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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 har behov for kunnskap om. 

Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og 
anonyme kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske 
standarder.  

Informasjonen som blir lagt fram i rapportene og temanotatene, kan ikke tas til 
inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens 
behandling av søknader. Landinfos rapporter og temanotater er heller ikke uttrykk 
for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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SUMMARY 

The report gives an overview of the security development and its implications for 
civilians in 15 selected provinces in Afghanistan. The reporting period is from 
August 2012 until the end of 2013.  

 

 

SAMMENDRAG 

Notatet omhandler sikkerhetsutviklingen og konsekvenser for sivile i 15 utvalgte 
provinser i Afghanistan. Rapporteringsperioden er fra august 2012 til utgangen av 
2013.  
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1. INNLEDNING 

Dette notatet er utarbeidet på bestilling fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Det 
omfatter en oppdatert sikkerhetsoversikt over utvalgte provinser og distrikter fra 
perioden august 2012 til utgangen av 2013. Sivilbefolkningens sikkerhet er 
hovedfokus. Det sammensatte bildet som danner grunnlag for deres sikkerhet, 
beskrives ut fra et sett indikatorer forhåndsdefinert av bestilleren. Notatet bør sees i 
sammenheng med Landinfos notat: Afghanistan i transisjon (Landinfo 2014).  

I løpet av 2012 avtok opprørets intensitet, og sivilbefolkningens lidelser som følge av 
konfliktrelatert vold, ble redusert. 2012 var et unntaksår; i perioden etter 2005 har 
voldsnivået i Afghanistan økt jevnt. Ifølge registreringer fra United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) ble 2754 sivile drept og 4805 skadd i 
konfliktrelatert vold i løpet av 2012; en reduksjon på 12 % fra 2011 (UNAMA 
2013a). Frem til september 2013 økte registrerte sivile tap og skader med 16 %, 
sammenlignet med samme periode i 2012 (UNAMA 2013c). Konfliktens intensitet 
og dens konsekvenser for sivile, lå igjen nært 2011-nivå ved utgangen av 2013.   

Sivilbefolkningen er ikke mål for noen av partene i konflikten, men blir offer fordi de 
oppholder seg på feil sted til feil tid. De fleste blir drept eller skadet i forbindelse 
med at opprørerne angriper institusjoner, infrastruktur eller personer som 
representerer deres motstandere. En del av de sivile tapene er også en konsekvens av 
nasjonale og internasjonale styrkers aksjoner. Det generelle konfliktnivået i et 
område har derfor stor betydning for risikoen for at sivile blir utsatt for 
konfliktrelatert vold.  

I juni 2013 overtok formelt afghanske myndigheter ansvaret for sikkerheten i 
Afghanistan.  Sikkerhetstransisjonen, der NATO- og ISAF-styrkene gradvis har 
trukket seg ut, er inne i den siste fasen. Transisjonen har ført til at afghanske 
sikkerhetsstyrker oftere blir angrepet av opprørerne. Opprørernes strategi er i noen 
grad også endret; det registreres færre indirekte og flere direkte angrep (UNAMA 
2013c). Direkte trefninger øker faren for at sivilister rammes i kryssild. IED-er 
(improvised explosive device) er imidlertid fremdeles den hyppigste årsaken til sivile 
skader; 35 % av skadeomfanget er forårsaket av IED-er, 25 % av kryssild (UNAMA 
2013b).  

Situasjonen ved årsskiftet 2013/2014 er at myndighetene kontrollerer de store byene, 
deriblant samtlige provinshovedsteder og innfartsårene til disse. På landsbygda er det 
store geografiske variasjoner med hensyn til grad av myndighetskontroll og 
opprørernes handlingsrom. Fremdeles registreres 70 % av sikkerhetsrelaterte 
hendelser i de sørlige, sørøstlige og østlige delene av landet (UN Security Council 
2013b).  

Dette notatet er basert på åpne kilder og Landinfos eget nettverk av etterrettelige 
kilder. Mye av informasjonen er innhentet i Kabul i oktober 2013 i møter med ulike 
kilder med bred erfaring fra ulike geografiske områder i Afghanistan. Under 
henvisning til at det kan være risikabelt å videreformidle sikkerhetsrelatert 
informasjon, ønsket mange av samtalepartnerne anonymitet. Disse ønskene er 
etterkommet. Konkrete hendelser referert er valgt ut for å illustrere det generelle 
konfliktbildet i de ulike provinsene. De er tenkt som eksempler, og notatet gir ikke 
en uttømmende oversikt over omfang av eller type sikkerhetshendelser som påvirker 
sivilbefolkningen.  
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2. KABUL 

Det overordnede bildet av sikkerhetssituasjonen i Kabul provins, har ikke endret seg 
markant i perioden etter Landinfos forrige sikkerhetsoppdatering (Landinfo 2012). 
Under samtaler i Kabul i oktober 2013 var kildene samstemte om at myndighetene, 
ved Afghan National Army (ANA) og Afghan National Police (ANP), har relativt 
god kontroll i Kabul. Med kilder i Afghanistan Analyst Network og International 
Crisis Group som referanse, beskriver Lifos Kabul slik:  

Kabul har förändrats – speciellt under det senaste året då det har byggts upp  
en ganska omfattande säkerhetsapparat. Den statliga säkerhetsapparaten har 
kontroll över Kabul och cirka 20 km runt staden (Migrationsverket & Lifos 
2013 s. 9) 

Kabul by er sterkt preget av nærværet av nasjonale og internasjonale 
sikkerhetstyrker, og et tydelig eksempel på omkostningene ved myndighetenes 
generelt gode kontroll i større byer. Landinfo kan fremdeles ikke se utviklingstrekk 
som gir grunnlag for å karakterisere situasjonen i Kabul by som ustabil. Situasjonen 
er imidlertid preget av uforutsigbarhet i form av risiko for konfliktrelaterte voldelige 
aksjoner.  

Utviklingen i Kabul i 2012 var i tråd med det en så på nasjonalt plan. Afghanistan 
NGO Safety Office (ANSO) holdt opprørerne ansvarlige for 83 hendelser i Kabul 
provins i løpet av året, det vil si 30 % færre hendelser enn foregående år (ANSO 
2013a). Opprørernes aktivitet de tre første månedene i 2013 var også vesentlig lavere 
enn tilsvarende periode i 2011, men betydelig høyere enn tilsvarende periode i 2012. 
Kabul var imidlertid en av provinsene med færrest registrerte opprørsaksjoner i 
perioden fra januar til og med mars 2013, 12 hendelser (ANSO 2013 b).   

Opprørernes aktivitet i Kabul økte i løpet av sommeren og høsten 2013, og utviklet 
seg i retning av nivået i tilsvarende periode i 2011. OCHAs tall viser at 193 flere 
sivilister ble drept og skadd i konfliktrelatert vold i provinsen første halvdel av 2013 
enn i tilsvarende periode i 2012 (OCHA 2013)1. Kabul er imidlertid fremdeles – 
relativt sett – en provins med lav opprørsaktivitet. 

Sivile kan bli offer for selvmordsangrep, militære aksjoner mot myndigheter og 
internasjonal sivil og militær tilstedeværelse, IED-detonasjoner eller vold i 
tilknytning til demonstrasjoner. Sivile risikerer således først og fremst å bli tilfeldige 
offer fordi de oppholder seg på feil sted til feil tid. Opprørsaktiviteten i Kabul 
provins, og særlig i Kabul by, er sentrert rundt målrettede angrep mot høyprofilerte 
og symboltunge institusjoner og personer. 

[Taliban’s] preference, therefore, has been to launch sporadic, high-profile 
attacks which create the perception of instability and of a vulnerable city. 
[…] Their [The Taliban’s] motivation, […], appears not to be concern about 
hurting the relatively powerless, but reserving their fighters for high visibility 

1 OCHA har med utgangspunkt i UNAMAs registreringer over sivile skadde og drepte som følge av 
konfliktrelatert vold, sammenliknet registreringene i de ulike provinsene i første halvår i 2013 med 
tilsvarende for første halvår i 2012. OCHAs oversikt viser således faktisk endring i antallet skadde og 
drepte, men sier verken noe om relativ endring eller det totale omfanget av voldsskader i de enkelte 
provinsene. 
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targets in the nation’s capital (Foschini 2013a, se også Ruttig 2013; RFE/RL 
2013c). 

Det er registrert et titall slike aksjoner mot høyprofilerte mål i Kabul by i løpet av 
2013. Opprørsaktiviteten i form av aksjoner høsten 2013, ble i oktober beskrevet som 
relativt lav: 

The Afghan capital has been relatively peaceful in recent months after a 
series of suicide bomb and gun attacks earlier this year when foreign 
compounds, the Supreme Court, the airport and the presidential palace were 
all targeted (AFP 2013). 

Landinfo mener at utvalget av konkrete hendelser som presenteres nedenfor, er 
karakteristisk for den konfliktrelaterte volden sivile kan bli offer for i Kabul by. 
Hendelsene illustrerer klart målprofilen; myndighetene og deres samarbeidspartnere; 
uten hensyn til om sivile liv går tapt. Et tilsynelatende unntak fra regelen er angrepet 
mot International Organization for Migration (IOM) 24. mai 2013. Humanitære- og 
utviklingsorganisasjoner blir forholdsvis sjelden angrepet, og det er uklart om IOM 
var det egentlige målet for angrepet. Taliban, som har påtatt seg ansvaret, hevder at 
angrepet var rettet mot et gjestehus tilhørende etterretningstjenesten National 
Directorate of Security (NDS) der det skulle oppholde seg CIA-personell (møte 
Kabul, oktober 2013).  

I januar aksjonerte flere selvmordsbombere mot NDS i bydelen Wazir Akbar Khan. 
Over 30 sivile ble skadd i aksjonene, som ifølge Talibans talsmann Zabiullah 
Mujahid var deres ansvar (Shalizi 2013). Bare noen dager senere tok Taliban 
ansvaret for en koordinert aksjon med selvmordsbombere mot hovedkvarteret til 
trafikkpolitiet i Deh Mazang, vest i Kabul. Nærmere 20 sivile ble skadd (ABC News 
2013). I februar ble på ny en selvmordsbomber skutt ned utenfor NDS’ kontorer 
(Guardian 2013a), og en buss med militært personell angrepet (RFE/RL 2013a). 
Lignende hendelser fant sted i mars; for eksempel et selvmordsangrep mot 
forsvarsministeriet der 20 personer ble skadd (BBC News 2013a). I mars avslørte 
også NDS en aksjon angivelig planlagt av Haqqani-nettverket og pakistansk Taliban. 
NDS beslagla nærmere 10 tonn eksplosiver i forbindelse med avsløringen. 
Eksplosivene kunne skapt enorme ødeleggelser innenfor et flere kvadratkilometer 
stort område i Kabul (Long War Journal 2013a).  

I mai tok Hizb-i Islami på seg ansvaret for angrepet på en militærkonvoi hvor to 
militære og fire internasjonale sivile rådgivere, i tillegg til ni sivile afghanere, ble 
drept (BBC News 2013b). I juni ble det aksjonert både mot høyesterett og flyplassen 
i Kabul (Sarwary 2013b). I angrepet mot høyesterett ble minst 17 drept og over 40 
skadd (CBS News 2013). Presidentpalasset ble angrepet (Rising & Faiez 2013), og 
tidligere visepresident Mohaqiq ble utsatt for et attentatforsøk i juni (Sarwary 
2013b). I oktober gjennomførte Taliban et bombeangrep og et selvmordsangrep, 
henholdsvis mot Green Village på Jalalabad road (BBC News 2013f) og mot en buss 
med soldater i Arzaan Keemat (RFE/RL 2013h).  

Det siste større angrepet Landinfo har registrert, var angrepet 17. november utenfor 
Loja Jirga-området bare få dager før 2 500 afghanske landsby-eldre og politikere 
skulle samles på området for å diskutere en fremtidig bilateral sikkerhetsavtale med 
USA. Minst 10 sivilister ble drept og nær 30 såret (Pajhwok Report 2013i).  

Også andre opprørsgrupper enn Taliban tar på seg ansvaret for hendelser i Kabul by, 

Temanotat Afghanistan: Sikkerhetsoppdatering 
 LANDINFO – 9. JANUAR 2014 7 



for eksempel Haqqani-nettverket og Hizb-i Islami. Ifølge en kilde er det er ikke 
mulig, med sikkerhet, å fastslå hvem som står bak om lag halvparten av angrepene i 
byen (møte Kabul, oktober 2013).  

Med unntak av ett tilfelle, har ikke Landinfo registrert sekterisk vold i Kabul i 2013. 
Ifølge afghansk etterretning skal to pakistanere ha drept to shia-muslimer ved en 
moské i september (BBC News 2013d).  

Majoriteten av konfliktrelaterte sikkerhetshendelser finner sted i Kabul by, men på 
bakgrunn av en konkret bestilling har Landinfo sett nærmere på utviklingen i 
distriktene Bagrami, Chahar Asyab, Dih Sabz, Khaki Jabbar, Musai, Paghman og 
Surobi, i perioden fra mars til september 2013. 

Ingen av distriktene er særlig berørt av konfliktrelatert vold, men Surobi er distriktet 
som har hatt størst opprørsaktivitet i løpet av sommeren og høsten 2013. Det har vært 
begrensede kamphandlinger mellom myndighetenes sikkerhetsapparat og opprørere i 
hele perioden.  Det er beslaglagt våpen/eksplosiver, arrestert opprørere og detonert 
IED-er. I september skal ti sivile ha blitt skadet. Angrep langs hovedveien til 
Jalalabad forekommer fremdeles sporadisk (møte Kabul, oktober 2013).  

Det har vært enkeltstående trefninger og IED-er i Musai, Paghman, Khaki Jabbar og 
Dih Sabz. I Dih Sabz var det opptøyer og trefninger mellom representanter for 
sikkerhetstyrkene og en lokal kommandant i juni. Sju sivile skal ha blitt drept og 
femten skadd (Sediqi 2013a). I juli ble tre sivile drept i selvmordsangrep i Musai, 
mens en kvinne og hennes barn ble drept i august. 

3. NANGARHAR 

Sikkerhetssituasjonen i Nangarhar er forverret siden 2011. I alt registrerte ANSO 724 
opprørsinitierte hendelser i 2012, en økning på 30 % fra 2011 (ANSO 2013a). I 
første kvartal av 2013 registrerte ANSO 244 hendelser, en økning på nær 80 % 
sammenliknet med første kvartal av 2012 (ANSO 2013b). Under samtaler i oktober 
(2013), ble det estimert at antallet opprørsinitierte hendelser ved utgangen av 2013 
trolig ville være dobbelt så høyt som i 2012. Det økte konfliktnivået er trolig grunnen 
til at 136 flere sivile har blitt drept eller skadet i første halvdel av 2013, 
sammenlignet med første halvdel av 2012 (OCHA 2013). Dette korresponderer også 
med andre rapporter fra den østlige regionen2. I øst økte ifølge UNAMA antallet 
sivile drepte og skadde med 54 % de første åtte månedene i 2013, sammenlignet med 
2012 (UNAMA 2013c). 

Flere kilder uttrykker bekymring for utviklingen i Nangarhar. En diplomatkilde 
hevder at myndighetene ikke, eller i liten grad, er til stede i nær halvparten av 
distriktene. Dette gjelder særlig distriktene i sør på grensen mot Pakistan og Logar, 
hvor det har vært regelmessige «clearing-operations3» iverksatt av afghanske og 

2 Den østlige regionen består av provinsene Laghman, Nangarhar, Nooristan og Kunar.  
3 Militære skarpe aksjoner iverksatt av nasjonale sikkerhetsstyrker, tidvis med internasjonal militær bistand.  
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internasjonale styrker. På grunn av det høye konfliktnivået står sivilbefolkningen i 
fare for å havne i kryssild.   

Selv om lokale myndigheter hevder at politiet stadig gjør provinsen tryggere, hevdet 
sekretæren for provinsrådet overfor media i juni 2013 at sikkerhet er en bekymring. 
Ifølge sekretæren er bare distriktene Behsud, Rodat, Sorkh Roud, Kama og Khewa 
utenfor Jalalabad by trygge nok til å besøke (Mahbob 2013d).   

Samtalepartnerne (oktober 2013) var samstemte om at myndighetene kontrollerer 
Jalalabad by, hovedveien fra Kabul gjennom Laghman, og delvis hovedveien østover 
til Torkham ved grensen til Pakistan. Selv om myndighetene kontrollerer Jalalabad, 
har opprørerne kapasitet til å utføre sporadiske angrep i byen. Sommeren 2013 ble 
det gjennomført to profilerte angrep i byen. ICRC ble angrepet 29. mai, men relativt 
få ble skadet i angrepet (Al Jazeera 2013a). Da det indiske konsulatet ble angrepet 3. 
august, ble 9 sivile drept og 23 skadd (Allen 2013). Taliban har ikke påtatt seg 
ansvaret for angrepene og har sågar fordømt aksjonen mot ICRC (Allen 2013; 
Guardian 2013b). Dette illustrerer en fragmentert opprørsbevegelse med et mangfold 
av ulike grupper som opererer på egen hånd. Mange grupperinger opererer også i 
Pakistan, og beveger seg frem og tilbake over grensen.  

De fleste angrepene i Jalalabad er rettet mot afghanske sikkerhetsstyrker. I januar og 
i oktober angrep selvmordsbombere politistasjoner i byen, både polititjenestemenn 
og sivile ble drept og skadd (Euronews 2013; RFE/RL 2013g). Bruk av IED-er i 
målrettede angrep er økende, og det får konsekvenser for sivilbefolkningen. 
Eksempelvis ble en sivil drept og to skadd da en IED detonerte i en politibil 6. august 
(TOLONews 2013h). Antallet målrettede angrep i Jalalabad i 2013 har økt. Likevel 
blir situasjonen i byen karakterisert som relativt stabil, sammenlignet med andre 
distrikter.  

En kilde beskriver Bati Kot som et av de ti mest urolige distriktene i hele landet. 
Sikkerhetssituasjonen har blitt betraktelig verre de siste 18 månedene, og mange 
opprørere fra ulike opprørsgrupper er til stede, særlig i områder langs hovedveien fra 
Jalalabad til Torkham (møter Kabul, oktober 2013). Afghanske sikkerhetsstyrker er 
hovedmålet, men også sivile rammes. Den 14. februar var angivelig et angrep mot en 
kommersiell varetransport grunnen til flere timers kamper mellom opprørerne og 
sikkerhetsstyrkene, der veien ble stengt (Mahbob 2013a). I november skal en sivilist 
ha blitt drept etter at opprørere avfyrte skudd mot en sivil bil (Mahbob & Naadim 
2013).  

Det rapporteres stadig oftere om illegale veisperringer og kidnappinger. Både 
opprørerne og kriminelle grupper står bak. Myndighetspersonell og personer med 
kontakt til internasjonale organisasjoner, er mest utsatt for kidnappinger, og i april 
ble to ansatte i tollmyndighetene kidnappet på veien (Mahbob 2013b). I motsetning 
til tidligere kan Taliban nå stoppe og undersøke sivile biler selv på høylys dag, og 
mange er kritiske til sikkerhetsstyrkenes innsats for å sikre sivil ferdsel (Ekhtyar 
2013). Samtalepartnerne hevder at sikkerhetsstyrkene sjelden patruljerer 
veistrekningen på kvelds- og nattestid (møter Kabul, oktober 2013).  

Opprørsaktiviteten i Bati Kot har spredd seg til nabodistriktet, Mohmad Dara, hvor 
det er registrert en økning sammenlignet med tidligere år, da distriktet ble ansett for å 
være rolig. Veisikkerheten er også forverret, eksempelvis ble fire politimenn drept da 
de kjørte over en IED i mai (Pajhwok Report 2013f). Illegale veisperringer er i noen 
tilfeller rapportert. Opprørernes handlingsrom i distriktet ble illustrert i september 
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2013 da de gjennomførte et komplekst angrep mot en internasjonal militærbase ved 
Torkham. Selv om ingen sivile ble rapportert skadd, pågikk kampene i flere timer, og 
hovedveien var stengt (Roggio 2013b).    

Voldsnivået i provinsens nordlige distrikter er lavere enn i de sørlige områdene. 
Opprørsgruppene er imidlertid til stede også i nord der deres kontaktnett i 
lokalsamfunnene holder passasjen nordover til provinsene Kunar og Nooristan åpen 
(møter Kabul, oktober 2013). I Bishud ligger den internasjonale militærbasen 
Jalalabad Airfield, som regelmessig utsettes for mindre rakettangrep (Mahbob 
2013c). Det forekommer også trefninger der sivile liv går tapt. I oktober hevdet 
myndighetene at fem sivile, herunder barn, ble drept i et NATO-flyangrep (Al 
Jazeera 2013c). Det blir rapportert om forholdsvis regelmessige konfrontasjoner 
mellom opprørerne og sikkerhetsstyrkene, som i mindre grad påvirker 
sivilbefolkningen direkte. Fra Surk Rod-distriktet rapporteres det også om 
regelmessige konfrontasjoner, detonasjoner av IDE-er og kriminalitet.  

I distriktene Kuz Kunar, Dara-i Nur og Kama er det registrert få sikkerhetsrelaterte 
hendelser i 2013.  

4. WARDAK 

Sikkerhetshendelser og opprørsaktivitet i Wardak har vært på et forholdsvis stabilt 
nivå siden 2011. Nedgangen i antallet opprørsinitierte angrep i første halvår av 2012, 
snudde i andre halvdel. Ved utgangen av 2012 var i alt 378 opprørsinitierte angrep 
registrert, bare 6 færre enn i 2011 (ANSO 2013a). I første kvartal 2013 ble det, som i 
2011, registrert 43 angrep (ANSO 2013b). Aktiviteten holdt seg i overkant av 2011-
nivå frem til senhøsten 2013. OCHA registrerte 53 flere sivile drepte eller skadde i 
første halvdel av 2013, sammenlignet med det foregående året (OCHA 2013).  

Kilder med lang erfaring fra arbeid i Wardak, hevder at opprørerne står sterkest i de 
østlige distriktene: Saydabad, Nirkh, Jaghatu, Chak og Jarles. I enkelte lommer har 
opprørerne delvis kontroll, normalt etter mørkets frembrudd når sikkerhetstyrkene 
ikke er til stede. Chak hevdes å være Talibans hovedbase i Wardak (møter Kabul, 
oktober 2013). Opprørerne består av både lokale og regionale Taliban-grupper, Hizb-
i Islami som tradisjonelt har stått sterkt i provinsen, samt internasjonale grupperinger.  

Selv om afghanske myndigheter og internasjonale militære er opprørernes hovedmål, 
er det også kamper mellom opprørsgrupper, primært mellom Taliban og Hizb-i 
Islami (Basharat 2013; Pajhwok Report 2013h). Provinsens strategiske beliggenhet 
er trolig grunnen til at både internasjonale og nasjonale sikkerhetsstyrker i 2013 har 
brukt store ressurser på å slå ned opprøret. Ifølge en samtalepartner (oktober 2013) 
fører dette til at sivile kommer i krysspress både mellom ulike opprørsgrupper og 
mellom opprørerne og myndighetene. Lokalsamfunn som opprørerne beveger seg i, 
kan bli utsatt for sjikane og trakassering fra nasjonale og internasjonale 
sikkerhetsstyrker på den ene siden, og krav om støtte fra ulike opprørere på den 
andre siden.  

I februar 2013 beordret president Karzai alle amerikanske spesialstyrker om å forlate 
Wardak innen to uker. Ordren kom i kjølvannet av at afghanske myndigheter hevdet 
å ha bevis for at amerikanske spesialsoldater var ansvarlige for trakassering, tortur og 
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drap av sivile i Nirkh-distriktet. Et kompromiss ble inngått der de amerikanske 
spesialsoldatene forlot Nirkh 30. mars, mens resten av provinsen skulle følge 
opprinnelig transisjonsplan (Daily Record 2013; Nordland 2013). I november 2013 
etterlyste Human Rights Watch (2013) en uavhengig gransking av drapene i Nirkh. 
Amerikanske myndigheter har ikke kommentert hendelsene offentlig.  

Flere samtalepartnere (oktober 2013) uttrykte stor bekymring for veisikkerheten i 
Wardak, særlig langs hovedveien fra Kabul til Kandahar. Nær halvparten av 
opprørsaktiviteten i provinsen er rettet mot denne hovedveien. Opprørerne er særlig 
aktive i distriktene Saydabad og Nirkh. Afghanske og internasjonale 
sikkerhetsstyrker er hovedmålet for angrepene, men også sivilister blir rammet. I 
april kjørte en buss på en veibombe i Saydabad, ni sivile ble drept og over 20 skadet 
(RFE/RL 2013b). I Nirkh detonerte to veibomber 7. august; tre sivilister ble drept og 
ni skadet (Press TV 2013). Saydabad er også fryktet blant transportarbeidere da det 
er hyppige angrep på tankbiler. Bare 1. september ble 23 oljetankere satt i brann. 
Denne type angrep på veinettet krever også tilfeldige sivile ofre (Kakar 2013). Flere 
kilder hevder at opprørerne har kapasitet til å etablere illegale veisperringer i 
distriktet, der de kontrollerer sivile (møter Kabul, oktober 2013).   

Konfliktnivået er høyt i Saydabad. En samtalepartner (oktober 2013) hevder at 
distriktet er blant de ti distriktene med størst opprørsaktivitet på landsbasis. Det høye 
konfliktnivået øker risikoen for at sivile eksponeres for konfliktrelatert vold. Et 
myndighetsinitiert angrep mot opprørere i en moské resulterte i at sju sivile ble drept 
(Pajhwok Report 2013b).   

Langs veien fra Maidan Shar til Bamyan er det rapportert om angrep mot 
politiposter, IED-er langs veien og enkelte illegale veisperringer, primært i Jarles. 

Til tross for at provinshovedstaden Maidan Shar anses som myndighetskontrollert, 
utfører opprørerne sporadiske angrep i byen.  Det er særlig to hendelser som har fått 
alvorlige konsekvenser for sivile. I november 2012 gjennomførte Taliban en aksjon i 
et sentralt område med flere myndighets- og NGO-fasiliteter. Tre sivilister ble drept 
og over 90 personer skadet (Riechmann 2013). At angrepet skjedde en fredag i 
forbindelse med en religiøs høytid, avverget trolig store sivile tap. Et lignende angrep 
skjedde 8. september 2013 da Taliban gjennomførte et komplekst angrep mot 
provinsens NDS-hovedkvarter. Fire NDS-ansatte ble drept og over 100 sivile skadet, 
deriblant ansatte og pasienter ved provinssykehuset (BBC News 2013e; Guihaire 
2013). Det er imidlertid relativt få hendelser i byen som får direkte konsekvenser for 
sivile. 
I Day Mirdad er det registrert regelmessige angrep mot distriktssenteret og 
myndighetsinstitusjoner gjennom sommerhalvåret. I distriktene Hisa-i-Awal Beshud 
og Markazi Beshud er det registrert lite opprørsaktivitet. Alle tre distriktene er 
områder der konflikten mellom fastboende jordbrukere og nomader, utspiller seg 
hvert år. Afghanske sikkerhetsstyrker trappet opp bemanningen og kontrollen i 
distriktene fra juni, og en kilde hevdet at 200 fastboende familier midlertidig ble 
flyttet for å unngå sammenstøt. I august skal familiene ha returnert til sine 
hjemsteder. Det er rapportert om en håndfull sammenstøt mellom gruppene. Færre 
enn fem personer skal ha blitt drept (møter Kabul, oktober 2013), noe som er en 
reduksjon fra tidligere år.  
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5. GHAZNI 

Konfliktnivået i Ghazni har fulgt det generelle mønsteret i Afghanistan. De 968 
opprørsinitierte hendelsene ANSO rapporterte fra provinsen i 2012, representerte en 
markant nedgang fra 2011, da hele 1680 angrep ble registrert (ANSO 2013a). 
Allerede i første kvartal i 2013 økte antallet opprørsangrep betydelig. Sammenlignet 
med første kvartal i 2012 var økningen på 100 % og i tillegg var det en økning på 
nesten 30 % (Landinfos beregning) sammenlignet med første kvartal i 2011 (ANSO 
2013b).  

Ghazni har i flere år vært regnet som en av de mest urolige provinsene i Afghanistan. 
I april 2013 vurderte ANSO Ghazni som «extreme insecure». Bare i provinsene 
Helmand, Kandahar, Kunar og Nangarhar ble det registrert flere opprørsangrep i 
løpet av første kvartal 2013 (ANSO 2013b). Det er registrert 19 flere drepte/skadde 
sivile første halvår 2013, enn i første halvår 2012 (OCHA 2013). Landinfos kilder 
(møter Kabul, oktober 2013) bekrefter det høye konfliktnivået i provinsen, og 
indikerer at opprørsnivået nå er tilbake på 2011-nivå. Med hensyn til kontroll i 
Ghazni beskrev en velinformert kilde situasjonen som «increasingly a black hole – 
nobody is in control, at least not the government».  

Taliban står åpenbart sterkt i Ghazni, men også Hizb-i Islami, Haqqani-nettverket og 
andre internasjonale grupper opererer i provinsen. En samtalepartner som arbeider i 
provinsen, hevder likevel at lokale talibanere utgjør majoriteten av opprørerne i 
provinsen. Tilsvarende er internasjonale og afghanske sikkerhetsstyrker 
tilstedeværende og aktiviteten omfattende. Omfanget av sikkerhetshendelser og 
konfliktrelatert vold er generelt meget høyt. Informasjon Landinfo har, peker i 
retning av at det i perioder sommeren 2013 var mer enn seks sikkerhetshendelser pr. 
dag i snitt. Det vil si at provinsen var blant de mest urolige, kanskje den mest urolige, 
i Afghanistan i sommermånedene i 2013. Voldsnivået var i løpet av høsten fortsatt 
høyt; rundt tre opprørsangrep i døgnet.  

Opprørsangrepene i Ghazni har vært mer tradisjonelle enn i flere andre provinser, 
med en relativt høy andel begrensede målrettede angrep på militære mål. Angrepene 
rammer alle grener av nasjonale og internasjonale styrker, men i særlig grad politiet. 
Våren 2013 avtegnet trusselen mot politiet seg tydelig i Andar. Opprørerne 
signaliserte klart både vilje og ikke minst evne til å slå til; i april ble antagelig et titall 
politistasjoner (ANP) angrepet. En sentral politisjef ble drept i et angrep i slutten av 
april (TOLOnews 2013f). Afghan Local Police (ALP) i distriktet er også omstridt. 
Enkelte i Andar ber myndighetene trekke tilbake ALP fra distriktet på grunn av de 
fatale konsekvensene trefningene mellom opprørerne og ALP kan påføre 
sivilbefolkningen. De mener det lokale folkelige opprøret mot Taliban, som tidligere 
har vært i distriktet, i større grad beskytter de sivile (Maftoon 2013b). Også i andre 
distrikter blir ALP kritisert; fra Muqur blir det rapportert at ALP driver private 
fengsel der antatte Taliban-sympatisører holdes mot kausjon. Guvernøren i Ghazni 
kommenterer at han ikke er i stand til å hindre militsenes voldsnivå og utpressing 
(IWPR 2013).  

Opprørernes styrke og slagkraft i Ghazni ble igjen demonstrert i mai 2013 i et 
samordnet angrep i flere distriktssentre; Zana Khan, Waghaz, Ajristan, Rashidan, 
Dih Yak og Khwaja Umari. I mai var det et selvmordsangrep mot ALP i Muqur, hvor 
tre sivile ble drept og fjorten skadd (Reliefweb 2013). 

Temanotat Afghanistan: Sikkerhetsoppdatering 
 LANDINFO – 9. JANUAR 2014 12 



Konfliktnivået er høyest langs den strategisk viktige hovedveien mellom Kabul og 
Kandahar, Highway A1, som går gjennom Ghazni. Distriktene med mest 
opprørsaktivitet er Ghazni, Andar, Qarabach, Muqur og tidvis Gelan. Veien er sterkt 
trafikkert, og utsatt for veibomber og direkte angrep. Sikkerhetsstyrker, nasjonale og 
internasjonale, samt deres forsyningskonvoier, er mest utsatt for direkte angrep. En 
samtalepartner (oktober 2013) hevder at myndighetene tidvis kan ha problemer med 
å ferdes inn og ut av Ghazni by.  En annen påpeker at også sivil ferdsel blir 
monitorert og tidvis stoppet (samtale Kabul, oktober 2013).  

Ifølge en kilde med god lokalkunnskap, gjelder dette også innfartsårene til distriktene 
Jaghory og Malistan fra Ghazni by (samtale i Kabul, oktober 2013). De to veiene 
(Landinfo 2013) gjennom henholdsvis distriktene Qarabagh, og gjennom Muqur og 
Gelan, alle distrikter med høy tilstedeværelse av opprørere, er utsatt for sporadiske 
angrep og opprørerne setter tidvis opp illegale veisperringer der de undersøker sivilt 
reisende. En tredje vei, den nordligste ruten, går gjennom distriktene Jaghatu og 
Nawur. Her er det mindre opprørsaktivitet og veien blir, relativt sett, oppfattet som 
tryggere enn de to første alternativene.  

Sommeren 2013 utspant antagelig nærmere 50 % av konfliktvolden i Ghazni seg i 
distriktene Andar og Ghazni. Flere hundre hendelser som involverte IED-er rammet 
provinshovedstaden, Andar og Qarabagh. Konflikten var mest intens sommeren 
2013. I juni, juli og august var det også mange angrep i områder som ikke har vært 
like sterkt berørt som distriktene langs hovedveien, blant annet i Nawa og Khogyani. 
Det var i all hovedsak tale om begrensede målrettede angrep mot de militære 
sikkerhetsstyrkene, uten store sivile tap. I perioder har det vært nær en IED pr. dag i 
Ghazni; flest i Ghazni by og Qarabagh. I oktober angrep opprørerne ved moskeen 
Jama-e al-Jihad i Ghazni by. Distriktsguvernøren i Nawa ble skadd, en sivil drept, og 
ytterligere seks sivile drept og skadd. I oktober 2013 inntraff imidlertid en hendelse 
som illustrerer siviles sårbarhet overfor denne kategorien voldsutøvelse. I Andar 
kjørte en minibuss på en IED, og 19 ble drept (18 kvinner og barn, mens 
gjerningsmannen ble drept av lokalbefolkningen) (Druzin 2013). Under 100 sivile er 
trolig drept av IED-er i Ghazni i 2013, det finnes imidlertid ingen sikre tall.  

Provinsen rammes jevnlig - men fremdeles relativt sett av få - målrettede 
selvmordsaksjoner. I juli var det to slike, en den 6. juli, i Dih Yak, og, en den 8. juli, i 
Andar. For disse aksjonene synes samme hovedmål å gjelde som for IED-er.  

Det rapporteres jevnlig om bortføringer og henrettelser i Ghazni. Overgrepene 
rammer først og fremst representanter for sikkerhetsstyrkene, sentrale politikere og 
myndighetsansatte (i enkelte tilfelle også på lavt nivå).  I august og september 2013 
ble det rapportert om flere bortføringer/henrettelser, blant annet i Andar og i Muqur. 
I Andar ble fem politimenn i sivile klær funnet henrettet etter å ha blitt kidnappet ved 
en veisperring. I Muqur ble åtte myndighetsansatte bortført fra en rutebuss og drept 
(Maftoon 2013a). I september ble et kvinnelig parlamentsmedlem løslatt, mot 
utveksling av Taliban-fanger, etter at hun og hennes tre barn ble tatt til fange tre uker 
tidligere (Hikmat & Zaheer 2013).  

Det er fremdeles slik at provinsens vestlige hazara-dominerte distrikter skiller seg fra 
provinsen for øvrig, og er betydelig roligere enn de sentrale og østlige områdene. 
Sammenlignet med situasjonen ved siste sikkerhetsoppdatering (Landinfo 2012), 
tilsier imidlertid informasjonen Landinfo har at opprørsaktiviteten i Ajristan har økt 
relativt markant. Opprørernes aktivitet har trolig sammenheng med distriktets 
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geografiske beliggenhet på grensen til den urolige provinsen Uruzgan. Fra et par 
hendelser per uke i mars, økte aktiviteten i sommermånedene til opp mot daglige 
hendelser. I både mai og juni ble distriktssenteret Sangar rammet, men også 
landsbyene Azraki, Mohammad Khel, Khoshal Khel og Ghar Ghara. 
Opprørsaktiviteten skal ha avtatt noe i løpet av høsten 2013.  

Hva gjelder distriktene Malistan, Jaghory og Nawur er de fremdeles svært rolige med 
et nært totalfravær av opprørere. Etter det Landinfo kjenner til, er rundt en håndfull 
hendelser der opprørere er involvert, registrert til sammen i de tre distriktene i 2013.  

6. DAY KUNDI 

Det er ingen endringer i det generelle sikkerhetsbildet i Day Kundi i perioden etter 
august 2012. Day Kundi er fremdeles en rolig provins med begrenset 
opprørsaktivitet, hvilket antagelig har sammenheng med opprørernes begrensede 
støtte i den hazaradominerte befolkningen.  

Utviklingen i Day Kundi i transisjonsperioden synes å ha fulgt den generelle trenden 
i landet. I 2011 ble det registrert 33 opprørsinitierte hendelser. Tilsvarende tall for 
2012 var seks, en markant reduksjon på hele 82 % (ANSO 2013a). I første kvartal av 
2013 ble opprørsgrupper holdt ansvarlig for tre hendelser, mot en i første kvartal av 
2012 (ANSO 2013b). Utviklingen i løpet av sommeren og høsten 2013 indikerer en 
tilsvarende utvikling, og en samtalepartner (oktober 2013) viser til en økning i 
opprørsaktivitet i enkelte områder. Opprørsaktiviteten i provinsen er imidlertid 
beskjeden, og omfanget av konfliktrelatert vold er lavt. Ved årsskiftet ligger 
konfliktnivået nært 2011-nivå. I første halvår av 2013 ble det registrert 19 flere 
drepte og skadde sivile enn i første halvår av 2012 (OCHA 2013).  

Day Kundi grenser til Uruzgan i sør. Kajran, et hazaradominert distrikt som frem til 
2004 var en del av naboprovinsen i sør, er i større grad preget av opprørsaktivitet enn 
de øvrige av provinsens distrikter. Det er imidlertid registrert opprørsaktivitet også i 
distriktene Nili, Ishtarlay, Miramor, Khadir, Gizab og Shahristan. Når det gjelder 
Kajran, peker enkelte kilder på at det er nærheten til Helmand som forårsaker 
opprørsaksjonene (Jawad 2013b). Opprørerne er først og fremst engasjert i små 
begrensede angrep på sikkerhetsstyrkene. Opprørerne verken har eller synes å 
forsøke å ta permanent kontroll over områder. En del av trefningene i Kajran har 
antagelig sammenheng med mannskapsforflytninger (Doran 2013) og 
narkotikatrafikk. Selv om de sivile tapene i provinsen er små, skaper opprørernes 
aktiviteter i Kajran stor usikkerhet blant sivile (Wisal 2013).   

Det var kraftige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og Taliban i Kajran i februar 
og juni 2013. Taliban angrep veisperringer og politiposter på veien til en tidligere 
ISAF-base i Baghran (Helmand). I februar ble sju opprørere drept og tolv skadet. I 
juni ble fem opprørere og to politimenn drept (Ghafari 2013a; Jawad 2013b; Ghafari 
2013c; van Bijlert 2013). I oktober 2013 tok sikkerhetsstyrkene tilbake kontrollen 
over militærbasen i Kajran som hadde vært kontrollert av Taliban i fem dager. 26 
opprørere ble drept i kampene (Ghanizada 2013c). Veien mellom Day Kundi og 
Uruzgan var stengt i fem uker på grunn av IED-er våren 2013. Veien ble minelagt 
etter at eldrerådet i Kajran ikke ville møte Talibans skyggedistriktssjef. Tusenvis av 
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mennesker ble forhindret i å reise, og matforsyninger kunne ikke leveres (Sarwary 
2013a; Ghafari 2013b). 

ISAF har fremholdt at programmet for reintegreringen av opprørere - Afghan Peace 
and Reintegration Program - har vært en suksess i Day Kundi (Gualdarama 2012). I 
oktober i 2012 overga 150 opprørere, ledet av kommandanten Mohammad Ali 
Sadaqat, seg til myndighetene. Gruppen har operert i Khadir, Sangtakht og Ashtarali. 
Fleksibiliteten i afghansk maktpolitikk ble illustrert i forbindelse med overgangen; 
Ali Sadaqat ble umiddelbart innsatt som «commander of a highway with the rank of 
a brigadier general» (Ghafari 2012a). Bare i løpet av perioden oktober – desember 
2012 ble over 400 opprørere innlemmet i programmet.   

Kriminelle grupper som ifølge lokale kilder er støttet av parlamentsmedlemmer fra 
provinsen, ranet og truet innbyggere i Shahristan og Sang Takh i november/desember 
2012. Ifølge senator Ali Akbar Jamshedi bidrar slike grupper til å gjøre provinsen 
mer usikker og «local civil society and human rights groups have urged the 
government, local officials and MPs to address the issue and restore peace in the 
area» (Ghafari 2012b). 

7. GHOR 

Transisjonen i Ghor ble fullført i februar 2013. Under overføringsseremonien ble det 
understreket at sikkerhetssituasjonen i provinsen er utfordrende og at de nasjonale 
sikkerhetstyrkene har behov for økt bemanning (Hakimi, M. H. 2013a). I mai 2013 
ble 200 ALP (Afghan Local Police) utplassert i Ghor, hovedsakelig i Pasaband og 
Dolana; områder sikkerhetstyrkene nylig hadde etablert kontroll over (Sherzai 2013). 

Ifølge informasjon fra Afghanistan Independent Human Rights Commission 
(AIHRC) ble 147 sivile drept og 128 skadd i Ghor i perioden fra mars til september 
2013. Det er en økning på 50 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2012. 
Kommisjonens leder i Ghor trekker et skille mellom «illegal armed commanders» og 
Taliban og hevder at  

(…) illegal armed commanders were responsible for 61 percent civilian 
casualties, Taliban 38 percent and security forces one percent. The official 
said 91 people lost their lives and 38 others sustained injuries after being 
caught in clashes between illegal commanders (Hakimi, M. H. 2013b).  

Samtalepartnerne (oktober 2013) beskriver Ghor som en provins med økende 
opprørsaktivitet og lav myndighetstilstedeværelse. Omfanget av sikkerhetsrelaterte 
hendelser i løpet av 2013 ser ut til å ha økt, også i forhold til 2011-nivå. I første 
kvartal 2013 registrerte ANSO 13 opprørsinitierte hendelser. Det er en klar økning 
fra samme periode i 2012, da sju hendelser ble registrert, og 2011, da bare tre ble 
registrert. I 2012 registrerte ANSO til sammen 96 hendelser (ANSO 2013a; ANSO 
2013b)4. 

4 Landinfo er ikke kjent med i hvilken grad ANSO skiller mellom hendelser iverksatt av opprørere og 
illegale kommandanter.  
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I samtale med en diplomatisk kilde som besøkte Ghor senhøstes 2013, fortalte 
guvernøren at han har personell kun i et fåtall av distriktene (samtale Kabul, oktober 
2013). Dette er trolig grunnen til at omfanget av konfliktnivået fremdeles er moderat 
sammenlignet med i konfliktens kjerneområder i sør og øst.  

Skillet som trekkes mellom Taliban og «illegal commanders» har trolig liten 
betydning da de begge representerer en sikkerhetsrisiko for sivile. Siviles sikkerhet 
er ikke bare preget av de tradisjonelle konfliktlinjene mellom opprørsbevegelsen og 
myndighetens sikkerhetsapparat, men  

(…) ethnic fragmentation is the main cause of the significant security risk in 
the province. With the many tribes come many strong men, all determined to 
protect territories and tribal honour. With enough weapons – and in Ghor 
everyone carries at least one – they turn into what people locally refer to as 
‘warlords’. “Citizens harassed by warlords – this is a daily occurrence,” one 
provincial council member told AAN. “If you do not bow deep enough, they 
punish you. (Ali 2013a) 

Det er et betydelig antall illegale væpnede grupper i Ghor. Anslagene varierer fra 
130 til nærmere 200. Likeledes anslagene over antallet menn under våpen, som 
varierer fra 6500 til 8000. Grupperingene hevdes å ha god tilgang til våpen, ofte 
bedre våpen enn de nasjonale sikkerhetstyrkene. Enkelte beskriver gruppene som en 
større sikkerhetstrussel enn Taliban (TOLOnews 2013b). Det hevdes at de illegale 
gruppene kontrollerer ca. 70 % av provinsen. De fem største gruppene holder stand i 
distriktene Pasaband, Charsada og Dolina, samt i provinshovedstaden Chaghcharan. 
Provinsguvernøren hevder at flere av gruppene har forbindelseslinjer til medlemmer 
av nasjonalforsamlingen og kabinettet (Ali 2013a; Jahe 2013).  

I tillegg til vold som følge av interne konflikter mellom gruppene, ofte om kontroll 
over konkrete områder og narkotikatrafikk, skaper de også uro og usikkerhet blant 
sivile ved kidnappinger, smugling og annen kriminell virksomhet. Passasjertrafikk 
rammes ofte, eksempelvis ved at busser stoppes og passasjerer ranes. ANP opererer 
kun 80 kontrollposter i hele provinsen, og sikkerheten på veiene er jevnt over dårlig. 
Enkelte lokale sjåfører hevder at de kun kan ferdes på veiene på dagtid (Ali 2013a).  

Flere av de illegale gruppene hevdes å intervenere i skolene, ved blant annet å presse 
myndighetene til å ansette deres sympatisører som lærere og å drive pengeutpressing 
av lærere (Ariana News 2013a). Afghanistan Analyst Network (Ali 2013b) bekrefter 
slike ulovligheter, og at det utbetales lønn til «lærere» som ikke underviser. Lederen 
for utdanningsdepartementet i Ghor gir uttrykk for at verken departementet eller 
politiet har kapasitet til å forhindre overgrepene.  

Taliban, representert med omkring 3000 soldater, opererer relativt fritt i fem av ti 
distrikter; Shahrak, Sagher, Charsada, Pasaband og deler av Chaghcharan. 
Opprørernes aksjoner retter seg i hovedsak mot representanter for myndighetene. Fra 
august 2012 til juli 2013 ble det gjennomført flere selvmordsangrep, hvor blant annet 
flere provinsrådsmedlemmer, en politisjef og flere polititjenestemenn ble skadet eller 
drept (Ali 2013a; Shinwari 2012; Hakimi 2012). 

I flere distrikter har befolkningen startet anti-Taliban-kampanjer. I sikkerhetsstyrkens 
fravær har mange landsbyer opprettet egne militser for å beskytte seg mot opprørere 
og andre væpnede grupperinger. Flere har uttrykt skepsis til denne utviklingen, og 
lokale ledere har bedt myndighetene om våpen (Ali 2013a; Sajad 2012). 
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Reintegreringsarbeidet i Ghor har ikke vært en udelt suksess. Selv om provinsen ikke 
har vært sentral for opprørsbevegelsen, var Ghor, frem til august 2012, den provinsen 
hvor flest hadde sluttet seg reintegreringsprosessen. De reintegrerte blir imidlertid 
beskrevet som eldre menn med gamle våpen, og lite trolig aktive i Taliban (Loyn 
2012). 
Det er meldt om flere tilfeller av overgrep i forbindelse med justisutøvelse i regi av 
Taliban. I februar 2013 ble et ungt par i Charsada pisket på grunn av utroskap 
(TOLOnews 2013b). En kommandant ble filmet mens han pisket tre unge menn 
foran en gruppe mennesker. Han ble senere valgt inn i provinsrådet (Hussam 2013). 
En ung mann beskyldt for å støtte regjeringen, ble offentlig henrettet av Taliban i 
Dawlatyar i oktober 2013. Taliban skal angivelig ha halshugget 15 personer i 
Pasaband (Paswand) i mai 2013 (Hami 2013). Landinfo kan ikke se at hendelsen er 
bekreftet av andre kilder enn Wakht News Agency.  

8. HERAT 

Ved utgangen av 2012 hadde ANSO registrert i alt 299 opprørsinitierte angrep i 
Herat, en nedgang på 6 % fra foregående år (ANSO 2013a). I første kvartal 2013 ble 
det registrert 81 opprørsinitierte angrep, dobbelt så mange som første kvartal 2012 og 
godt over 2011-nivå (ANSO 2013b). Samtalepartnerne (oktober 2013) bekrefter at 
opprørerne har styrket sine posisjoner og fått større handlingsrom i løpet av 2013. 
Herat avviker fra trenden på nasjonalt plan, og opprørsnivået lå godt over 2011-nivå 
ved utgangen av 2013. Tall fra OCHA indikerer at den økte aktiviteten ikke har gitt 
utslag i økte sivile tap i løpet av første halvår 20135 (OCHA 2013).  

En internasjonal organisasjon opplyser at opprørerne tidligere primært opererte i de 
sørlige distriktene, men at de den senere tid har ekspandert, og nå også er etablert 
nord i provinsen. Talibans virksomhet og operasjoner i Herat hevdes å bli styrt fra en 
base i Gulran-distriktet. Flere kilder hevder at ulike opprørsgrupper opererer i 
provinsen, og at nye grupper benytter eksisterende nettverk for å få fotfeste. I 
forbindelse med etablering av allianser vil makt, tilgang til ressurser og pragmatiske 
hensyn være vel så avgjørende som ideologi. Dette kan også gjelde deres aksjoner 
(møter Kabul, oktober 2013). En reportasje i TOLOnews viser hvordan opprørere 
som har sluttet seg til forsoningsprosessen og overgitt seg til myndighetene, i flere 
tilfeller har vært raskt tilbake som væpnede opponenter til myndighetene (Ziaratjaie 
2013). Flere av Landinfos samtalepartnere bekrefter at alliansekonstellasjonene i 
regionen skifter raskt og ofte (oktober 2013).  

Opprørernes tilstedeværelse i Gulran er strategisk viktig for å få tilgang til 
hovedveiene fra Herat by til grensepasseringene Islam Qala (Iran) og Turghundi 
(Turkmenistan). Særlig på veistrekningen fra Herat by til Islam Qala har det vært 
økning i antallet registrerte opprørsangrep. Disse er primært rettet mot de nasjonale 
sikkerhetsstyrkene. I et angrep i januar 2013 ble fem politimenn skadet og en drept 
(Stanekzai 2013a). Også andre blir stoppet langs veien. I april 2013 ble tre ansatte i 
en internasjonal organisasjon kidnappet. De ble senere løslatt (Stanekzai 2013e). I 

5 Landinfo har ikke tilgang til tall for andre halvdel av 2013.  
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august skal to iranske oljetanksjåfører ha blitt befridd etter å ha blitt kidnappet 20 
dager tidligere (Stanekzai 2013h). 

Opprørernes tilstedeværelse og handlingsrom i Gulran ble ytterligere markert i 
august 2013 da seks bistandsarbeidere fra National Solidarity Programme (NSP) ble 
kidnappet og drept (Guardian 2013c; Stanekzai 2013i). En kilde med god lokal-
kunnskap, mener at hendelsen var et resultat av en langvarig feide mellom to 
grupper, og således var en del av et lokalt maktspill og ikke en politisk markering fra 
Taliban. Justisutøvelse i regi av opprørerne har så vidt Landinfo kjenner til 
forekommet to ganger i rapporteringsperioden. I det ene tilfellet i Koshk-distriktet 
ble to godssjåfører, angivelig anklaget for tjuveri, lemlestet. Begge fikk en hånd og et 
ben kuttet av (Hadid & Dell 2013; Stanekzai 2013d).  

Opprørernes økte slagkraft og kapasitet til målrettede angrep er bekymringsfull med 
tanke på sivilbefolkningens sikkerhet. Det samme gjelder bruken av IED-er. I Obe-
distriktet, hvor det er registrert en markant økning i opprørsaktiviteten, ble nitten 
sivile drept og sju skadet i en eksplosjon i juli (Stanekzai 2013g). 

I likhet med andre provinshovedsteder er Herat by myndighetskontrollert, og et 
relativt lavt antall sikkerhetsrelaterte hendelser har hatt begrensede konsekvenser for 
sivilbefolkningen. Det er imidlertid unntak; i august 2012 detonerte en bombe i et 
marked og 14 sivilister ble skadet (TMB 2013). I september 2013 angrep opprørere 
det amerikanske konsulatet. Informasjonen om sivile tap spriker, men mellom 10 og 
19 personer er rapportert drept og over 20 skadet, mange av disse sivile (Al Jazeera 
2013b; Stanekzai 2013j).  

Både i Herat by og i distriktene Injil og Guzara har det blitt rapportert om enkelte 
mindre alvorlige målrettede angrep. Under et politisk møte i Herat by 7. mars 2013, 
der Islamic Unit Party’s leder Mohaqiq deltok, detonerte en bombe utenfor 
møtearenaen. Tre sivile ble skadet (TOLOnews 2013c). I Injil ble distriktets 
kriminalpolitisjef drept i mai (Sherzai 2013), og en selvmordsbomber angrep en 
politikonvoi 23. januar (Jawad 2013a). Også langs hovedveien i Guzara forekommer 
angrep, primært IED-er og angrep mot sikkerhetsstyrkene. 3. juli ble også tre 
afghanske ansatte hos Flyktninghjelpen (NRC) kidnappet i distriktet, for senere å bli 
løslatt (Stanekzai 2013f).  

Selv om relativt få sivile blir direkte skadelidende i majoriteten av den 
konfliktrelaterte volden, understreket en kilde at opprørerne står sterkere og 
aktivitetsnivået har blitt høyere i distriktene/områdene i utkanten av Herat by i løpet 
av det siste året. Dette vil, ifølge kilden, påvirke situasjonen for sivile. En annen 
kilde ga uttrykk for bekymring for utviklingen i sikkerhetssituasjonen i provinsen 
(møter Kabul, oktober 2013).  

Kriminalitet og kidnapping holdes frem som et problem for sivilbefolkningen. Dette 
illustreres ved en kidnappingssak i Injil-distriktet i slutten av januar 2013. Sønnen til 
en rik forretningsmann ble kidnappet og en avtale om løsepenger ble forhandlet frem 
og innfridd. Gutten ble likevel myrdet, noe som førte til demonstrasjoner. 
Industriledere i byen stanset produksjonen i fire dager i protest mot den dårlige 
sikkerheten, og politisjefen fratrådte (Stanekzai 2013b; Stanekzai 2013c). I august 
stengte næringslivet i Herat igjen all produksjon i protest mot det høye antallet 
kidnappinger (Quraishi 2013b).  
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Kidnappinger utført av kriminelle er først og fremst en trussel for øvre middelklasse; 
familier til industriledere, forretningsfolk eller politikere og de som kidnapperne 
antar at kan betale løsepenger. Det er uklart hvordan de kriminelle gruppene er 
organisert og hvem som står bak. Noen hevder personer i sikkerhetsstyrkene og 
myndighetene er involvert, andre at Taliban profiterer på virksomheten (Sieff 2013). 
Etterrettelig informasjon om omfanget av kidnappingskriminaliteten er ikke 
tilgjengelig. I august viste lederen for Herat industriunion til at sju personer på 
daværende tidspunkt var kidnappet. Politiet hevdet på sin side at bare i løpet av fire 
måneder, fra mai til juli, var 17 kidnappinger avverget og 56 personer anholdt for 
kidnapping (Quraishi 2013b). Til tross for at Herat fremstår som en av de tryggere 
provinsene i landet, opplever den urbane befolkningen at sikkerheten deres svekkes 
(APPRO, Cordaid & AWN 2013; Foschini 2013c).  

9. PARWAN 

Parwan er fremdeles en av provinsene med minst opprørsaktivitet og konfliktrelatert 
vold. ANSOs tall indikerer at opprørsaktiviteten i provinsen har holdt et stabilt nivå 
de siste årene. I 2011 og 2012 ble henholdsvis 110 og 113 opprørsinitierte hendelser 
registrert (ANSO 2013a). Landinfo har ikke informasjon som indikerer at denne 
tendensen har endret seg i løpet av 2013.   

I henhold til OCHAs sammenligning av sivile skadde og drepte i første halvår i 2012 
og tilsvarende periode i 2013, er endringene i registreringer i Parwan ubetydelige. 
Det er registrert en (1) skade-/drapsrapport mindre i 2013, enn i 2012 (OCHA 2013). 

En av hovedveiene mellom Kabul og Bamyan, Ghandak Highway, går gjennom 
Shibar-passet og Ghorband-dalen i Parwan. Landinfo har tidligere påpekt at ferdselen 
på veistrekningen:  

(…) rammes av ulike typer angrep – direkte angrep på personer, kjøretøy og 
kontrollposter samt veibomber. Det er særlig politiet som er mål for 
angrepene, men også sivile blir rammet (Landinfo 2012).  

I perioden etter august 2012 er det også meldt om drap på sivile og angrep på 
konvoier langs veien. I begynnelsen av september ble for eksempel en ANA-
eskortert konvoi på over ti lastebiler angrepet. Flere medlemmer av sikkerhetstyrkene 
ble drept. Anmodningen fra november i 2012 om mer personell for å ivareta 
veisikkerheten er nok representativ for at den generelle risikoprofilen på veien:  

The increasing danger associated with traversing the once-dependable road 
system linking Bamyan with Kabul has prompted provincial officials to 
demand additional resources from the Karzai regime for safer modes of 
transportation (Long War Journal 2012). 

Det er først og fremst ferdsel som kan identifiseres med myndigheter eller 
myndighetenes samarbeidspartnere, som er utsatt. Ifølge en samtalepartner i Kabul 
(oktober 2013) kan også sivilister bli stoppet og forhørt i illegale veisperringer. 

Opprørsaktivitet og trefninger i 2013 var som i de seneste to årene lokalisert til de 
sentrale distriktene Ghorhand og Shinwari, men også hovedstadsdistriktet Charikar. 
Slik sett er opprørsaktiviteten størst i distriktene med de to store veisystemene; det 
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ene vestover og det andre nordover, Asia Highway til Balkh, og Kunduz med grenser 
til Turkmenistan, Usbekistan og Tadsjikistan. Afghanske sikkerhetsstyrker har 
konsolidert sitt nærvær i alle disse distriktene. 

De konfliktrelaterte hendelsene består i all hovedsak av IED-angrep, ordinære 
småskala kamphandlinger og rakettangrep mot installasjoner, i all hovedsak mot 
Baghram-basen, men også mot militærleiren i Kohi Safi. Denne type opprørsaktivitet 
har antagelig avtatt grunnet redusert internasjonalt nærvær i provinsen. Det meldes 
allikevel relativt hyppig om uro og sikkerhetshendelser i tilknytning til Bagram-
basen. 

Det var i siste halvdel av 2013 flere angrep mot myndighetspersoner og 
myndighetsstrukturer. I slutten av juni 2013 var det et kraftig angrep mot den 
omstridte guvernørens kontorer i provinshovedstaden Charikar. Tre sivile ble drept i 
aksjonen (Long War Journal 2013b). Litt over en måned senere, i midten av august 
2013, ble guvernørens kontorer på ny angrepet. Rundt 20 ble drept og over 30 skadd 
(Haidari 2013).  

I tillegg til Taliban, gir både Hizb-i-Islami, Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 
og Al-Qaeda signaler om at de opererer i Parwan, blant annet ved å ha tatt på seg 
ansvaret for enkelte aksjoner. Typisk er angrepet mot Baghram-basen 18. oktober 
2013, hvor alle de nevnte påtok seg ansvaret (Roggio 2013d).  

10. SAMANGAN 

I et intervju med Pajhwok 15. september gir Samangans politisjef, Musadiullah 
Muzafari, uttrykk for at provinsen er “completely secure and had been made fully 
protected from any threat” (Ehsas 2013a). Politisjefens uttalelser er antagelig et godt 
stykke fra en korrekt beskrivelse av sikkerhetssituasjonen i provinsen. Den 
tadsjikisk/usbekisk-dominerte provinsen var imidlertid ved slutten av 2013 en av 
Afghanistans roligste når det gjelder sikkerhetshendelser og konfliktrelatert vold. 
Sammenlignet med øvrige områder er antagelig også omfanget av kriminalitet lavt.  

Ved utgangen av 2012 hadde ANSO registrert kun 14 hendelser iverksatt av 
opprørerne (ANSO 2013a). I første kvartal 2013 ble det registrert én opprørsinitiert 
hendelse (ANSO 2013b). Opplysninger Landinfo har, indikerer at antallet 
opprørsangrep i 2013 ligger på samme nivå som sist år. Med unntak for Panjshir, er 
antagelig Samangan den provinsen som har minst opprørsaktivitet og konfliktrelatert 
vold i Afghanistan. På OCHAs oversikt over sivile tap og skader første halvår i 2012 
og 2013 viser totalantallet en reduksjon på tre (OCHA 2013). 

Både opprørerne og myndighetenes sikkerhetsstyrker har et lavt aktivitetsnivå i 
provinsen, og omfanget av opprørsinitierte hendelser i løpet av sommeren 2013 
synes å ligge på et stabilt lavt nivå. I perioden fra mai til august synes det kun å ha 
vært to-tre isolerte angrep på sikkerhetsstyrkenes kontrollposter og enda færre IED-
er. I juni ble tre bygningsarbeidere kidnappet i Aybak, provinshovedstaden, som for 
øvrig er det området hvor de fleste opprørsinitierte hendelser registreres.  

Opprørsaktiviteten i Aybak er imidlertid lav, sammenlignet med øvrige bysentra i 
Afghanistan; det har kun vært mindre enn en håndfull IED-angrep i byen i løpet av 
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2013. Informasjonen Landinfo har indikerer at alle angrepene var rettet mot 
myndighetsmål, som i juli da det ble aksjonert mot provinsguvernøren, Khairullah 
Anoosh, i form av en IED (RFE/RL 2013e). Det skal også ha vært en 
selvmordsaksjon i provinsen i løpet av 2013; mot parlamentsmedlemmet Mohammad 
Asif Azimi (Adeel 2013).  

11. BALKH 

Balkh ligger strategisk til sentralt i nord og er transittområde for NATO-forsyninger 
fra Usbekistan. Provinshovedstaden Mazar-e Sharif er et av Afghanistans 
økonomiske og finansielle sentrum. Sikkerheten i provinsen har blitt bedret de siste 
årene. Omfanget av konfliktrelatert vold og opprørsaktivitet ble, ifølge tall fra 
ANSO, redusert fra 144 hendelser i 2011 til 102 i 2012 (ANSO 2013a). Per 
november 2013 syntes omfanget av opprørsinitierte hendelser også å være noe lavere 
enn i 2012. En lokal kilde mener at Mazar-e Sharif er en av de tryggeste byene i 
landet, «langt tryggere enn Kabul» (møte Kabul, oktober 2013). I første halvår av 
2013 ble det registrert 25 færre drepte og skadde sivile enn i første halvår av 2012 
(OCHA 2013). I lys av at 2011 føyde seg inn i en rekke av år med økning i 
konfliktnivået, representerer 2013 en relativt sett positiv utvikling i Balkh. 
Konfliktnivået i provinsen er altså markant lavere enn i 2011. 

Den 24. november 2013 påpekte provinsens valgkommisjon at alt ligger til rette for 
valg i Balkh, men at sikkerhet er en utfordring, særlig i provinsens «remote areas» 
(The Frontier Post 2013c). Myndighetene er opprørernes primære mål, men IED- og 
selvmordsaksjoner rammer sivile, og væpnede aksjoner gjennomføres ofte i sivile 
omgivelser. Det generelle trusselbildet i Balkh materialiserte seg den 17. november, 
da vise-guvernør Zahir Wahdat var mål for et selvmordsangrep i Mazar-e Sharif 
(Ihsas 2013e).  

Det er opprørsaktivitet i alle provinsens distrikter. Omfanget av aktiviteten varierer. 
Med jevne mellomrom gjennomføres opprørsaksjoner som påfører sivile store 
lidelser. I oktober 2012 ble 18 kvinner drept da bussen de befant seg i, kjørte på en 
IED nær Mazar-e Sharif (Jawad 2012). Som følge av en bombeaksjon i Chahar 
Bolok i september 2013, ble 13 sivile drept og skadd (Ghanizada 2013b).  

I Chimtal og Sholgara holder opprørerne fremdeles posisjoner. ISAF meldte i mai 
2013 at en sentral talibaner ble arrestert i Chimtal (U.S. Departement of Defense 
2013), og i juni ble en sentral Taliban-kontakt arrestert i Sholgara (ISAF 2013a). I 
forbindelse med aksjoner i Dawlatabad sommeren 2013 ble antagelig Talibans 
skyggeguvernør, Mullah Ismael, og flere titalls talibanere drept (Long War Journal 
2013c). Slike aksjoner og arrestasjoner ser ikke ut til å ha endret situasjonen 
vesentlig. Fra sommeren (mai) til høsten 2013 (oktober) utpekte Chimtal seg som 
distriktet med flest opprørsinitierte hendelser i Balkh, med IED-angrep og ordinære 
småskala kamphandlinger.  

IMU og Al-Qaeda opererer også i provinsen og gjennomfører aksjoner i samarbeid 
med Taliban. Det er avdekket terrorceller blant annet i Mazar-e Sharif og Sholgara, 
og det er arrestert/drept både Al-Qaeda- og IMU-ledere ved flere anledninger, blant 
annet i april 2013 (Roggio 2013a). 
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Mohammad Atta er fremdeles den sentrale maktpersonen i Balkh, og ingen 
utviklingstrekk peker i retning av at en av de sterkeste maktpersoner utenfor Kabul, 
ikke har kontroll i provinsen; spesielt i Mazar-e Sharif og det betydningsfulle 
området ved grensen til Usbekistan, Hairatan.  

12. SAR-E PUL 

Opprørsaktiviteten og den konfliktrelaterte volden i Sar-e Pul har vært relativt stabil 
de to siste årene og provinsen berøres – relativt sett – i moderat grad av konflikten. 
ANSO har ved flere anledninger de seneste årene karakterisert usikkerheten som 
«low» eller «very low». I lange perioder har antallet opprørsangrep ligget mellom en 
og to i uken (se for eksempel ANSO 2012). Informasjonen Landinfo har om den 
generelle utviklingen i provinsen i løpet av 2013, indikerer at det har vært en økning 
i opprørsaktiviteten sammenlignet med 2012. Den ligger likevel ved årsskiftet under 
nivået i 2011, da det var totalt 112 registrerte angrep (ANSO 2013a).  

I første halvår av 2013 registrerte OCHA en nedgang i antall sivile ofre på 29 
sammenlignet med første halvår av 2012 (OCHA 2013). Flere kilder vurderer Sar-e 
Pul som en relativt fredelig provins. ISAF utførte to operasjoner i provinsen i første 
halvår av 2013 (Adeel 2012; Megahan 2013). 

I august 2012 gav flere parlamentsmedlemmer uttrykk for bekymring over 
utviklingen i sikkerhetssituasjonen i de nordlige provinsene. Enkelte mente at 
sikkerhetsstyrkene i Sar-e Pul ikke hadde klart å opprettholde sikkerheten i provinsen 
og at tidligere sikre områder nå var usikre (Zaheer 2012). I november 2012 mente 
guvernøren i Sar-e Pul at koordineringen av sikkerhetsstyrkene var for dårlig og 
anmodet provinsens politimyndigheter om å øke innsatsen (Ariana News 2012). I 
oktober 2013, elleve måneder senere, hevdet politisjefen i provinsen at sikkerheten 
var tilfredsstillende, men at enkelte områder fortsatt var usikre, blant annet 
distriktene Sayad og Kohistanat. En kilde opplyser at kommandanter i Sangcharak 
trakasserer lokalbefolkningen (Ehsas 2013b). 

Politikilder hevdet i april 2013 at Taliban har økt aktiviteten i Sar-e Pul (Bahaduri 
2013). Talibans våroffensiv 2013 ble innledet med angrep på kontrollposter i Sar-e 
Pul by, på veien mellom Sar-e Pul og Sheberghan og Sangcharak. Totalt ble tre 
politimenn drept og seks skadd (The Frontier Post 2013a). I Sozma Qala ble det i 
april registrert trefninger, to skoler ble brent ned, og Taliban øvet press mot 
lokalbefolkningen ved skattelegging (Bahaduri 2013). En eksplosjon i en 
hotellrestaurant i Sar-e Pul by drepte en og skadet tretten sivile i juni. Målet for 
angrepet er uklart, men tidligere på dagen hadde ALP et møte på hotellet (Xinhua 
2013). I juli ble fire politimenn og fem sivile drept av en IED i Kata Kala på grensen 
mellom distriktene Sangcharak og Sozma Qala (The Frontier Post 2013b; Ahmadi 
2013a). 

Taliban hevder å ha tatt kontroll over flere områder i Balkhab og Kohistanat, totalt 
35 landsbyer, etter angrep i september 2013 (Ahmadi 2013b; Ahmadi 2013c). 
Landinfo har ikke andre kilder som verifiserer dette. I september skiftet en tidligere 
senator og kommandør i ALP i Kohistanat side. Han skal være den høyest rangerte 
sivile som har gått over til Taliban (Azami 2013; Ghanizada 2013a). 
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Medlemmer av provinsforsamlingen i Sar-e Pul er bekymret for sikkerheten frem 
mot president-valget i april 2014. Opprørerne har intensivert aksjonene sine for å 
forhindre velgerregistrering. Situasjonen i Kohistanat, Gosfandi, Sangcharak og 
provinshovedstaden beskrives som vanskelig («troublesome»). Sikkerhetsstyrkene 
hevder på sin side at sikkerhetsrelaterte forhold ikke truer valgprosessen (Ehsas 
2013c).  

I oktober 2013 ble fire ANA-soldater drept av en veibombe på vei fra Kohistanat til 
Sar-e Pul etter å ha overlevert valgmateriell i Kohistanat (Ihsas 2013c). I 
begynnelsen av november ble en delegasjon fra Independent Election Committee 
utsatt for et rakettangrep i utkanten av Sar-e Pul by. Taliban har påtatt seg ansvaret 
for angrepet hvor to medlemmer av komiteen og tre politimenn ble skadet (Ihsas 
2013d). 

I løpet av perioden fra august 2012 til november 2013 ble flere opprørere anholdt 
og/eller drept. I Sayad ble åtte opprørere drept av sikkerhetsstyrker i oktober 2012 
(Madani & Babkarkhel 2012), og i desember ble en Taliban-leder og flere av hans 
menn arrestert av afghansk politi. Over 300 ALP var involvert i aksjoner i distriktet 
høsten 2012 (Adeel 2012). En høytstående opprørsleder med bånd til både Taliban 
og IMU, var målet for en felles aksjon fra afghansk politi og internasjonale styrker i 
juni 2013 i Sar-e Pul-distriktet. To opprørere ble drept, og lederen ble arrestert 
(Megahan 2013: ISAF 2013b). Talibans leder for utplassering av veibomber i 
provinsen ble arrestert i september 2013. Provinsguvernøren så på arrestasjonen som 
et steg i retning av bedre veisikkerhet i provinsen (Ihsas 2013a). 

Også i Sar-e Pul har ALP blitt anklaget for trakassering og urettmessige 
arrestasjoner. Flere familier i Sar-e Pul by har flyttet grunnet politiets behandling 
(Ihsas 2013b).  

13. JAWZJAN 

I 2012 ble de registrert færre opprørsinitiserte hendelser enn i 2011. Den 
konfliktrelaterte volden utviklet seg dermed på linje med den nasjonale trenden. I 
2012 ble det registrert 87 hendelser, og i 2011 registrerte ANSO 111 angrep (ANSO 
2013a). Opplysninger Landinfo har indikerer at omfanget av opprørsinitierte 
hendelser økte i 2013 og nærmet seg et nivå tilsvarende i 2011. OCHA registrerte i 
første halvår av 2013 en økning i antall sivile ofre på sju sammenlignet med første 
halvår av 2012 (OCHA 2013).  

To distrikter skiller seg ut, brorparten av opprørsaktiviteten finner sted i Qush Tepa 
og Darzab. Det er først og fremst afghanske sikkerhetsstyrker og pro-
regjeringsmilitser som er mål for opprørsangrepene. I Quzh Tepa ble en sivil drept 
og tre skadd i kamper mellom Taliban og lokalt politi i februar 2013 (TOLOnews 
2013a). I april ble en kontrollpost angrepet og fire politimenn drept (TOLOnews 
2013g; Tamkin 2013c). I Darzab ble distriktssjefen såret i et selvmordsangrep i mai 
2013 (Tamkin 2013d). I oktober hevdet politisjefen i Jawzjan at kun 15 % av Darzab 
som var styrt av opprørere, i motsetning til 80 % et år tidligere (Ariana News 2013b). 

I desember 2012 skjøt en ALP-offiser fem andre tjenestemenn i et innsideangrep i 
Qush Tepa. Angriperen skulle nylig ha sluttet seg til sikkerhetstyrkene, og ha vendt 
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tilbake til Taliban etter angrepet (Lundquist 2012; Haseeb 2012). Det var også et 
innsideangrep i Darzab i april 2013 hvor åtte politimenn ble med i Taliban. En 
kontrollpost ble angrepet og to politimenn drept, samtidig som seks ALP ble bortført 
av opprørerne. Disse seks ble senere frigitt (Shak 2013; Maftoon & Tamkin 2013). 

Flere sivile har blitt stoppet og trakassert av Taliban på veien mellom Sheberghan og 
Qush Tepa; de skal blant annet ha fått sine ID-kort og valgkort ødelagt. Taliban har 
truet befolkningen mot å registrere seg for deltakelse i valget (Tamkin 2013e). 
Politisjefen i Jawzjan opplyste i oktober 2013 at nærmere 60 % av 
valgregistreringslokalene i Qush Tepa og Darzab var stengt på grunn av trusselen fra 
opprørere (Ariana News 2013b). Pajhwok (Tamkin 2013h) meldte i begynnelsen av 
desember 2013 at sivilsamfunnsgrupper var bekymret for valgdeltagelsen i Jawzjan 
på grunn av truslene mot velgerne og den generelle sikkerhetssituasjonen.  

En tidligere Taliban-leder fra Mingajik som sluttet seg til myndighetene i september 
2012, ble drept i mars 2013. Haji Aslam var ansvarlig for de fleste angrepene i 
distriktet fram til august 2012. Etter at han skiftet side synes det ikke å ha blitt utført 
angrep i distriktet.  Aslam ble drept i sitt hjem av sin livvakt (Tamkin 2013a). I april 
2013 ble to medarbeidere i Røde halvmåne drept på vei fra Khanaqa til Sheberghan. 
Samme dag ble fem ANA-soldater funnet halshugd etter å ha blitt kidnappet i 
Khwaja Du Koh dagen før (Pajhwok Report 2013d; Tamkin 2013b). 

Juni og juli var relativt rolige måneder, men i juli ble minst 18 talibanere drept, blant 
annet Talibans skyggeguvernør til provinsen. I underkant av 20 opprørere ble 
arrestert i Faizabad i juni (Tamkin 2013f). I september og oktober har det vært flere 
operasjoner mot opprørere, blant annet i Darzab, Qush Tepa og Faizabad. Flere 
landsbyer omtales som «frigjort» fra Taliban, samtidig som innbyggerne gir uttrykk 
for skepsis til myndighetenes evne til å bevare kontroll i områdene (TOLOnews 
2013i; Tamkin 2013g). 

Etter det Landinfo kjenner til er det registrert relativt lite opprørsaktivitet på veien 
mellom Sar-e Pul og Sheberghan på dagtid, og forholdene langs denne veien er 
relativt rolige i Jawzjan. Det forekommer likevel illegale veisperringer og sporadiske 
angrep mot sikkerhetsstyrkene.  

14. KUNDUZ 

Provinsen Kunduz har lenge vært et kjerneområde for opprørsgrupper i den nordlige 
regionen av landet. Etter en betydelig innsats fra nasjonale og internasjonale militære 
styrker sank opprørsinitierte angrep betraktelig i både 2011 og 2012. Ved utgangen 
av 2012 var det registrert 163 opprørsinitierte angrep, en nedgang på 20 % fra 2011 
(ANSO 2013a). Allerede første kvartal i 2013 økte opprørsinitierte angrep igjen. 23 
angrep ble registrert mot 13 angrep første kvartal i 2012, og 46 angrep i 2011 (ANSO 
2013b). Konfliktnivået i Kunduz lå senhøstes 2013 godt over nivået i 2011. 
Provinsen skiller seg fra den generelle utviklingen i landet med en relativt stor 
økning i opprørsrelaterte angrep (møte i Kabul, oktober 2013). 30 flere sivilister ble 
drept eller skadd i første halvdel av 2013 sammenlignet med første halvdel av 2012 
(OCHA 2013). Afghanske sikkerhetsstyrker, i særdeleshet ALP, er hovedmålet for 
opprørerne, og sivilister synes i stadig større grad å bli rammet i kampene.  
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Landinfo anser situasjonen i store deler av provinsen som uavklart, med unntak av 
Kunduz by. Opprørerne synes å være til stede i hele provinsen, også i distriktet 
Qalay-i Zal, som tidligere har hatt liten opprørsaktivitet. Her ble 18 Taliban-soldater 
drept da de angrep en politiveisperring i juni 2013 (RFE/RL 2013d). En lokal kilde 
hevder at opprørerne i løpet av 2013 har vært mest aktive i distriktene Imam Sahib, 
Chahar Dara og Dashte Archi. I mars var det et selvmordsangrep i Imam Sahib under 
en buzkashi-kamp6. Politisjefen i distriktet, parlamentspresident Ibrahimis bror, hans 
far og fire andre ble drept (Pajhwok Report 2013c). Under et angrep mot en 
politipatrulje i juli, ble åtte opprørere drept (Hamdard 2013a). Grensepasseringen til 
Tadsjikistan ved Sherkhan Bandar gjør det strategisk viktig å kontrollere Imam Sahib 
og tilgang til grensen.   

Ifølge Afghanistan Analyst Network er sikkerhetssituasjonen i Chahar Dara-distriktet 
dramatisk forverret, og like ille som i 2009. Det hevdes at opprørsgrupper 
kontrollerer store deler av distriktet utenfor distriktssenteret, og distriktet blir 
fremstilt som et kjerneområde for Taliban i nord. I tillegg har distriktets ALP blitt 
anklaget for å presse, utnytte og utøve vold mot sivilbefolkningen. Sivilbefolkningen 
er under krysspress (Cecchinel 2013). Sivile er også tilfeldige offer for 
konfliktrelatert vold; i juni skal to barn ha blitt drept og ytterligere fire sivile skadet i 
et rakettangrep (Pajhwok Report 2013g).  

I Dashte Archi-distriktet er det rapportert om økende nærvær av opprørere i 2013. 
Det får konsekvenser for befolkningen blant annet i form av innkreving av skatt 
(ushr) (Hashimi 2013). Myndighetene rapporterte i slutten av august at flere 
landsbyer i distriktet var «rensket» for opprørere (Hamdard 2013e). Den 30. august 
ble likevel distriktsguvernøren og seks andre drept og ti sivile skadd i et 
selvmordsangrep under en begravelsesseremoni i en moské (BBC News 2013c).  

Kunduz by anses å være myndighetskontrollert. Ifølge en lokal kilde har antallet 
sikkerhetshendelser i byen ikke økt på samme måte som i andre områder i provinsen 
i 2013 (møte Kabul, oktober 2013). Opprørerne gjennomfører imidlertid sporadiske 
angrep. Det er rapportert flere mindre hendelser, hovedsakelig IED-er rettet mot 
afghanske sikkerhetsstyrker som har medført sivile drepte eller skadde. I et 
selvmordsangrep i januar ble ti politimenn drept. Blant de drepte var lederne for anti-
terror- og trafikkpolitiet. Fire sivile ble skadd i angrepet (Welch 2013). I september 
2013 ble det registrert to nye målrettede angrep mot myndighetspersoner; lederen for 
provinsens valgkommisjon ble skutt (Hamdard 2013g), og NDS-sjefen i Chahar Dara 
ble skutt og drept i utkant av byen (RFE/RL 2013f).   
Konfliktlinjene i Kunduz er sammensatte. En organisasjon med lang fartstid i 
provinsen (oktober 2013) hevder at i tillegg til Talibans fotfeste, er det mange sterke 
Hizb-i Islami-grupperinger til stede. I noen områder samarbeider gruppene mot 
myndighetene, mens det i andre områder er kamper mellom dem (møte Kabul 
oktober 2013). Ifølge Long War Journal er det identifisert celler av både IMU og Al-
Qaida i samtlige distrikter (Roggio 2012).  

Det blir rapportert om et økende antall væpnede militser. Tallene varierer; fra 2-3000 
menn bare i Khanabad-distriktet, til anslagsvis mellom 4500 og 10 000 mann i hele 
provinsen. Programmet for avvæpning av militser (DIAG – Disbandment of Illegal 

6 Sportsarrangement.  
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Armed Groups) har ikke vært vellykket. Dette har blant annet medført at lokale 
kommandanter opererer på egenhånd, eller er innrullert i ALP (Hewad 2012b). Uklar 
kommandostruktur og intern rivalisering øker voldsnivået og får konsekvenser for 
sivilbefolkningen. I oktober 2012 ble elleve sivilister drept i tilknytning til en privat 
hevnaksjon fra en milits i landsbyen Kanam utenfor Kunduz by (Nordland & Sarfraz 
2012).  

Det rapporteres at militsene delvis finansierer sin aktivitet gjennom skattlegging av 
lokalbefolkningen. Grunnen til at myndighetene ikke tar tak i den ulovlige 
skattleggingen er antagelig mange av kommandantenes tette bånd til sentrale 
maktpersoner (Hewad 2012a). Det har ofte vist seg vanskelig for lokalbefolkningen å 
skille ALP fra illegale grupper, blant annet fordi de begge opererer i strid med loven. 
Det er åpenbart at slike gruppers nærvær og rivalisering skaper et ekstra press mot 
lokalbefolkningen.  

I løpet av 2013 har sikkerheten langs veiene forverret seg. I Aliabad har ulike 
opprørsgrupper relativt god kontroll over lokalveinettet og står også bak sporadiske 
angrep langs hovedveien til Kunduz by. Fra Khanabad-distriktet er det rapportert om 
anslag mot hovedveien til Taloqan (Takhar-provinsen) (møter Kabul, oktober 2013).   

15. TAKHAR 

Det registreres få opprørsinitierte hendelser i Takhar. Samtidig har utviklingen i 
Takhar fulgt den nasjonale: nedgang i opprørsaktiviteten i 2012 og en økning i 2013 
(møter Kabul, oktober 2013). I 2012 ble det registrert beskjedne 19 opprørsinitierte 
angrep, mot 34 i 2011 (ANSO 2013a). Tross større opprørsaktivitet ble 6 færre sivile 
drept eller skadd i første halvdel av 2013 sammenlignet med samme periode i 2012 
(OCHA 2013).  

Opprørsaktiviteten er primært rettet mot afghanske sikkerhetsstyrker, administrative 
distriktssentre eller høyprofilerte personer. Hendelsene er relativt begrensede i 
omfang, og det er registrert flest i Ishkamish og provinshovedstaden Taloqan med 
omland.   

I Ishakmish er det registrert en økning i opprørsinitierte hendelser i 2013. 
Eksempelvis ble distriktsguvernøren og to landsbyledere drept med en fjernstyrt 
veibombe i mars (UN Security Council 2013a), bare syv måneder etter at den forrige 
distriktsguvernøren ble drept. I begynnelsen av mai ble tre sivile skadd da 
eksplosiver gikk av i en bazaar (Pajhwok Report 2013e), og en landsbyleder ble 
drept i slutten av juli (Hakimi & Sherzai 2013). Flere talibanere og IMU-
sympatisører er angivelig drept eller arrestert i flere aksjoner gjennomført av 
sikkerhetsstyrkene (Hamdard 2013c; Pajhwok Report 2013a; TOLOnews 2013d).  

Opprørsaktiviteten i Ishkamish må også sees i sammenheng med situasjonen i 
nabodistriktet Burka i Baghlan fordi opprørerne beveger seg mellom de to distriktene 
over provinsgrensen. Etter det Landinfo kjenner til er Ishkamish fortsatt transittrute 
for våpen og narkotika. Ifølge en kilde med lang erfaring fra nordområdene (oktober 
2013) er en usikker sikkerhetssituasjon en forutsetning for smuglervirksomheten. 
Rene kriminelle grupper har derfor også interesse av å skape usikkerhet i området.   
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I Taloqan er det ikke registrert opprørsinitierte hendelser med store konsekvenser for 
sivilbefolkningen, men enkelte mindre angrep mot afghanske sikkerhetsstyrker, samt 
enkelte ulovlige veisperringer satt opp av kriminelle.  

Enkelte mindre hendelser er også registrert i distriktene Farkhar, Bangi, Darqad og 
Kalafghan. I august 2013 detonerte en bombe på en restaurant i Khwaja 
Bahawuddin. I tillegg til ni sivile, ble en soldat drept og ytterligere seks skadd i 
aksjonen. Målet for bomben var trolig en gruppe ALP (Hamdard 2013d).  

En samtalepartner (oktober 2013) som arbeider i provinsen, hevder at de lommene 
hvor opprørere er etablert, trolig vil forbli ustabile. Andre viser til at flere områder i 
Takhar kontrolleres av lokale kommandanter og krigsherrer som setter 
rammebetingelser for dagliglivet til befolkningen (Qobil 2012). Politisjefen hevder 
også at smuglere og illegale væpnede grupper utgjør en sikkerhetsrisiko i provinsen 
(Mujib 2013). 

I forbindelse med utskifting av politisjefen, var det store demonstrasjoner i provinsen 
i slutten av juni 2013. Demonstrantene, de fleste etniske usbekere, krevde at både 
den nye politisjefen, guvernøren og provinslederen for NDS fratrådte sine stillinger. 
Kravene ble grunngitt med at for mange etniske tadsjikere i provinsens lederskap 
bidro til etnisk skjevfordeling. I løpet av fem dager med demonstrasjoner ble tre 
drept og 32 skadd (Sadat 2013; Sediqi 2013b). I juli ble usbekeren Abdul Latif 
Ibrahimi utnevnt til ny guvernør, og i innsettingstalen understreket han behovet for å 
arbeide for sterkere samhold mellom de ulike etniske gruppene i provinsen (Hamdard 
2013b; Quraishi 2013a).   

Det er rapportert om flere private feider med dødelige utfall. Eksempelvis ble lederen 
av en landsbyutviklingskomité og to livvakter drept i Taloqan, angivelig på grunn av 
en lokal konflikt (Hamdard 2013h). Brorparten av den kriminelle aktiviteten har 
utspring i personlige konflikter og kun få av de drepte er tilfeldige offer.  

16. BADAKHSHAN 

Flere samtalepartnere (oktober 2013) viste til Badakhshan som eksempel på et 
område hvor opprørerne nylig har fått fotfeste. Provinsen har lenge vært ansett som 
en av de roligste provinsene i Afghanistan. Likevel har det vært en jevn, moderat 
økning i opprørsinitierte sikkerhetshendelser de siste årene. ANSO registrerte 35 
hendelser i 2010. Antallet økte til 57 hendelser i 2011, og 69 hendelser ved utgangen 
av 2012 (ANSO 2013a). I første kvartal 2013 representerte 20 angrep nær en 
fordobling av antallet opprørsangrep sammenlignet med samme periode i 2012 
(ANSO 2013b).  

Et klart flertall av opprørsinitierte hendelser finner sted i distriktet Warduj, etterfulgt 
av enkelte hendelser i Jurm. Selv om opprørerne er til stede også i andre distrikter, 
har ikke Landinfo informasjon som tilsier at sikkerhetssituasjonen for 
sivilbefolkningen er vesentlig forringet eller endret i disse distriktene. Ifølge tall fra 
OCHA ser det økte konfliktnivået ut til å ha hatt begrensede konsekvenser for 
sivilbefolkningens sikkerhet; tre flere er skadd eller drept i første halvår 2013 
sammenlignet med 2012 (OCHA 2013).  
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Afghanistan Analyst Network hevder at opprørsgruppene hovedsakelig ledes av 
lokale kommandanter med en mer eller mindre løs tilknytning til Taliban. Bakgrunn 
for angrepene dreier seg om lokalpolitikk og økonomisk gevinst gjennom 
smuglervirksomhet, snarere enn ideologi (Foschini 2012; Foschini 2013b). En FN-
kilde (oktober 2013) hevder imidlertid at Warduj har blitt et kjerneområde for 
Taliban og at nærværet her sikrer en trygg korridor for regionale jihadister mellom 
Pakistan og Sentral-Asia. Samtalepartnerne var samstemte om at opprørerne i all 
hovedsak har lokal opprinnelse, noe som indikerer at Taliban er i ferd med å endre 
profil fra å være en nesten ren pashtunsk bevegelse. Haqqani-nettverket og IMU skal 
ifølge enkelte kilder også operere i provinsen (Roggio 2013c).  

Hovedveien fra provinshovedstaden Faizabad til den tadsjikiske grensen ved 
Ishkashim går gjennom Warduj. Grensen er svært viktig for både handel og 
narkotikasmugling. Kontroll i Warduj er således strategisk viktig for både 
myndighetene, opprørsgrupper og smuglernettverk. Allerede i slutten av september 
2011 ble det rapportert at opprørere angrep og midlertidig kontrollerte en politipost 
ved distriktssenteret i Warduj (Foschini 2012). 2013 har likevel skilt seg ut med 
gjentatte kamper om kontroll. 6. mars utførte Taliban et bakholdsangrep på en av 
sikkerhetsstyrkenes konvoier. 22 soldater ble holdt fanget, 6 ble løslatt etter 
forhandlinger med lokale eldre, mens de resterende 16 soldatene ble drept (Amini 
2013). Etter en «clearing-operation» hevdet myndighetene ved utgangen av måneden 
at over 50 talibanere var drept, flere skadd, og at distriktet var rensket for opprørere. 
Seks sivile skal ha blitt alvorlig skadet, og noen måtte flykte fra sine hjem i 
forbindelse med aksjonene (Arash 2013a; Arash 2013b; Bezhan & Sarwar 2013).  

Allerede i april ble det rapportert om nye opprørsangrep, kidnappinger og drap på 
medlemmer av sikkerhetsstyrkene (Tanha 2013; TOLOnews 2013e). I forbindelse 
med at myndighetene og internasjonale militære iverksatte en ny operasjon i 
distriktet i september, ble det hevdet at 13 landsbyer var under kontroll av Taliban 
(Hamdard 2013f). Flere titalls talibanere skal ha blitt drept og over 20 skadd i 
aksjonen (Arash 2013b). Få dager etter myndighetene nok en gang erklærte distriktet 
fritt for opprørere, ble afghansk politi utsatt for et bakholdsangrep. Over 20 politifolk 
skal ha blitt drept, og like mange såret og forsvunnet (Roggio 2013c).  

Til tross for sikkerhetsstyrkenes formidable nærvær, vurderer Landinfo situasjonen i 
Warduj som uavklart. Myndighetenes offensiv har ført til at flere opprørere har 
beveget seg inn i Jurm og også noe til Baharak. Opprørshendelser her er relativt få og 
begrenset i omfang, primært direkte angrep med håndvåpen mot sikkerhetsstyrkene 
eller IED-er plassert langs veier.    
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17.2 MUNTLIGE KILDER 
• Møter med nasjonale og internasjonale kilder i Kabul i oktober 2013.  
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