
 

 

Respons 

Afghanistan: Sikkerhetsrelaterte hendelser i distriktet 
Rodat i Nangarhar-provinsen i 2012 

 

Problemstilling/spørsmål: 

 Kan Landinfo redegjøre for alle sikkerhetsrelaterte hendelser i distriktet Rodat i 
Nangarhar i 2012? 

Distriktet Rodat i Nangarhar - konfliktrelaterte hendelser januar-september 2012  

Landinfo har ikke oversikt over alle sikkerhetsrelaterte hendelser i distriktet Rodat som ligger 
sentralt i Nangarhar-provinsen. Vi har gjennom vårt nettverk samlet informasjon om konkrete 
sikkerhetsmessige hendelser i distriktet. Kildene til denne informasjonen er av hensyn til 
deres sikkerhet gitt full anonymitet. Opplysningene som presenteres i denne responsen står 
derfor uten kildehenvisninger.  

Oversikten er avgrenset til hendelser som Landinfo vurderer å kunne ha betydning i 
forbindelse med en vurdering av sikkerhetssituasjonen for sivile. Med noen få unntak er alle 
nevnte hendelser relatert til konflikten. Vi mener at informasjonen om hendelsene gir et 
representativt bilde av konfliktrelatert vold i distriktet i perioden. 

Informasjonen som presenteres nedenfor viser at alvorlige konfliktrelaterte sivile skader og 
tap i Rodat inneværende år, er begrensede. Året 2012 startet med at ca. 20 opprørere, som 
bl.a. skal ha operert i Rodat, overga seg til sikkerhetstyrkene. Perioden som helhet er preget 
av IEDer (Improvised Exploding Device) som ikke har detonert og noen få opprørsangrep mot 
mål som kan identifiseres med myndighetene eller den internasjonale tilstedeværelsen. 
Distriktet er preget av relativt få hendelser som har påvirket sivilbefolkningens 
sikkerhetssituasjon. 

I perioden januar-mars ble det registrert to opprørsangrep mot myndigheter og internasjonal 
tilstedeværelse. I januar ble et av hærens kjøretøyer angrepet ved Sharak Amanullah Khan på 
hovedveien Jalalabad-Torkham. I mars skjøt opprørere en granat mot et tårn på eiendommen 
til Den Danske Afghanistan Komiteen ved distriktssenteret. 

Det ble arrangert en demonstrasjon med ca. 600 deltakere i Sher Shahi mot Koranbrenningen 
på Baghram i februar. Demonstrasjonen ble stoppet av lokale stammeledere. 
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I mars ble to opprørere arrestert etter aksjon fra internasjonale militære. I årets tre første 
måneder ble det registrert færre enn ti IEDer som alle detonerte prematurt, uten at sivile ble 
skadet.  

I april ble en sikkerhetsvakt ved en pikeskole skutt og skadet av uidentifiserte gjerningsmenn. 
To IEDer ble utløst i mai, et sivilt og et militært kjøretøy ble angrepet. Det har ikke kommet 
meldinger om tap.   

I juni var det et selvmordsangrep mot en internasjonal militær konvoi på hovedveien 
Jalalabad-Torkham hvor ingen, bortsett fra aksjonisten selv, ble drept. Opprørerne angrep 
også et Regional Training Center (RTC) i Hisarshahi med to raketter. Ingen av rakettene traff 
målet. I denne perioden ble også flere IEDer uskadeliggjort. 

Både i august og september ble tre opprørere arrestert av internasjonale styrker. I august 
angrep også opprørere en politipatrulje i Pewi Kandow med tungt artilleri. I september ble en 
jenteskole stukket i brann i Baro, og opprørere bortførte to sivile beskyldt for å spionere for 
sikkerhetsstyrkene. 

Det er registrert én kidnapping i 2012, men det foreligger ikke opplysninger som tilsier at den 
er konfliktrelatert. Det samme gjelder for to drap i 2012. 
 
 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å 
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder 
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.  
 
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen 
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.    
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos resp 
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