av bakkekamper, og UNAMA registrerte 17 drepte og 61 skadde 
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i første halvdel av 2017. Til sammenlikning ble det registrert 11 drepte og 88 skadde i 

samme periode i 2016 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 24). 

I første halvdel av 2017 dokumenterte UNAMA at luftoperasjoner forårsaket fire 

prosent av sivile ofre totalt i Afghanistan. Farah-provinsen var blant de fem provinsene 

i landet med flest ofre som følge av luftoperasjoner; med 7 drepte og 24 skadde 

(UNAMA & OHCHR 2017, s. 52). 

4.3 INTERNT FORDREVNE  

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 15. oktober 2017 

registrert 7462 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Farah-provinsen. Samtidig ble det registrert 6944 internt fordrevne (Province 

of Displacement) som tok opphold i provinsen. 

Personer er registrert fordrevet fra seks av provinsens elleve distrikter. Majoriteten av 

disse – 4370 personer – har blitt fordrevet fra Bala Buluk-distriktet. Deretter fulgte 

Khaki Safed-distriktet med 273 fordrevne, Qala Kah-distriktet med 570 fordrevne og 

Anar Dara-distriktet med 142 fordrevne personer. Noen få personer var også blitt 

fordrevet fra distriktene Pur Chaman og Bakwa. 

De internt fordrevne i Farah-provinsen har i all hovedsak tatt opphold i Farah-

distriktet, der provinshovedstaden ligger. I nevnte periode ble det registrert 694 internt 

fordrevne som tok opphold i Farah-distriktet. Ifølge OCHAs registreringer har de 

øvrige internt fordrevne forlatt provinsen og tatt opphold i naboprovinsen Herat 

(OCHA 2017). 

5. HERAT 

Landinfo publiserte i desember 2016 en respons om sikkerhetssituasjonen i Herat-

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. 

Som det også fremgår av responsen, er Herat-provinsen og Herat by strategisk viktig 

for afghanske myndigheter. Provinsen har tradisjonelt stått for en betydelig del av 

handelsvirksomheten i Afghanistan, og provinshovedstaden Herat by er et 

handelssentrum. Estimert befolkning i provinsen er om lag 1 890 000 personer. 

Provinsen har grense til Iran, som har stor betydning både for økonomiske og politiske 

dynamikker innad i provinsen og for landet for øvrig (Leslie 2015, s. 3; OHCA 2015).  

Ifølge OCHA (2015) skal det bo rundt 477 000 personer i Herat by. Afghanske 

myndigheter opererer med et langt høyere befolkningsanslag for byen, på over 

670 000. Byen har vært tadsjikdominert, men har blitt mer flerkulturell med årene. 

Samtidig er Herat by i stor grad preget av segregering, og enkelte nabolag kan nærmest 
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være bebodd av kun én etnisk gruppering (Goverment of Islamic Republic of 

Afghanistan 2015, s. 11; Leslie 2015, s. 8).10  

 

5.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Hovedlinjene i provinsens konfliktmønster er relativt stabile. Taliban er den største og 

viktigste opprørsgruppen, men kontrollerer ingen distrikter i provinsen. Konflikten er 

mest fremtredende i det sørlige Shindand-distriktet. Utover Shindand-distriktet, 

vurderer en internasjonal kilde (e-post 2017) også de østlige distriktene Farsi, Obe og 

Chisht-e-Sharif, de nordlige distriktene Kushk-e-Kohna og Gulran, samt det vestlige 

distriktet Ghoryan som omstridte. De resterende distriktene er myndighetskontrollerte.  

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

fortsatt dekkende. Opprørerne benytter IEDer og veibomber, og denne 

angrepsmetoden er hovedårsak til at flest sivile blir drept eller skadd (UNAMA & 

OHCHR 2017, s. 73). Angrepene er hovedsakelig rettet mot afghanske 

sikkerhetsstyrker og mål assosiert med afghanske myndigheter. Eksempelvis ble tre 

politimenn drept og én såret av en veibombe i det vestlige Ghoryan-distriktet i slutten 

av september 2017 (Karimi 2017b). I slutten av oktober 2017 ble flere talibanere drept 

i det nordlige distriktet Kushk-e-Kohna, da IEDer detonerte mens opprørerne var i 

gang med å plassere dem ut langs en veistrekning (Khaama Press 2017b).  

Den mest fremtredende endringen i konfliktmønsteret er registrert i 

provinshovedstaden Herat by, der det har vært flere angrep mot shia-mål (se punkt 

5.1.1 for en nærmere beskrivelse av angrepene). I tillegg, som i landet forøvrig, har 

det vært en økning av luftangrep og en større involvering fra internasjonale styrker i 

konflikten. Luftangrepene som gjennomføres er dog ikke på et nivå som i 

naboprovinsen Farah, men også i Herat har det blitt meldt om sivile ofre forårsaket av 

luftangrep (Karimi 2017c; Khaama Press 2017c, e; OCHA 2017b, c).   

I likhet med 2015 og 2016, har den høyeste opprørsaktiviteten i provinsen i 2017 

funnet sted i det allerede omtalte Shindand-distriktet. Dette distriktet er av strategisk 

betydning både for afghanske myndigheter og for opprørsbevegelsen. Distriktet huser 

en flybase, ringveien mellom Herat by sørover mot Kandahar by går gjennom 

distriktet, og opiumproduksjonen er utbredt her (Foschini 2015, s. 8-9; 2016, s. 1-3; 

Landinfo 2016, s. 1,7; internasjonal kilde, e-post 2017).  

Rivaliseringen mellom de to opprørsgruppene – der den ene siden har støttet mulla 

Rasool og High Council of the Islamic Emirate of Afghanistan (HCIEA) og den andre 

siden har støttet mulla Haibatullah Akhundzada og Taliban – har siden 2015 satt sitt 

preg på konfliktmønsteret i Shindand-distriktet.11 Selv om HCIEA-fraksjonen har hatt 

en marginal rolle i 2017, har det blitt meldt om kamper mellom HCIEA og Taliban i 

løpet av 2017. Senest i slutten av oktober 2017 var det harde kamper mellom de to 

fraksjonene (internasjonal kilde, samtale april 2017; Khaama Press 2017d; Karimi 

2017a). En internasjonal kilde (samtale, april 2017) har opplyst at flere forhold har 

                                                 

10 Et eksempel på dette er nabolaget Jebrael, vest for Herat by, som huser rundt 60 000 personer – i all hovedsak 

hazaraer (Leslie 2015, s. 8). 

11 Fraksjonen som støtter Taliban ledes av mulla Samad, mens fraksjonen som støtter HCIEA ledes av mulla 

Nagialay. I 2016 ble Rasool «rapportert forsvunnet», angivelig arrestert i Pakistan (Lead Inspector 2016, s. 14). 
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bidratt til HCIEAs svakere posisjon, blant annet at grupperingen i Herat-provinsen 

angivelig har hatt kontakt med myndighetene, og at afghanske myndigheter skal ha 

støttet fraksjonen med penger, ammunisjon og våpen. Dette forholdet skal ha medført 

mindre støtte lokalt. I løpet av 2016 ble også gruppen påført store tap, samtidig som 

det har blitt meldt at kommandanter har skiftet side (internasjonal kilde, samtale april 

2017; Donati & Tatakhil 2016). 

5.1.1 Provinshovedstaden Herat by 

Som det fremgår av responsen fra 2016, har Taliban hatt begrenset innpass i byen, noe 

som ofte forklares med at Taliban har relativt få støttespillere blant den multietniske 

befolkingen i Herat. Til tross for dette, har opprørerne, både Taliban og Daesh, vist 

kapasitet til å gjennomføre angrep i byen i 2017.  

Så langt Landinfo kjenner til, ble det høsten 2016 for første gang registrert angrep 

rettet mot shia-mål i Herat by. Det synes å ha vært en økning i slike angrep, og i 2017 

har det ut fra tilgjengelig informasjon blitt utført fem angrep rettet mot shia-mål i byen. 

Det første angrepet skjedde allerede den 1. januar 2017, da en IED detonerte utenfor 

shia-moskeen Imam Mohammad Baqir. Det andre angrepet skjedde i slutten av samme 

måned, da en IED detonerte utenfor en shia-moske i området Jebrael i Herat by, mens 

det tredje angrepet fant sted den 16. april 2017, da en fjernstyrt IED eksploderte utenfor 

nok en shia-moske. Ingen har påtatt seg ansvaret for disse tre aksjonene (UNAMA & 

OHCHR 2017, s. 46; OCHA 2017b; internasjonal kilde, e-post 2017). 

Det fjerde angrepet inntraff den 12. mai 2017, da en fjernstyrt IED detonerte utenfor 

et bakeri i et shiamuslimsk område i Herat by. Det antas at detonasjonen var utløst for 

tidlig, og at bakeriet ikke var det egentlige målet. Bakeriet lå i nærheten av en moske. 

Syv personer ble drept og 17 såret. Daesh har påtatt seg ansvaret for angrepet. Dette 

er den første angrepet som Daesh har påtatt seg ansvaret for i Herat (UNAMA & 

OHCHR 2017, s. 36). 

Det femte angrepet i 2017 – og så langt det siste – skjedde den 1. august. To bevæpnede 

personer tok seg inn i shia-moskeen Jawadia hvor folk var samlet i bønn, åpnet ild, og 

minst én av dem detonerte en selvmordsvest. Minst 29 personer døde og det ble meldt 

om mellom 60 og 65 skadde. Daesh har påtatt seg ansvar også for dette angrepet 

(Marshal 2017; The Guardian 2017).   

I tillegg til angrepene som har vært rettet mot shia-moskeer, har det også vært et angrep 

utenfor moskeen Jama Masjid, Herats store sunni-moske fra tolvhundretallet. 

Angrepet skjedde den 6. juni 2017 da en bombe, gjemt i en motorsykkel, detonerte på 

parkeringsplassen utenfor moskeen. Minst syv personer ble drept, og 15 skadd. 

UNAMA mener målet for angrepet var deltagerne på et møte mellom det religiøse 

provinsrådet, med både sunnier og shiaer, og provinsguvernøren. Taliban har benektet 

å ha noe med angrepet å gjøre. Ingen har tatt ansvar for aksjonen (UNAMA & OHCHR 

2017, s. 46; Rezaee 2017). 

En gjennomgang av alle de seks moske-angrepene, viser at fem av angrepene har vært 

IED-detonasjoner, mens angrepet den 1. august 2017, var et selvmords- og komplekst 

angrep. Herat by har ikke vært åsted for komplekse angrep eller selvmordsangrep siden 

2014, frem til dette angrepet i august 2017.  

Når det gjelder tilstedeværelsen av Daesh i Herat by og i provinsen, foreligger det ut 

fra det Landinfo er kjent med, svært lite tilgjengelig informasjon.  
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Med unntak av aksjonene rettet mot shia-mål, er konfliktmønsteret i Herat ellers i tråd 

med situasjonen i 2016. Taliban utfører hovedsakelig lavskala-angrep rettet mot 

afghanske sikkerhetsstyrker, ofte ved angrep mot enkeltpersoner innen 

sikkerhetstjenesten og politiet, eller mot andre personer som assosieres med afghanske 

myndigheter. Flere polititjenestemenn har blitt angrepet mens de var på vei til eller fra 

jobb og hjemmene sine. Slike angrep utføres hovedsakelig av personer på motorsykkel 

som skyter personen som er målet, og så stikker av. Eksempelvis ble politisjefen for 

trafikkavdelingen i Herat skutt av ukjente væpnede menn kjørende på motorsykkel den 

14. august 2017. For å forhindre slike angrep, har myndighetene med jevne 

mellomrom gitt restriksjoner på motorsykkelbruk. I 2016 ble det eksempelvis ikke lov 

til å kjøre mer enn én person på hver motorsykkel i byen. Tiltakene som er 

gjennomført, har imidlertid ikke forhindret slike angrep som beskrevet ovenfor 

(Khaama Press 2017f; Karimi 2017d).  

Herat by rammes også av kriminalitet. I slutten av februar 2017 meldte 

nyhetsformidler Pajhwok at medlemmer av provinsrådet uttrykte bekymring (som 

sitert i Karimi 2017e) for økningen i drap i Herat-provinsen, og hevdet at 174 personer 

skal ha blitt myrdet i perioden fra mars 2016 og frem til februar 2017. Lederen for 

provinsrådet hevdet at 38 av de totalt 174 drepte personene, var drept av «politiske 

årsaker», mens de resterende var drept på grunn av personlige forhold («personal 

hostilities»). Talsmann for politiet uttalte i samme artikkel at 270 personer hadde blitt 

arrestert i januar 2017, etter mistanke om blant annet terroraksjoner, væpnede ran, 

kidnappinger, drap og smugling. Pålitelig kriminalitetsstatistikk for Herat by er ikke 

tilgjengelig (EASO 2017, s. 86-87; Karimi 2017e).  

5.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I første halvår av 2017 registrerte UNAMA totalt 215 sivile ofre i provinsen; 107 ble 

registrert drept og 108 skadd som følge av konfliktrelatert vold. Dette representerte en 

økning på 14 prosent sammenlignet med samme periode i 2016. Herat var den syvende 

mest rammede provinsen i landet når det gjelder sivile drepte og skadde (UNAMA & 

OHCHR 2017, s. 73). 

IEDer forårsaket i samme periode flest sivile ofre i provinsen. Deretter fulgte 

bakkekamper og målrettede drap som de viktigste årsakene til sivile drepte og skadde 

(UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). 

5.3 INTERNT FORDREVNE 

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 15. oktober 2017 

registrert 5621 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Herat-provinsen. Samtidig ble det registrert 13 443 internt fordrevne 

(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen. 

Når det gjelder distrikter der flest personer ble registrert flyktet fra, hadde Shindand-

distriktet det høyeste antallet (3815 personer), etterfulgt av Adraskan-distriktet (882), 

Gulran-distriktet (574 personer) og Kushk-e-Kohna-distriktet (119 personer).  

Majoriteten av de internt fordrevne i Herat-provinsen tok opphold i Herat-distriktet, 

der provinshovedstaden ligger; totalt ble 7019 internt fordrevne registrert i Herat-

distriktet i perioden. Et betydelig antall internt fordrevne tok ellers opphold i 

distriktene Adraskan og Kushk-e-Kohna, med henholdsvis 686 og 553 registrerte 

personer (OCHA 2017).  
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En av grunnene til at Herat-provinsen har et langt høyere antall IDPer som har tatt 

opphold i provinsen sammenlignet med hvor mange som har blitt fordrevet, er at 

internt fordrevne fra andre nærliggende provinser har flyktet til Herat (OCHA 2017). 

6. BADGHIS 

Landinfo publiserte en respons om sikkerhetssituasjonen i Badghis-provinsen i februar 

2017 (Landinfo 2017). Det vises til responsen for bakgrunnsinformasjon og 

konfliktmønsteret i provinsen. Redegjørelsen her er å anse som en oppdatering av den 

nevnte responsen.  

Som det fremgår av Landinfos respons (2017a) har Badghis-provinsen fremstått som 

en «høyborg» for opprørsaktiviteten i den vestlige regionen. Provinsen er strategisk 

viktig for Taliban, blant annet på grunn av veinettet til Turkmenistan og provinsens 

nærhet til opprørsbasene i naboprovinsen Faryab. Analytiker Jelena Bjelica (2017, s. 

1) ved AAN omtaler Badghis som et knutepunkt for den afghanske 

narkotikaøkonomien og som en «breeding ground» for opprørsaktiviteten. Hun trekker 

særlig frem de to nordlige distriktene Ghormach og Bala Murghab.  

6.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Hovedlinjene i provinsens konfliktmønster slik det beskrives i Landinfos respons av 

2017, er i all hovedsak fortsatt dekkende.  

I løpet av 2017 har spesielt Ghormach i nord hatt et høyt konfliktnivå. I begynnelsen 

av mai 2017 angrep Taliban distriktssenteret, men afghanske sikkerhetstyrker stod 

imot og drev tilbake opprørerne. Den 13. august 2017 angrep Taliban igjen 

distriktssenteret. Denne gangen ble afghanske sikkerhetsstyrker tvunget til å trekke seg 

tilbake, og distriktssenteret falt. Ghormach er, så langt Landinfo kjenner til, fremdeles 

under Talibans kontroll (TOLOnews 2017g; Pajhwok 2017c). En internasjonal kilde 

vurderer (e-post høsten 2017) de resterende distriktene i provinsen som omstridte, 

bortsett fra det sørvestlige distriktet Qala-e-Naw, som er under myndighetenes 

kontroll.  

Utover rapporteringer om Ghormach-distriktet, viser en gjennomgang av 

nyhetsmedier som Pajhwok, TOLOnews og Khaama Press, relativt få nyhetsartikler 

med referanser til konflikten i Badghis-provinsen så langt i 2017.  

Foruten Ghormach-distriktet, blir de fleste opprørsinitierte hendelser rapportert fra det 

nordlige distriktet Bala Murghab og det nordvestlige distriktet Muqur samt det sørlige 

Qadis-distriktet, selv om det også forekommer opprørsangrep i andre distrikter. 

Eksempelvis skal Taliban har angrepet tre landsbyer i Ab Kamari-distriktet, helt vest 

i provinsen, i oktober 2017, og rundt 200 familier skal ha blitt fordrevet (Ayubi 2017a, 

b; Ziaratjayee 2017b).  

Konfliktmønsteret er preget av at opprørerne angriper afghanske sikkerhetsstyrkers 

kontrollposter, i tillegg til angrep langs veinettet. I juli 2017 ble det eksempelvis 

rapportert at Taliban, etter å ha angrepet den afghanske hærens kontrollposter, hadde 

kidnappet åtte soldater (TOLOnews 2017e).  
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Afghanske sikkerhetsstyrker har gjennomført klareringsoperasjoner i Badghis i løpet 

av 2017. I april 2017, som en del av «Operasjon Khalid», ble eksempelvis flere 

kontrollposter i distriktet Bala Murghab nord i provinsen gjenvunnet fra Taliban. 

Luftangrep har også blitt brukt mot opprørsposisjoner i provinsen (Ziaratjayee 2017c; 

TOLOnews 2017f; internasjonal kilde, e-post 2017).  

I 2016 ble det rapportert om stridigheter mellom Taliban og HCIEA i provinsen. 

Landinfo er ikke kjent med kamper mellom de to fraksjonene så langt i 2017.  

6.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATER VOLD 

I løpet av de første seks månedene i 2017 ble det i Badghis-provinsen registrert 67 

sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold, hvorav 19 drepte og 48 skadde. 

Sammenliknet med samme periode i 2016, var dette en økning på 16 prosent. 

Bakkekamper forårsaket fleste sivile ofre i provinsen, etterfulgt av målrettede drap, 

IEDer og etterlatte udetonerte eksplosiver (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). 

Som i 2016, har det også blitt rapportert om opprørsinitierte angrep rettet mot 

helsepersonell og helseklinikker. I perioden mellom januar og september 2017, ble det 

registrert 16 hendelser i provinsen (IRIN 2017). Eksempelvis meldte Pajhwok den 2. 

februar 2017 at to leger var kidnappet av opprørere i Qadis-distriktet (Pajhwok 2017b). 

6.3 INTERNT FORDREVNE 

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 15. oktober 2017 

registrert 27 706 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Badghis-provinsen. Samtidig ble det registrert 24 625 internt fordrevne 

(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen. 

Det ble registrert internt fordrevne fra seks av provinsens syv distrikter. Det høyeste 

registrerte antallet – 4122 – kom fra Qadis-distriktet. Deretter fulgte Ab Kamari-

distriktet med 3478 personer, Jawand-distriktet med 1809 personer, Muqur-distriktet 

med 1486 personer og distriktene Bala Murghab-distriktet og Ghormach, med 

henholdsvis med 674 og 46 fordrevne personer. 

Majoriteten av de internt fordrevne i Badghis-provinsen tok opphold i Ghormach-

distriktet, der det ble registrert 13 965 personer i nevnte periode. Mange tok også 

opphold i distriktet Qala-e-Naw, der provinshovedstaden ligger; OCHAs tall viser 

7510 registrerte personer (OCHA 2017).  

Internt fordrevne fra Badghis-provinsen har også tatt opphold i naboprovinsene, 

deriblant i Herat. Samtidig har Qala-e-Naw mottatt fordrevne fra naboprovinsene 

Herat, Ghor og Faryab (OCHA 2017). 

7. GHOR 

Befolkningen i Ghor-provinsen anslås til rundt 690 000 innbyggere (OCHA 2015). 

Ghor har en sammensatt befolkning, bestående av flere etnisiteter og mange ulike 

stammer. Kilder gir noe ulik informasjon når det gjelder den etniske sammensettingen 

i provinsen. Giustozzi (2009, s. 2015) fremhever at befolkningen i Ghor er ikke-

pashtunsk, men aimaker, og at det også finnes en hazara-minoritet i de østlige 
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distriktene. Ali ved AAN (2013a, s. 2) understøtter at de to største stammene (Taimani 

og Firuzkohi) i provinsen er av aimak–opprinnelse, og viser videre til at det også finnes 

mindre grupper av tadsjikisk opprinnelse. Ali (2013a, s. 2, 6) opplyser videre at 

tadsjikerne i Ghor-provinsen er stammebasert i motsetning til tadsjikisk tradisjon i 

landet for øvrig.  Naval Postgraduate School (NPS u.å.) hevder at rundt 58 prosent av 

befolkningen i provinsen er tadsjikere, etterfulgt av 39 prosent hazaraer, 3 prosent 

pashtunere og mindre enn én prosent usbekere. Årsaken til at NPS ikke nevner 

aimaker, kan være at en del aimaker også kan anse seg selv som tadsjikere.12  

Det er forskjell på befolkningssammensetningen i de ulike distriktene. I det nordøstlige 

distriktet Lal Wa Sarjangal, som grenser mot provinsen Bamyan, er befolkningen 

hovedsakelig hazaraer, mens befolkningen i andre distrikter er sammensatt av ulike 

grupper. Tadsjikerne skal bo i de fleste av distriktene (EASO 2016, s. 171; Clark 2013, 

s. 1, 3).  

Ghor har også en forholdsvis stor nomadisk befolkning – kuchier. Kuchiene oppholder 

seg kun i provinsen i sommermånedene, og teller da over 166 000 personer. Kuchiene 

kommer til Ghor fra provinser som Farah, Helmand, Herat og Laghman (MMRD u.å.).  

Provinsen er administrativt inndelt i ti distrikter. Frem til 2014 het provinshovedstaden 

Chaghcharan, men skiftet da navn til Firuzkoh (EASO 2016, s. 171). Ghor-provinsen 

anses som en avsidesliggende, lite utviklet provins, med beliggenhet i utkanten av 

Hindu Kush-fjellene. Mer enn ni tideler av provinsen er fjellandskap (EASO 2016, s. 

171; Pajhwok u.å.b). I motsetning til konfliktmønsteret i landet som helhet, der 

sesongmessige variasjoner i mindre grad registreres, gjør dette seg gjeldende i Ghor-

provinsen. Vinteren i Ghor medfører store mengder snøfall, som blokkerer veier og 

hindrer opprørernes aktiviteter, bevegelse og forsyninger (TOLOnews 2017c). Dette 

har også vært merkbart i 2017; opprørsaktivteten frem til sommeren var relativt lav, 

fulgt av økende aktivitet utover sommeren og høsten (OCHA 2017b; internasjonal 

kilde, e-post 2017). 

Ghor-provinsen har vært ansett som en trygg transittrute for opiumhandelen; fra 

opiummarkene i provinsene Faryab, Sar-e Pul, Dai Kundi, Bamyan og Badghis i nord 

til provinsen Helmand i sør. I perioden mellom oktober 2014 til september 2015 ble 

44 prosent av det totale antallet rapporterte sikkerhetshendelser i provinsen, registrert 

i de fem distriktene Chaghcharan, Dawlatyar, Lal Wa Sarjangal, Pasaband og 

Taywara. Disse distriktene har også en stor økning i opiumsdyrking. Som tidligere 

nevnt, har Bjelica (2015, s. 3-5) hevdet at det er en sammenheng mellom registrerte 

sikkerhetshendelser og økning i opiumproduksjonen. Distriktet Lal Wa Sarjangal, helt 

øst i provinsen, skilte seg imidlertid ut, med kun tre registrerte sikkerhetshendelser i 

nevnte periode. At det hovedsakelig bor hazaraer her, kan være en forklaring på dette 

(Bjelica 2015, s. 3-6; Ali 2013b, s. 4-6). Ifølge nyhetsformidler Pajhwok brukes Ghor-

provinsen til å smugle narkotika fra nord til sør, og våpen fra sør til nord (Hakimi 

2017a).  

7.1 KONFLIKTMØNSTER OG KONFLIKTNIVÅ 

Myndighetene har tradisjonelt hatt begrenset tilstedeværelse i provinsen, og i perioden 

etter utfasingen av de internasjonale styrkene i februar 2013, steg opprørsaktiviteten. 

                                                 

12 Ifølge Ali (2013a, s. 6) er forklaringen å finne i historien. Regionen har en lang historie når det gjelder persisk 

innflytelse; der pashtunske stammer har utviklet seg til å bli enten tadsjikere eller aimaker.  
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Analytiker Ali ved AAN pekte allerede i 2013 på at konfliktbildet i provinsen var 

sammensatt og preget av fragmentering, der både stammetilhørighet og etnisitet var 

viktige faktorer. Konfliktene mellom ulike grupperinger kan være sterke og ha dype 

historiske røtter. Det finnes mange lokale kommandanter/krigsherrer («strong men»), 

som alle har vært fast bestemte på å forsvare sitt territorium og sin ære (Ali 2013a, s. 

1-3).  

Høsten 2017 var, ifølge en internasjonal kilde (e-post 2017), ingen distrikter i Ghor-

provinsen under Taliban-kontroll. Kilden mente at myndighetene hadde kontroll i de 

østlige distriktene Dawlatyar og Lal Wa Sarjangal, samt de vestlige distriktene Saghar 

og Tulak, mens de resterende distriktene var omstridte. Ifølge analytiker Thomas 

Ruttig (2017, s. 3) ved AAN er Ghor kjent for å ha et uklart konfliktmønster, bestående 

av opprørsgrupper og militser som han betegner som «freelancing militias», med 

utydelige skillelinjer seg imellom.  

Lokale myndigheter har anslått at om lag 182 ulike små væpnede grupperinger, som 

til sammen teller rundt 9000 menn, opererer i Ghor-provinsen. Mange av dem er 

involvert i kriminell aktivitet (Hakimi 2015).  

Situasjonen i Ghor, og allianser og samarbeid mellom de ulike grupperingene, fremstår 

altså som flytende. Tidvis kan det være vanskelig å fastslå hvilken gruppering som står 

bak ulike sikkerhetshendelser, som eksempelvis i oktober 2016, da 26 sivile ble drept 

av væpnede menn fra Murghab-dalen i Chaghcharan-distriktet. Enkelte hevdet at 

volden var knyttet til en konflikt mellom lokalbefolkningen og kuchi-nomader, noen 

mente volden var en hevnaksjon fordi gruppens kommandant hadde blitt drept av 

ANSF ved en tidligere anledning, mens atter andre hevdet at gruppen var knyttet til 

Daesh (Winterbotham 2016; Osman 2016, s. 3-7).   

Sikkerhetshendelser i Ghor-provinsen er ofte knyttet til lokal stammedynamikk 

og/eller personlige og politiske maktkamper. Murghab-dalen er en «hotspot» og kjent 

for å huse mange kjempende fraksjoner. Dette er en 250 kilometer lang dal (også 

omtalt som en serie av syv daler) nord for provinshovedstaden, der mesteparten av 

dalen tilhører Chaghcharan-distriktet. De væpnede aktørene her, som i Ghor-provinsen 

generelt, skifter lojalitet og opptrer med jevne mellomrom som støttespillere til 

afghanske myndigheter, som myndighetsvennlig militser, eller i allianse med Taliban, 

alt avhengig av den lokale dynamikken. Dynamikken er påvirket av langvarige 

konflikter mellom ulike fraksjoner (Osman 2016, s. 2, 3-6; Amani 2012).  

Enkelte kommandanter fra Murghab-dalen skal ha erklært troskap til Daesh, og flere 

hendelser i provinsen knyttes til nettopp til Daesh. I kjølvannet av ryktene om 

selvproklamerte Daesh-grupperinger i Ghor-provinsen, ble den første internasjonale 

luftoperasjonen i provinsen siden 2013, gjennomført i Chaghcharan-distriktet i april 

2017. Ellers ble, ifølge UNAMA, en sivil kvinne skadd den 3. april 2017 i 

Chaghcharan-distriktet da Daesh benyttet en IED mot Taliban. I samme måned skal 

både Taliban og afghanske sikkerhetsmyndigheter ha angrepet Daesh-posisjoner, 

mens det i august 2017 ble meldt om sammenstøt mellom Daesh og Taliban (UNAMA 

& OHCHR 2017, s. 49; Khaama Press 2017a).  

Det har forekommet flere kidnappinger i Ghor-provinsen, og enkelte knyttes også til 

Daesh-grupperingene fra Murghab-dalen. Den 25. mars 2017 kidnappet en 

selvproklamert Daesh-gruppe fem sivile, foreldre med tre barn, i det nordlige 

Chaghcharan-distriktet etter en stammefeide. De kidnappede ble løslatt fire dager 

senere etter forhandlinger med stammeledere. Selvproklamerte Daesh-krigere 
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bortførte på nytt en gruppe på elleve sivile i distriktet Dawlatyar, som grenser til 

Chaghcharan-distriktet, den 30. mai 2017. Dette skal ha ført til at de kidnappedes 

stammemedlemmer bortførte seks sivile som tilhørte den samme stammen som Daesh-

krigerne. Etter forhandlinger skal begge gruppene ha løslatt de kidnappede (UNAMA 

& OHCHR 2017, s. 49; Salam Watandar 2017).  

I mai 2017 ble det rapportert om at væpnede grupper forsøkte å øke tilstedeværelsen i 

de to sentrale distriktene Du Layna og Shahrak. Gruppene forsøkte å få kontroll over 

enkelte veistrekninger ved å sette opp illegale veisperringer. Dette gjaldt veien mellom 

Dy Layna og Pasaband-distriktet, og veien fra Chaghcharan-distriktet vestover mot 

Herat-provinsen, gjennom Shahrak-distriktet. De angrep også ANSF-posisjoner i 

distriktene Du Layna og Shahrak, og ANSF responderte med å gjennomføre en stor 

klareringsoperasjon i Shahrak-distriktet i mai 2017 (OCHA 2017c).  

I slutten av juli 2017 gjennomførte Taliban koordinerte angrep på ulike distriktssentre 

i Ghor-provinsen. Den 23. juli 2017 angrep Taliban distriktssentrene i nabodistriktene 

Pasaband og Taywara. Taywaras distriktssenter falt til Taliban, og afghanske 

sikkerhetsstyrker ble drevet fra posisjonene sine. Taliban holdt distriktssenteret i fire 

dager, frem til ANSF fikk forsterkninger og gjenerobret senteret (Ziaratjayee 2017; 

UNHCR 2017).   

Den 20. oktober 2017 var det et selvmordsangrep i en landsby i Du Layna-distriktet. 

Målet for aksjonen var angivelig en lokal myndighetsvennlig kommandant og 

medlemmer av hans gruppe som var i bønn i en sunni-moske. Minst ni personer ble 

drept og ti skadd. Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet (UNAMA 2017).  

7.2 SIVILE OFRE SOM FØLGE AV KONFLIKTRELATERT VOLD 

I løpet av de første seks månedene i 2017 ble det i Ghor-provinsen registrert 20 sivile 

ofre som følge av konfliktrelatert vold, hvorav ti drepte og ti skadde. Sammenliknet 

med samme periode i 2016, var dette en økning på 67 prosent (UNAMA & OHCHR 

2017, s. 73). 

Bakkekamper forårsaket fleste sivile ofre i provinsen, etterfulgt av IEDer og etterlatte 

udetonerte eksplosiver (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73). 

7.3 INTERNT FORDREVNE  

Ifølge OCHA (2017) ble det i perioden fra 1. januar 2017 til og med 15. oktober 2017 

registrert 13 576 personer som hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Ghor-provinsen. Samtidig ble det registrert 10 220 internt fordrevne 

(Province of Displacement) som tok opphold i provinsen. 

Med unntak av det sørøstlige distriktet Lal Wa Sarjangal, har det blitt registrert internt 

fordrevne fra provinsens øvrige ni distrikter. Majoriteten av disse kommer fra tre 

distrikter; Taywara med 3845 personer, Du Layna med 2830 personer og Shahrak med 

2633 personer. 

De fleste internt fordrevne i Ghor-provinsen tok opphold i Chaghcharan-distriktet, 

hvor det i perioden ble registrert totalt 6633 internt fordrevne. Mange tok også opphold 

i Taywara-distriktet, der OCHAs tall viser at 2492 personer ble registrert som internt 

fordrevne. Distriktene Shahrak, Du Layna og Dawlatyar har også tatt imot internt 

fordrevne (OCHA 2017). 
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Ifølge OCHAs registreringer har over tusen internt fordrevne fra Ghor-provinsen tatt 

opphold i naboprovinsene Badghis og Herat (OCHA 2017).  
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