Respons
Afghanistan: Sikkerhetsrelaterte hendelser i sentrale
distrikter i Kabul provins
Problemstilling/spørsmål:


Sikkerhetsrelaterte hendelser i Kabul by og provins i perioden fra januar til medio
oktober 2012, med hovedvekt på distriktene rundt byen, særlig Dih Sabz.

Kabul provins – sikkerhet i ulike distrikter

Når det gjelder sikkerhetsrelatert informasjon om Kabul by og provins i perioden januaraugust 2012, henvises det innledningsvis til Landinfos sikkerhetsnotat av 5. oktober 2012
(Landinfo 2012, s. 9). Sikkerhetssituasjonen i hovedstaden er fremdeles preget av stort
nærvær av både nasjonale og internasjonale sikkerhetstyrker. Situasjonen er relativt stabil,
men samtidig uforutsigbar med hensyn til risiko for konfliktrelatert vold. Reduksjonen i
opprøreraktivitet i Kabul provins har vært jevn i hele 2012, og provinsen er blant de områder 1
i Afghanistan hvor antall opprørerangrep har gått mest markant tilbake (ANSO 2012a; 2012b;
2012c).
Sivile i Kabul by kan først og fremst bli offer for tilfeldige IED-detonasjoner (Improvised
Exploding Device), vold i tilknytning til demonstrasjoner og selvmordsangrep eller
opprørerinitierte militære aksjoner mot myndigheter og internasjonal sivil eller militær
tilstedeværelse. Hendelsene i september 2012 er karakteristiske for den konfliktrelaterte
volden sivile i hovedstaden kan bli offer for:
-

Den 8. september ble én politimann og to sivile drept i en konflikt i forbindelse med
en minnehøytidelighet for Ahmad Shah Masoud. Elleve politimenn og ni sivile ble
skadd i distrikt 5 - Poli Sokta (se kart i vedlegg).

-

Samme dag, i nærheten av den amerikanske ambassaden i Shash Darak (distrikt 10, jf.
vedlegg), sprengte en tretten år gammel selvmordsbomber seg selv i luften. Fire sivile
ble drept, to politimenn og fire sivile ble skadet (Khaama Press 2012).

1

ANSO inkluderer følgende provinser/områder i sentralregionen: Day Kundi, Bamyam, Wardak, Logar, Parwan
Kapisa, og Panjshir. Ca. 10 prosent av opprørsangrepene i 2012 er registrert i regionen.
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-

Den 15. september ble to barn skadd i forbindelse med lek med et sprenglegeme i
distrikt 5, Charahi Qamber (se vedlegg).

-

Den 18. september var det et selvmordsangrep mot en buss med utenlandske
representanter for et flyselskap i Chehel Metara i distrikt 15 (se vedlegg). Tolv
personer ble drept; ni sørafrikanere og tre sivile afghanere. To politimenn ble skadet.
Hezb-e-Islami (HI) har påtatt seg ansvaret for angrepet (BBC News 2012).

-

Den 8. oktober demonstrerte om lag 100 studenter fra Talim Tarbia-universitetet ved
Karte Mamorin i distrikt 5 (se vedlegg). Demonstrasjonen utviklet seg til steinkasting
mot politi og sivile kjøretøy. Fire politimenn ble skadet.

Den generelle utviklingen i Kabul provins, med et redusert antall sikkerhetshendelser, synes å
vedvare. Afghanistan Ngo Safety Office (ANSO) registrerte hele 42 prosent færre angrep
initiert av opprørere i tredje kvartal 2012, sammenliknet med tilsvarende periode i 2011
(ANSO 2012c, s.13).
Landinfo forstår henvendelsen slik at det er informasjon om de sentrale distriktene i Kabulprovinsen som ønskes fokusert, særlig distriktet Dih Sabz. Nedenfor følger en gjennomgang
av informasjon om sikkerhetsrelaterte hendelser i de sentrale distriktene som omkranser
Kabul by; Baghrami, Paghman, Shakar Dara og Cahar Asyab (se kart nedenfor) for perioden
fra 1. juli til og til 10. oktober 2012. Landinfo har gjennom sitt nettverk tilgang til
informasjon om konkrete sikkerhetsmessige hendelser for alle provinsens distrikter. Kildene
til denne informasjon er av hensyn til deres sikkerhet gitt full anonymitet. Opplysningene som
presenteres nedenfor har derfor ikke kildehenvisninger.
Oversikten er avgrenset til hendelser Landinfo mener vil kunne ha betydning ved en
vurdering av sikkerhetssituasjonen for sivile. Med noen få unntak, er nær alle hendelsene som
er nevnt, relatert til konflikten. Vi mener informasjonen om hendelsene gir et representativt
bilde av den konfliktrelaterte voldens karakter og omfang i de aktuelle distriktene.
Informasjonen indikerer at alvorlige konfliktrelaterte sivile skader og tap er begrensede i både
Baghrami, Cahar Asyab, Dih Sabz, Paghman og Shakar Dara. Det er rapportert at en ung gutt
ble drept og en pike skadet under lek med et sprenglegeme, og det er også registrert fem
detonerte sprenglegemer på veinettet i distriktene. Det foreligger ikke informasjon som peker
i retning av at kriminalitet eller vold fra private aktører generelt preger sikkerheten for sivile i
distriktene.
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Kilde: Wikipedia 2012.

Baghrami

I juli ble en ung gutt drept og en pike skadet da et sprenglegeme detonerte. I august ble det
registrert ulike former for tradisjonell kriminalitet, bl.a. ran og tyverier samt en demonstrasjon
med under fem hundre deltakere som ikke medførte sivile skader. Det er ingen rapporteringer
om konfliktrelatert vold i september eller oktober (per 10. okt.).
Chahar Asyab

Det er ikke registrert konfliktrelatert vold verken i juli, august, september eller oktober. Fem
eller seks opprørere ble arrestert av afghanske sikkerhetsstyrker i perioden, en av dem etter å
ha plassert en veibombe ved Chaharsuq på hovedveien mellom Kabul og Logar. Tidligere
Hezb-e Islami-medlem, riksadvokat og general Abdul Jabar Sabit, ble kidnappet i oktober
2011. Han ble frigitt i Logar i september, noe som antagelig indikerer at han ikke har blitt
holdt fanget av opprørere i distriktet.
Dih Sabz

Verken for juli, august, september eller oktober har Landinfo informasjon om konfliktrelatert
vold som har rammet sivile. Det er meldt om vold, herunder tre drap, som mest sannsynlig er
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knyttet til lokale, private konflikter. Minst to veibomber er detonert på lokale veistrekninger,
men vi har ingen informasjon om skader.
Paghman

Bortsett fra et forsøk på å sprenge en bensinbil ved Kotal Takht på hovedveien mellom Kabul
og Wardak, og en desarmert veibombe på en lokal vei, er det ikke registrert konfliktrelatert
vold i den aktuelle perioden. Det er registrert minst tre mord og annen regulær kriminalitet.
Syv antatte opprørere ble arrestert i september og ytterligere seks i oktober.
Shakardara

Det er ikke registrert konfliktrelaterte voldshandlinger, verken i juli, august, september eller
pr. 10. oktober. I september er det registrert et mord, en skuddveksling i forbindelse med en
privat konflikt der en kvinne ble drept og en slåsskamp i forbindelse med en landkonflikt der
fire sivile ble skadet.
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 responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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Vedlegg – kart over Kabul by

Kilde: The Afghan Head Office of Geodesy and Cartography.

Respons Afghanistan: Sikkerhetsrelaterte hendelser i sentrale distrikter i Kabul provins
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

29. OKTOBER 2012

6

