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•

Geografi, befolkning og konfliktkontekst

•

Tilstedeværelse av opprørsgrupper

•

Konfliktdynamikk og konfliktnivå i ulike distrikter
o Shindand-distriktet
o Provinshovedstaden Herat by

•

Sivile tap og skader som følge av konfliktrelatert vold
o Kriminalitet og kidnappinger

•

Internt fordrevne (IDPer) og returnerte

Innledning og kommentarer om kildegrunnlag

Denne responsen er del av en serie notater og responser om sikkerhetssituasjonen i 15 ulike
provinser i Afghanistan, som er under utarbeidelse av Landinfo høsten/vinteren 2016 på
oppdrag for Utlendingsdirektoratet (UDI). Responsen omhandler sikkerhetssituasjonen i
Herat-provinsen 1 i perioden januar til og med november 2016, og har et særlig fokus på
situasjonen for sivilbefolkningen.
Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er flytende og uoversiktlig, og kan endre seg raskt. Det er
utfordrende å skaffe pålitelig informasjon og sammenlignende datamateriale over tid. Dette
gjelder både for områder der det er pågående kamper og hvor tilgangen til kilder og
informasjon er liten, og for områder der det generelt foreligger lite informasjon på grunn av
områdets begrensede relevans i en større politisk, sikkerhets- eller samfunnsmessig kontekst.
Landinfo benytter informasjon fra et bredt spekter av kilder; fra internasjonale og nasjonale
organisasjoner, til myndigheter og media. Samtidig er det Landinfos erfaring at ved

1

OCHAs kart over provinsen og distriktene (OCHA 2014) finnes som vedlegg til responsen (nederst), og kan
også gjenfinnes her (som gir mulighet til å forstørre kartet):
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Hirat.pdf.
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dybdeanalyse av enkelte provinser og spesifikke tema, kan det være vanskelig å få et så bredt
kildegrunnlag som ønskelig. Av sikkerhetsmessige hensyn, er enkelte kilder anonymisert.
Begrenset kildetilfang og en vanskelig sikkerhetssituasjon i distriktene, kan også føre til at
media formidler informasjon fra få kilder, som verken er verifisert eller kryssjekket med flere
kilder eller annen informasjon. Det kan videre forekomme at lokale myndigheter overdriver
den faktiske situasjonen for å få oppmerksomhet fra sentralmyndighetene i Kabul, og
påfølgende større ressurstildeling (se Landinfo 2015a). Samtidig er det naturlig å anta at den
hardt pressede samlingsregjeringen i Kabul ønsker å vise handlekraft hva gjelder
opprørsbekjempelse. Dette farger sannsynligvis hvilken informasjon de velger å dele. Tall
over opprørsstyrker og tapstall er derfor generelt usikre.
Kildegrunnlaget er også begrenset hva angår annet tallmateriale. I de tilfellene Landinfo
likevel har valgt å presentere tallmateriale, bør tallene anses som indikative snarere enn
absolutte. Det er videre en generell utfordring at kun et fåtall kilder har et særskilt fokus på
sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen. Beskrivelser av konfliktnivå og -dynamikk blir
derfor nyttet som proxy-indikatorer.
Informasjonen som presenteres er ikke uttømmende, og Landinfo har valgt ut eksempler vi
mener illustrerer situasjonen. En mer omfattende redegjørelse for kildegrunnlaget finnes i
Landinfos notat Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Nangarhar (Landinfo 2016a).
Geografi, befolkning og konfliktkontekst

Herat har beliggenhet i den vestlige delen av landet. Provinsen har internasjonal grense med
Iran i vest og Turkmenistan i nord. Herat grenser ellers til provinsen Badghis i nord, til
provinsen Ghor i øst, og til provinsen Farah i sør. Fjellandskap utgjør rundt en tredjedel av
området, mens over halvparten er flatmark (MRRD u.å.).
Provinsen består av følgende seksten administrative distrikter: Adraskan, Chisht-e-Sharif,
Farsi, Ghoryan, Gulran, Guzara, Herat, Injil, Karukh, Kohsan, Kushk, Kushk-e-Kohna, Obe,
Pashtun Zarghun, Shindand og Zinda Jan. Provinshovedstaden Herat by ligger i Heratdistriktet.
FNs kontor for koordinering av humanitære aktiviteter (Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs/OCHA) estimerer befolkningen i provinsen til om lag 1 890 000
personer, mens det i Herat by skal bo rundt 477 000 personer (OHCA 2015). Afghanske
myndigheter opererer med et langt høyere befolkningsanslag for Herat by, på over 670 000
(Goverment of Islamic Republic of Afghanistan 2015, s. 11).
Rundt tre fjerdedeler av befolkningen bor i rurale strøk, mens en fjerdedel bor i urbane
områder. Det foregår en relativt hurtig urbanisering i provinsen (Leslie 2015, s. 8).
I provinsen bor det pashtunere, tadsjiker, hazaraer, turkmenere, uzbekere og aimaq 2.
Pashtunere er i majoritet i rundt elleve av provinsens seksten distrikter (Pajhwok Afghan
News u.å.). Rundt en fjerdedel av den urbane befolkningen i provinsen skal være hazaraer
(Leslie 2015, s. 13).

2

Opprinnelig et nomadisk stammefolk som hovedsakelig bor i nordvest-Afghanistan. Majoriteten er
sunnimuslimer (Minority Rights Group u.å.).
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Provinshovedstaden Herat by var historisk sett tadsjikdominert, men har blitt mer flerkulturell
med årene. Byen er i dag preget av en stor grad av segregering, og enkelte nabolag kan
nærmest være bebodd av kun én etnisk gruppering. Et eksempel på dette er nabolaget Jebrael,
vest for Herat by, som huser rundt 60 000 personer – i all hovedsak hazaraer (Leslie 2015, s.
8). En tidligere forsker ved Afghan Analysts Network, hevder at det i løpet av de siste 20
årene har vokst frem 35 bydeler/satelittbyer – «shahrak»/«townships» – i og rundt Herat by.
Det estimeres at disse bydelene nå huser rundt en halv million mennesker, og at innbyggerne
her i all hovedsak er hazaraer og sayyed/sadat 3 (Kazemi 2014a og b).
Provinsen har også en nomadisk befolkning; kuchier. Antallet varierer noe i henhold til
årstidene, men ligger et sted mellom 98 000 og 112 000 personer (MRRD u.å.).
Konfliktkontekst

Herat-provinsen og Herat by er strategisk viktig for afghanske myndigheter. Provinsens
beliggenhet som grensende til Iran, har stor betydning geopolitisk, både for økonomiske og
politiske dynamikker innad i provinsen og for landet for øvrig. Provinsen har tradisjonelt hatt
stor betydning for handelsvirksomheten i Afghanistan, og Herat by har vært synonymt med
økonomisk fremgang i afghansk kontekst. Herat provins og Herat by er også i dag et
handelssentrum (Leslie 2015, s. 3). Estimater tilsier at handel mellom Iran og provinsene
Herat og Nimroz lå på rundt 2,2 billioner amerikanske dollar i 2011, 4 mens det anslagsvis var
handel for rundt 353 millioner amerikanske dollar mellom Turkmenistan og Herat samme år
(Government of Islamic Republic of Afghanistan 2015, s. 7).
Sikkerhetssituasjonen i provinsen og provinshovedstaden har i stor grad vært stabil, og særlig
Herat by har blitt ansett som et symbol på afghanske myndigheters suksess (Foschini 2011). I
de siste årene har det imidlertid i økende grad blitt registrert sikkerhetshendelser. Analytikere
mener at dette har ringvirkninger inn i den økonomiske sfæren, og den økonomiske veksten i
Herat har blitt betydelig svakere de siste årene (Leslie 2015, s. 13).
Forholdet til Iran og iranske interesser, preger Herat. Irans store investeringer i
utviklingsarbeid og oppbygging av infrastruktur i provinsen (alt fra kraftutbygging, veinett,
fabrikker og gruvedrift til ulike former for kulturelle og sosiale bidrag), har gitt nabolandet en
betydelig innflytelse i provinsens økonomiske, sosiale og politiske sfære. Irans politiske
innflytelse strekker seg utover Herat-provinsen, og kom til syne blant annet i 2010 da Iran
blokkerte oljeinnførselen til Afghanistan. Hendelsen trigget en politisk krise i Kabul og
medførte økning av bensin- og dieselpriser med 35 prosent i Kabul og 60 prosent i Herat.
Kulturelt er det eksempelvis mange iranskdrevne skoler og sosiale og kulturelle
organisasjoner som opererer i Afghanistan (Leslie 2015, s. 14-15; Kagan, Majidyar & Pletka
2012, s. 79-83).
Forskere ved Institute for the Study of War (ISW) (Kagan, Majidyar & Pletka 2012, s. 79-83)
hevder at Iran spiller på begge sider i den afghanske konflikten, og det er særlig i provinsen
Herat dette utspiller seg. På den ene siden har de vennskapelige forhold med Kabul og bidrar
3

Kilden bruker betegnelse «sayyed». Befolkningsgruppen består av både sunni- og shiamuslimer, og er bosatt i
store deler av landet. Les mer om gruppen i Landinfos respons Afghanistan: Sadat/sayyed (2015b).
4

Eksempelvis ble landbruksprodukter og mat til en verdi av rundt 285 millioner dollar importert fra
hovedsakelig Iran til Herat i perioden fra 2009 til 2011. I 2011 ble rapportert om eksport av varer (som tepper,
tørket frukt, dyreskinn og ull) fra Herat til hovedsakelig Iran for rundt 30 millioner dollar (Leslie 2015, s. 13).
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med gjenoppbygging, på den annen siden støtter de Taliban både finansielt og med våpen.
Jevnlig kommer det anklager fra afghanske myndigheter om at Iran støtter Taliban. 5 I 2014
anklaget politisjefen i Herat (som sitert i Roggio 2014) iranske myndigheter for å støtte
opprørere i Herat med å trappe opp angrep i provinsen. Ifølge politisjefen var angrep som
skjedde i provinsen planlagt i Iran, og Taliban-kommandanter skal ha krysset grensen mellom
Iran og provinsen uhindret. Taliban har også uttalt at de har mottatt våpen, penger og trening
fra iranske styrker. Amerikanske myndigheter skal ha dokumentert at personer innenfor den
iranske revolusjonsgarden også har operert innenfor afghanske grenser i provinsen (Roggio
2014).
Det foregår en betydelig smuglervirksomhet på tvers av grensen mellom provinsen og Iran, i
alt fra forbruksvarer, narkotiske stoffer og personer (Leslie 2015, s. 15, 20). Flere iranske
generaler står på amerikanernes liste over narkotikasmuglere, og skal angivelig være involvert
i smugling av opium og heroin mellom Iran og Afghanistan (Roggio 2014).
Blant provinsens distrikter, har Shindand-distriktet utmerket seg de siste årene hva angår
antall sikkerhetshendelser. Fordi Shindand-distriktet huser en flybase, er distriktet viktig for
afghanske myndigheter og for de allierte utenlandske styrkene. Den militære flybasen ble
bygget av russerne, og senere tatt i bruk av amerikanerne (Foschini 2015). I dag er flybasen
mer eller mindre redusert til en opplæringsbase og treningssted for afghanske piloter, men er
fortsatt en av de største militære flyplassene i landet, og egnet til å håndtere militære
flystyrker (Foschini 2016).
At Shindand er det distriktet hvor det, både i 2015 og hittil i 2016, har blitt registrerte flest
sikkerhetshendelser, tyder også på at distriktet er et viktig strategisk område for Talibanbevegelsen og deres aktiviteter i den vestlige regionen av Afghanistan. Innbyggerne i
Shindand støttet Taliban-regimet etter deres erobring av Herat i 1995, og distriktet er det
eneste distriktet i Herat-provinsen som har en overveldende majoritet av pashtunere (Foschini
2015 og 2016).
Den viktige ringveien mellom Herat by og Kandahar by går også gjennom Shindanddistriktet, og som i resten av Afghanistan, så forekommer ofte en større andel av
sikkerhetshendelser i distrikter hvor ringveien går gjennom, sammenliknet med distrikter som
ikke huser viktige veistrekninger (Foschini 2015 og 2016).
Tilstedeværelse av opprørsgrupper

Mange ulike aktører har operert i Herat-provinsen; tidligere mujahedin-krigere, lokale
makteliter, opprørsgrupper og kriminelle. Dette skaper et uoversiktlig bilde av skiftende
allianser og konfliktlinjer.
Taliban har tilstedeværelse i Herat-provinsen, hvilket gjenspeiles i medierapportene fra
provinsen, som ofte knytter opprørsaksjoner til Taliban.

5

Selv om Iran ideologisk oppfatter Taliban som en radikal sunni-bevegelse og en trussel støttet av Irans
regionale konkurrenter Pakistan og Saudi-Arabia, ser det allikevel ut til at tilstedeværelsen av amerikanske
tropper i Afghanistan – med en beliggenhet i Irans østlige nabolag – har blitt ansett som en større trussel.
Forskere ved ISW hevder at Iran støtter Taliban nettopp som motstander av USA (Kagan, Majidyar & Pletka
2012, s. 86).
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Utenom opprørsaktivitet rettet mot myndighetene, har det forekommet rivalisering mellom
ulike Taliban-fraksjoner i Herat-provinsen. Tidlig i oktober 2015 kom det til kamper mellom
to rivaliserende fraksjoner i Shindand-distriktet (se mer om dette under avsnittet om
Shindand). Den ene fraksjonen ble ledet av Mulla Abdul Samad, og var støttespiller til Mulla
Mansour (og senere til Mulla Haibatullah Akhundzada). Den andre fraksjonen ble ledet av
Jawed Nangialay, og var støttespiller til Mulla Rasool. Rasools fraksjon har også fått navnet
High Council of the Islamic Emirate of Afghanistan. 6 Det har også blitt meldt om kamper
mellom Taliban-fraksjoner i andre distrikter, deriblant i Pashtun Zarghun (Roggio 2015b;
Khaama Press 2016; samtale med internasjonal organisasjon i Kabul, april 2016).
Ismail Khan, 7 tidligere mujahedin-leder og guvernør i Herat by (som sitert i O’Donnell 2015),
har videre hevdet at Daesh 8 har tilstedeværelse i Herat-provinsen, og nevnte Shindanddistriktet spesielt. Landinfo kjenner imidlertid ikke til noen bekreftede rapporter om
tilstedeværelse av Daesh i provinsen, og i henhold til en internasjonal kilde (e-post 2016) skal
Daesh ikke befinne seg i Herat. En diplomatkilde som omtaler Daesh i detalj, viser heller ikke
til tilstedeværelse eller aksjoner av Daesh i Herat (e-post, juli 2016). 9
Konfliktdynamikk og konfliktnivå i ulike distrikter

Ifølge afghanske myndigheter er den vestlige regionen, som omfatter provinsene Herat, Farah,
Ghor og Badghis, relativt sett mer stabil sikkerhetsmessig sammenliknet med regionene i sør
og øst (Government of Islamic Republic of Afghanistan 2015, s. 23).
I perioden 1. september 2015 til 31. mai 2016 ble det registrert 496 sikkerhetshendelser i
Herat-provinsen (anonym kilde med Afghanistans sikkerhetssituasjon som spesialfelt, som
gjengitt i EASO 2016, s. 161). I sin rapport om sikkerhet i Afghanistan, kategoriserer EASO
sikkerhetshendelser. For Herat utgjør kategorien «væpnede konfrontasjoner og flyangrep»
197 hendelser, mens «håndhevelse av sikkerhet» («security enforcement»), som blant annet
omhandler arrestasjoner, utgjør 144. Deretter følger «vold rettet mot individer» med 95
hendelser og «eksplosjoner» med 41. Av de totalt 496 sikkerhetshendelsene, inntraff 154 i
Shindand-distriktet, 68 i Herat-distriktet og 38 i Guzara-distriktet. Distriktene Gulran,
Ghoryan, Obe og Adraskan hadde til sammen i overkant av 20 sikkerhetshendelser i samme
periode.
Primært utfører opprørerne angrep på politiske og militære interesser, eller mål som oppfattes
å være assosiert med myndighetene (Leslie 2015, s. 35). Angrep rettes ofte mot
myndighetenes kontrollposter og mot Afghan National Army (ANA)-konvoier langs veinettet.

6

Les mer om denne gruppen i Landinfo 2016b.

7

Khan var tidligere en av mujahedin-lederne som kjempet mot daværende Sovjetunionen i perioden 1979-1989,
og deretter mot Taliban etter at de kom til makten i 1996. Etter Talibans fall i 2001, ble Khan guvernør i Herat.
Han ble utnevnt til minister i 2005. Selv om han ikke lenger har en offisiell stilling, er han fortsatt en
innflytelsesrik person i Herat.
8

Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan Province (ISIL-KP), Islamic State Khorasan Province (ISKP)
og Daesh er alle navn ulike kilder benytter på bevegelsen. I Afghanistan brukes hovedsakelig det arabiske
akronymet Daesh. Det blir også benyttet gjennomgående i temanotatene og responsene i denne serien.
9

For mer informasjon om Daeshs tilstedeværelse i Afghanistan, se Landinfo 2016a; Landinfo 2016b og
Landinfo 2016c.
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I Shindand-distriktet blir militærkonvoier nærmest rutinemessig angrepet, ifølge en artikkel
publisert i The Wall Street Journal (Donati & Totakhil).
Ved utgangen av 2015 var ingen av distriktene i Herat-provinsen under kontroll av Taliban,
ifølge FN-misjonen i Afghanistan (United Nations Assistance Mission in
Afghanistan/UNAMA, som sitert i Rubin & Rudeforth 2016, s. 12). 10
Politisjefen i Herat uttalte i juni 2016 (som vist i Karimi 2016e) at sikkerhetsstyrkene hadde
gjennomført 35 operasjoner i løpet av de foregående tre månedene. 11 Operasjonene hadde blitt
gjennomført i distriktene Shindand, Guzara, Adraskan, Kushk-e-Kohna, Rabat-i Sangi
(Kushk) og Herat by.
I juli 2016 uttrykte sikkerhetskomiteen i Herats provinsråd bekymring over det som ble
beskrevet å være forverring av sikkerhetssituasjonen i ulike distrikter i provinsen.
Sikkerhetskomiteen pekte særlig på distriktene Shindand, Adraskan, Gulran, Kushk-e-Kohna
og Farsi, og hevdet at Taliban hadde kontroll over de fleste landsbyene i disse distriktene. Et
medlem av sikkerhetskomiteen (som sitert i Zeyartjahi 2016) mente at:
«Although the Taliban do not focus their attacks on security compounds and
government buildings in the districts, the reality is that the Taliban rule over swaths of
territory in several districts and this is a major concern».
Politiet i provinsen delte ikke sikkerhetskomiteens vurdering av sikkerhetssituasjonen, og
hevdet at sikkerhetsstyrkene hadde drevet opprørsgruppene tilbake fra de fleste områdene i
provinsen. Talsmann for politiet i Herat (som sitert i Zeyartjahi 2016) uttalte:
« […] the Taliban have no strength for a face to face war with the security forces,
dozens of insurgents have been killed over the past two months, Taliban were defeated
whenever they attempted to make new attempts».
I oktober 2015 hevdet Taliban at de hadde overtatt distriktssenteret i det vestlige distriktet
Ghoryan. Det var lite informasjon om dette i media. Politisjefen i Herat bekreftet at Taliban
hadde angrepet distriktssenteret, men opplyste at afghanske sikkerhetsstyrker hadde drevet
Taliban tilbake. The Long War Journal anser nå Ghoryan-distriktet, basert på deres
innsamlede datamateriale, som omstridt (Roggio 2016 og 2015a).
Ifølge en internasjonal kilde (e-post 2016) skal opprørsgrupper ha en sterk tilstedeværelse i
distriktet Gulran, som ligger nordvest i provinsen. Tradisjonelt har opprørerne holdt til i rurale
områder som ligger fjernt fra distriktssenteret. Det har vært sporadisk opprørsaktivitet langs
hovedveien fra Gulran til nabodistriktet Kushk, og i løpet av året har opprørere ved flere
tilfeller satt opp illegale kontrollposter. I mars 2016 ble en sivilist, angivelig en slektning av
en ansatt i de afghanske sikkerhetsstyrkene (ANSF), kidnappet langs denne veien og senere
funnet død. Senere i mars ble selve distriktssenteret i Gulran angrepet av opprørerne. Etter en
times kamp med ANSF, forlot opprørerne stedet, men fortsatte imidlertid å kontrollere alle
veiene inn til distriktssenteret. Et par dager senere gjennomførte ANSF en operasjon langs
veinettet for å drive opprørerne bort. Opprørere angrep igjen distriktssenteret i mai 2016, men
ble på nytt drevet bort av ANSF.
10

Ifølge UNAMA (som sitert i Rubin & Rudeforth 2016, s. 12) hadde Taliban kontroll i 13 distrikter i
Afghanistan i slutten av 2015: i provinsene Helmand, Zabul, Paktika, Khost, Badakshan, Ghazni og Sari Pul.
11

Det ble ikke spesifisert hva slags type operasjoner.
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Det rapporteres om sikkerhetshendelser i det sørlige Adraskan-distriktet. I all hovedsak har
dette dreid seg om opprørsinitierte aksjoner rettet mot ANP-kontrollposter og kjøretøy samt
illegale veisperringer, særlig langs ringveien mellom Herat by og Kandahar by, som går
gjennom Adraskan. Fra januar 2016 til midten av april 2016 var det meldt om åtte hendelser
langs denne veien (internasjonal kilde, e-post 2016).
I Guzara-distriktet, sør for Herat by, skal opprørerne særlig ha tilstedeværelse i Seyawshanområdet. I slutten av august 2016 ble det meldt om at en Taliban-kommandant med sine
menn, hadde forflyttet seg til Guzara-distriktet fra nabodistriktet Zinda Jan. En internasjonal
kilde (e-post 2016) mener at dette kan indikere at man kan forvente en større opprørsaktivitet
enn tidligere i Guzara.
Videre har den samme internasjonale kilden (e-post 2016) rapporter som indikerer at
opprørerne i mai og begynnelsen av juni 2016 skal ha vært aktive i det nordlige distriktet
Kushk-e-Kohna, og at de skal ha søkt støtte i områdene rundt distriktssenteret. Opprørerne
skal angivelig stå sterkt i områdene nord og øst for distriktssenteret, men skal også ha forsøkt
å finne støtte i lokale landsbyer sør og vest for distriktssenteret. Kilden mener at dette kan
tyde på at opprørerne ønsket å omringe distriktssenteret, for å kunne igangsette et mulig
angrep fra flere fronter. Som motsvar til opprørernes manøvrering, skal ANSF ha gjennomført
en rekke operasjoner i juni 2016, hvor det kom til flere væpnede sammenstøt mellom
sikkerhetsstyrkene og opprørerne. Så langt Landinfo kjenner til, har det vært få rapporterte
sammenstøt etter dette.
Injil-distriktet, som omringer Herat by og distrikt, rapporteres å være relativt rolig. Ifølge en
internasjonal kilde (e-post 2016) har opprørsgrupper ikke tilstedeværelse i distriktet. I
november 2016 ble en konvoi, bestående av representanter fra det nasjonale
elektrisitetsselskapet eskortert av ANSF, utsatt for et angrep langs veien mellom Herat by og
Turghundi by (i Kushk-distriktet) rundt 20 kilometer nord for Herat by. Det ble ikke
rapportert om sivile tap eller skader. Dette er den første sikkerhetshendelsen som er rapportert
her så langt i 2016. Det er sannsynlig at opprørere fra nabodistriktet Kushk stod bak angrepet.
UNAMA (2016, s. 66) har dokumentert 13 konfliktrelaterte bortføringer i Herat-provinsen i
første halvår av 2016. Kriminalitet, herunder kidnappinger og ran, omtales avslutningsvis i
punktet om sivile tap og skader.
Shindand-distriktet

Shindand-distriktet, som ligger om lag 130 kilometer sør for Herat by, er det største distriktet
i landet, med en anslagsvis befolkning på rundt 800 000 personer. Areal og antall innbyggere
er større enn enkelte provinser, hvilket også var bakgrunnen for at president Ghani i 2015 gav
ordre om å dele Shindand i flere distrikter. Dette er, så langt Landinfo er kjent med, ikke
implementert (Pajhwok Reporter 2015). Distriktet har blitt beskrevet som et «historisk
opiumdyrkende distrikt» (Edinburgh International, som gjengitt i EASO 2016, s. 161), og
opiumproduksjonen er fortsatt svært utbredt her (Foschini 2016).
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Shindand er det mest omstridte 12 distriktet i Herat, og har lenge vært et av områdene i
provinsen med mest konfliktrelatert vold og minst myndighetskontroll. 13 Distriktet grenser i
vest til urolige områder i Farah-provinsen, og den viktige ringveien fra Herat by til Kandahar
by går som tidligere nevnt, gjennom distriktet (Suroush 2015). Både afghanske
sikkerhetsstyrker og opprørsgrupper har tilstedeværelse i distriktet, men myndighetenes
kontroll og tilstedeværelsen av afghanske sikkerhetsstyrker er i stor grad begrenset til
distriktssenteret og den militære flybasen, samt til noen få kontrollposter og baser i distriktet.
Forklaringen på dette er blant annet at distriktet har store områder som er vanskelige å
kontrollere, og som fungerer som «ingenmannsland». Dette er områder hvor opprørerne
beveger seg fritt, og som forbinder Shindand-distriktet med de urolige distriktene Posht-e Rud
og Khak-e Safed i naboprovinsen Farah (Donati & Tatakhil 2016; Foschini 2015).
I september 2015 oppstod det en maktkamp mellom rivaliserende grupperinger i distriktet.
Maktkampen ble utløst av tilbakekomsten av en lokal kommandant til distriktet – Jawed
Nangialay – som frem til da hadde oppholdt seg i Quetta. Tidlig i november 2015 ble det
meldt at Mulla Rasool besøkte Shindand for å søke støtte fra Nangialay (Foschini (2016). I
kjølvannet av bekreftelsen av Taliban-leder Mulla Omars død, skal de to lokale grupperingene
i Shindand ha valgt side i maktkampen innad i Taliban angående hvem som skulle ta over
som ny leder (UNAMA 2016, s. 41). Den ene grupperingen ledet av Nangialay ble proRasool, og fraksjonen ledet av Samad, ble pro-Mansour (som overtok lederskapet i Taliban). I
desember 2015 brøt det ut kamper som varte i flere dager mellom de to fraksjonene, før lokale
innflytelsesrike personer klarte å megle frem en våpenhvile.
I begynnelsen av mars 2016 ble en tilhenger av Nangialay-fraksjonen drept av en improvisert
veibombe (IED/improvised explosive device), og kampene brøt igjen ut. Begge fraksjonene
mobiliserte og kjempet i Zirkuh-dalen i distriktet. Nangialay hadde store tap og ble tvunget til
å forlate Zirkuh. Rapporter indikerer at Nangialays fraksjon tok tilflukt i andre distrikter i
Herat og i naboprovinsen Farah. Kampene ble etterfulgt av ANSF-operasjoner i distriktet
(Foschini 2016).
I henhold til lokale kilder og sikkerhetsanalytikere i Herat (som gjengitt i Foschini 2016)
klarte kommandant Nangialay å reorganisere seg i Shindand-distriktet, blant annet som følge
av ANSF-offensiven mot Mulla Samads styrker, og kampene fortsatte.
Det har blitt spekulert omkring hvorledes opprørere fra andre distrikter i tilgrensede
provinser, har påvirket kampene mellom de to fraksjonene i Shindand. Ifølge analytikeren
Fabrizio Foschini ved Afghanistan Analysts Network (2016; 2015) er imidlertid bakgrunnen
for konflikten å finne i lokale forhold. Det er konkurransen mellom lokale mektige personer
og deres tilhengere i distriktet, samt deres evne til å mobilisere støtte eksternt, som har
betydning for situasjonen i Shindand. At konflikten blusset opp igjen rundt tidlig mars 2016,

12

Slik Landinfo forstår informasjonen, betyr «omstridt» at myndighetene er til stede i egne bygninger i
distriktssenteret, men at sikkerhetsstyrkene møter motstand i større eller mindre deler av territoriet utenfor
distriktssenteret.
13

Landinfo forstår begrepet «myndighetskontroll» i denne konteksten som at sikkerhetsstyrkene er
tilstedeværende og i all hovedsak har «militær»/sikkerhetsmessig kontroll over området. I hvilken grad andre
myndighetsfunksjoner blir utført, vil variere. I tillegg til støtte fra lokalbefolkningen, vil det blant annet avhenge
av myndighetens kapasitet, ressurstilgang og korrupsjonsnivå.
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er sannsynligvis også relatert til distriktets omfattende opiumsdyrking og høstingen som
foregår sent i april.
FNs generalsekretær meldte om fortsatte sammenstøt mellom de to lokale kommandantene i
Shindand i begynnelsen av juli og ut i august 2016 (UN Secretary-General 2016, s. 6).
En internasjonal kilde (e-post 2016) opplyser at opprørere (ikke nærmere spesifisert) skal ha
angrepet distriktssenteret i Shindand i juli 2016. Dette førte til kamper, men opprørerne tok
ikke kontrollen over distriktssenteret.
Det foregår kamper mellom opprørsgrupper og myndighetene i Shindand, og
sikkerhetssituasjonen i distriktet skal ha forverret seg i begynnelsen av november 2016, ifølge
den internasjonale kilden (e-post 2016). Som svar på to Taliban-angrep mot Afghan National
Army (ANA), begge under 10 kilometer fra Shindands distriktssenter, sendte afghanske
sikkerhetsstyrker (ANSF) forsterkninger, og det har vært kamper mellom Taliban og
sikkerhetsstyrkene siden 8. november 2016. Nyhetsformidleren TOLOnews (2016a) har
beskrevet hendelsene som en storoffensiv igangsatt av afghanske sikkerhetsstyrker.
Myndighetene har opplyst at over femti Taliban-soldater skal ha blitt drept, deriblant to lokale
kommandanter. I slutten av november hadde situasjonen stabilisert seg, og det ble ikke
rapportert om pågående kamper (internasjonal kilde e-post 2016).
Mange anser Nangialay-fraksjonen i Shindand-distriktet for å ha tette bånd til myndighetene.
Afghanske myndigheter skal angivelig ha støttet fraksjonen med penger, ammunisjon og
våpen. Dette blir imidlertid benektet av den afghanske regjeringen. Anklagene om samarbeid
med afghanske myndigheter har bidratt til mindre støtte lokalt, og rapporter indikerer at
Nangialay-fraksjonens posisjon i Shindand har blitt svakere (Foschini 2016; Donati &
Tatakhil 2016).
Provinshovedstaden Herat by

I april 2016 beskrev en velinformert internasjonal organisasjon Herat by som en av landets
tryggeste byer (samtale med Landinfo, april 2016). Herat anses også som relativt trygg for
utlendinger. Kilden hevdet at opprørere har begrenset tilstedeværelse i byen, og at bakgrunnen
for dette kan være at Taliban primært er en pashtunsk bevegelse, og har dårlig fotfeste og
relativt få støttespillere blant den multietniske befolkningen i Herat (der det bor relativt få
pashtunere). Det finnes likevel opprørere i byen, som har kapasitet til å både planlegge og
gjennomføre angrep.
En internasjonal kilde (e-post 2016) har opplyst at det er relativt sjeldent at opprørerne
initierer aksjoner i sentrum; i 2015 ble det registrert om lag 30 slike hendelser. Majoriteten av
opprørsaktiviteten skjer i utkanten av byen, hvor opprørerne har enklere adgang, og også
bedre rømningsveier.
Det er svært sjeldent at angrep ved bruk av indirekte ild (IDF/indirect fire), som for eksempel
bombekastere, har forekommet i Herat by. Det siste angrepet med IDF ble registrert i januar
2010, før det igjen inntraff ett tilfelle i januar 2016 og ett i mai 2016. I januar ble en rakett
avfyrt mot en ANP-kontrollpost rett utenfor guvernørens eiendom, og en annen rakett ble
funnet like ved før den rakk å gjøre skade. Angrepet var mislykket, og medførte ingen tap
eller ødeleggelser (internasjonal kilde, e-post 2016). I mai avfyrte Taliban flere raketter mot
provinsguvernørens inngjerdede område («compound») i Herat, og flere personer ble såret (se
kapittelet om sivile tap og skader for mer informasjon) (UNAMA 2016, s. 41).
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Videre har det i løpet av de siste årene vært relativt begrenset bruk av IEDer fra opprørernes
side i byen. 14 I slutten av juli 2016 inntraff imidlertid to ulike hendelser, som til da utgjorde
det andre og tredje angrepet så langt i løpet av 2016. Senere, i begynnelsen av august,
eksploderte en magnetisk IED, som var festet på et ANA-kjøretøy. Det var sivile tap i alle
hendelsene. I slutten av august eksploderte nok en magnetisk IED. Det har blitt spekulert i
hvorvidt hendelsene kan ha vært relatert til utnevnelsen av ny politisjef i byen, eller knyttet til
planene om å dele Shindand-distriktet. Taliban påtok seg ansvaret for tre av de fire hendelsene
(Karimi 2016d; Khaama Press 2016; internasjonal kilde e-post 2016).
I løpet av 2016 har det vært to rakettangrep, rettet mot Herat internasjonale flyplass; ett i juni
og ett i september. Flyplassen ligger rundt 10,5 kilometer sørøst for Herat by, i Guzaradistriktet. Angrepene har hatt samme mønster: rakettene har blitt avfyrt nattestid fra
fjellområder i Guzara-distriktet øst for flyplassen. Ingen av angrepene medførte skader, blant
annet fordi rakettene slo ned i åpnet terreng (internasjonal kilde, e-post 2016).
UNAMA (2016, s. 15) hevder ellers at et prioritert mål for opprørerne er fremtredende
kvinner som arbeider i det offentlige, inkludert kvinner som jobber i politiet. Den 24. januar
2016 ble to politikvinner skadet på vei til jobb av opprørere på motorsykler, som åpnet ild
mot kvinnene (UNAMA 2016, s. 15).
Sivile tap og skader på grunn av konfliktrelatert vold

Hva gjelder sivile tap på grunn av konfliktrelatert vold, har ikke Landinfo tilgang til
informasjon som gir full oversikt over sivile skader og tap i Herat-provinsen og dens distrikter
spesielt. UNAMAs halvårlige rapporter er den mest etterrettelige kilden på området, men
differensierer bare mellom regioner.
Om man ser den vestlige regionen under ett, som består av provinsene Herat, Farah, Badghis
og Ghor, viser UNAMAs rapport at det var en økning i sivile tap (drepte og skadde) fra første
halvår i 2015 til korresponderende periode i 2016, fra henholdsvis 297 til 385 personer
(UNAMA & OHCHR 2016, s. 12, 37, 49, 50). En diplomatkilde (e-post, august 2016) som
har god kjennskap til regionen og UNAMAs arbeid, estimerer at i underkant av halvparten av
UNAMAs registrerte sivile tap i den vestlige regionen, har skjedd i Herat-provinsen.
Den vestlige regionen har det fjerde laveste tapstallet på grunn av kryssild etter den sørøstre
regionen, den sentrale regionen og regionen det sentrale høylandet. Det har imidlertid vært en
økning i sivile tap på grunn av kryssild fra 135 personer i første halvår av 2015 til 165
personer i tilsvarende periode i 2016 (UNAMA & OHCHR 2016, s. 12, 37, 49, 50).
Sammenliknet med samtlige regioner, har den vestlige regionen de nest laveste tapstallene
forårsaket av IEDer etter regionen det sentrale høylandet. Det har imidlertid også her vært en
økning i sivile tap på grunn av IEDer, fra 50 personer i første halvår av 2015 til 61 personer i
samme periode i 2016 (UNAMA & OHCHR 2016, s. 12, 37, 49, 50). Provinsrådet i Herat
uttrykte i januar 2016 bekymring for bruken av eksplosiver langs veinettet i provinsen, og

14

I 2012 ble det registret to sikkerhetshendelser med bruk av IEDer i Herat by, i 2013 ble det registrert tre, i
2014 ble det registrert to. Det var en oppgang av bruken av IEDer i 2015, da det ble registrert syv hendelser.
Årsaken var sannsynligvis et motorsykkelforbud som ble implementert våren 2015, og opprørerne tok i bruk
IEDer som svar på dette (internasjonal kilde, e-post 2016).
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hevdet at slike hendelser hadde økt i de tre forutgående månedene, og at disse hendelsene tok
flest sivile liv (Karimi 2016f).
Opprørernes mål i de ulike aksjonene er å angripe myndighetene, men sivile rammes som
tilfeldige ofre. I Shindand-distriktet, hvor kamper har utspilt seg både mellom opprørerne og
mellom opprørerne og myndighetene, har det vært flere tilfeller av sivile tap og skader:
•

Etter kampene mellom de to Taliban-fraksjonene høsten 2015, ble det ikke meldt om
sivile tap, men menn og gutter skal ha blitt tvunget til å delta i konflikten (UNAMA 2016,
s. 41).

•

Kampene i Shindand i mars 2016 ble etterfulgt av ANSF-operasjoner, og fra 7. mars til
10. mars 2016 dokumenterte UNAMA 62 sivile tap (43 døde og 19 skadde) som et
resultat av kamper mellom afghanske sikkerhetsstyrker og opprørere. Enkelte sivile
havnet i kryssild, mens andre var, ifølge UNAMA, direkte mål grunnet mulig mistanke
om tilknytning til en av de to fraksjonene. I tillegg til sivile tap, ble også 1600 familier
internt fordrevne til nabolandsbyer og området rundt Herat by (UNAMA 2016, s. 41).

•

Etter at kommandanten Nangialay reetablerte seg i Shindand-distriktet, ble det i april og
mai 2016 dokumentert ytterligere sivile tap. Det skal ha vært 11 døde og 26 skadede samt
ødeleggelse av eiendom, som følge av flere kamper mellom afghanske sikkerhetsstyrker
og Taliban, og mellom de to Taliban-fraksjonene (UNAMA 2016, s. 41).

•

En sivil mistet livet da opprørerne angrep distriktssenteret i Shindand i juli 2016
(internasjonal kilde e-post 2016).

Når det gjelder Herat by, er denne ifølge afghanske myndigheter den av byene i landet med
færrest sivile tap i tidsperioden 2009-2015 (Goverment of Islamic Republic of Afghanistan
2015, s. 23). Enkelte hendelser har uansett blitt rapportert:
•

Sjefsanklageren ved statsadvokatens kontor i Herat by ble skutt utenfor sitt hjem av
ukjente personer i april 2016. Ingen grupper har påtatt seg ansvaret (Karimi 2016b).

•

Den 22. mai 2016 avfyrte Taliban flere raketter mot provinsguvernørens område i Herat.
En sivil – sjåføren for en rickshaw som kjørte forbi – og seks sivile, deriblant to gutter, ble
såret. Taliban påtok seg ansvaret for angrepet (UNAMA 2016, s. 41).

•

I løpet av juni, juli, august 2016 detonerte flere IEDer i Herat by. Det var sivile tap i alle
hendelsene (Karimi 2016d; Khaama Press 2016; internasjonal kilde e-post 2016).

•

Den 22. november 2016 eksploderte en granat i en shia-moske i Herat by. Fem mennesker
ble lettere skadd. Ingen har påtatt seg ansvaret for hendelsen, og motivet er også ukjent.
Det er indikasjoner på, blant annet ut fra størrelsen på eksplosivene brukt, at angrepet var
rettet mot en spesiell person – mullaen – og ikke ment å skade flest mulig (internasjonal
kilde e-post 2016).

Som bemerket tidligere, i tilknytning til kriminalitet, har det også forekommet kidnappinger
og ran av sivile i Herat by og i provinsen for øvrig, angivelig utført av væpnede, ukjente
grupper.
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Kriminalitet og kidnappinger

Selv om det ikke foreligger pålitelig statistikk, tyder mye på at kriminalitet er et problem i
byen. Det er utstrakt smuglervirksomhet, både av narkotika, mennesker og varer. Det er også
registrert kidnappinger i Herat-provinsen, inkludert i Herat by. 15 Det er angivelig vanligst at
kidnappingene utføres av ukjente væpnede grupperinger, og målgruppen for kidnapperne er i
all hovedsak velstående personer som presses til å betale løsepenger. Det er videre rapportert
om flere hendelser der velstående personer har blitt utsatt for væpnede ran, også midt på lyse
dagen (Rahimi 2016, s. 50).
En analytiker ved Afghanistan Analysts Network (Kazemi 2014a og b) hevdet i 2014 at det
kriminelle landskapet i enkelte bydeler i Herat by er komplisert, og at det er sannsynlig at
kriminalitet – i tillegg til de rene økonomiske motivene – er knyttet til eksisterende personlige
fiendskap, konflikter mellom ulike grupperinger, og konflikter knyttet til land og ekteskap. 16
En studie som evaluerer tilbaketrekningen av de internasjonale styrkene fra Afghanistan, viser
at denne hadde en negativ påvirkning på investeringer og utviklingen i Herat.17
Kriminalitetsproblemer som kidnappinger og væpnede ran har medført at mange investorer
bruker mye penger for å styrke sin egen sikkerhet ved eksempelvis å ansette livvakter og
sikkerhetsselskaper, mens enkelte avvikler virksomheten. Mange investorer betrakter
sikkerhetssituasjonen som generelt vanskeligere enn tidligere, og mister tillit til at
myndighetene kan beskytte dem og deres virksomhet. I studien hevdes det at den negative
utviklingen i sikkerhetssituasjonen, i tillegg til høy arbeidsledighet, medfører at velstående
personer overfører formuene til utlandet og forlater Herat, og at den unge generasjonen i
provinsen forsøker å migrere, særlig til Europa og den vestlige verden (Rahimi 2016, s. 50,
55).
Internt fordrevne (IDPer) og returnerte

Når det gjelder tallene på IDPer som OCHA benytter, forstår Landinfo det dithen at
registreringene er utført av organisasjoner som arbeider med IDPer, og utføres på stedet
familiene flykter til (OCHA 2016a). Dette kan innebære at personer som har flyktet til
områder der organisasjoner ikke opererer, ikke har blitt registrert. Det samme vil trolig være
tilfelle for de som tar opphold hos familier eller bekjente, og som av den grunn ikke oppsøker
organisasjoner for humanitær støtte.
Ifølge OCHA (2016b) er det fram til oktober 2016 registrert i overkant av 1500 personer som
har flyktet fra hjemmene sine i Herat-provinsen i løpet av året. Samtidig er det registrert at
15

Forfatteren Farid Ahmad Farzam Rahimi refererer i artikkelen The impact of international forces withdrawal
on investment in Herat, Afghanistan (Rahimi 2016, s. 50) til at «many investors and rich people» har blitt
kidnappet, uten å spesifisere antallet nærmere.
16

Den 15. november 2016 ble eksempelvis tre kvinner drept av ukjente væpnede menn. Guvernørens talsmann
uttalte at ofrene var fra provinsen Farah og at hendelsen skjedde på grunn av personlige konflikter (TOLOnews
2016b).
17

Tjenester, produksjon og byggesektoren i Herat har hatt stor vekst det siste tiåret, hovedsakelig grunnet
tilstrømming av utenlandsk bistand og tilstedeværelse av internasjonale styrker. På landsbasis består eksempelvis
servicesektoren for over halvparten av bruttonasjonalprodukt, mens industrien utgjør rundt ti prosent og
byggebransjen åtte prosent. Disse sektorene opplever imidlertid en nedgang de siste årene på grunn av de
internasjonale styrkenes tilbaketrekning (Goverment of Islamic Republic of Afghanistan 2015, s. 73).
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over 18 500 IDPer har tatt opphold i provinsen. Når det gjelder distrikter der flest personer er
registrert flyktet fra (District of Origin), hadde nær 900 personer forlatt Gulran-distriktet frem
til november 2016. Fra distriktene Kushk-e Khona og Shindand, hadde i overkant av 250
personer forlatt hvert av distriktene.
Distriktet der flest IDPer har tatt opphold (District of Displacement), er Herat-distriktet med
over 13 700 registrerte IDPer. Deretter følger Injil-distriktet, der nær 4700 IDPer har tatt
opphold. En av grunnene til at Herat-provinsen har et langt høyere antall IDPer som har tatt
opphold i provinsen sammenlignet med hvor mange som har blitt fordrevet, er at IDPer fra
andre provinser har flyktet til Herat. Blant annet har over 10 000 IDPer fra Farah-provinsen
tatt opphold i Herat-distriktet. Det har også flyktet IDPer fra blant annet provinsene Helmand,
Uruzgan og Ghor til Herat (OCHA 2016b).
Legger man perioden fra januar 2014 til oktober 2016 til grunn, har nær 5000 personer flyktet
fra hjemmene sine i Herat, og nær 30 000 IDPer har tatt opphold i provinsen (OCHA 2016b).
Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (som gjengitt i Amnesty International 2016, s. 15)
var mellom 73 000 og 154 000 IDPer registrert i provinsen ved utgangen av 2015.
Det har vært et stort antall afghanere som har returnert fra Iran i løpet av 2016 til de vestlige
provinsene. Majoriteten av returnerte fra Iran er imidlertid uregistrerte, og ifølge tall fra
UNHCR (2016), var det kun 124 registrerte som returnerte fra Iran 2016. Den internasjonale
organisasjonen for migrasjon (IOM 2016a, s. 1) opplyser at det fra januar og frem til andre
uka i november 2016, kom over 380 000 udokumenterte – bestående både av frivillige og
deporterte – returnerte fra Iran. IOM vurderer at rundt 10 prosent av de returnerte fra Iran har
behov for humanitær assistanse.
Selv om returene fra Iran totalt sett nærmer seg samme nivå som returer fra Pakistan, hevder
en diplomatkilde (e-post 2016) at returnerte fra Iran generelt sett er mindre sårbare
sammenliknet med returnerte fra Pakistan. UNHCR (2016, s. 3, 5) opplyser at majoriteten av
registrerte returnerte fra Iran er enkeltpersoner og studenter. I henhold til IOM (2016a, s. 1)
utgjorde familier kun fire prosent av de udokumentert som frivillig returnerte fra Iran hittil i
år, mens enkeltpersoner utgjorde nittiseks prosent. Når det gjelder deportasjon fra Iran av
udokumenterte hittil i år, var det rundt åtte prosent familier og nittito prosent enkeltpersoner.
Når det gjelder returer fra Europa, viser tall for de tre første månedene av 2016 at Herat
mottok det høyeste antallet returnerte med 35 prosent, etterfulgt av Kabul med 19 prosent og
Balkh med 12 prosent (IOM 2016b, s. 2). I perioden fra januar til juli 2016, har IOM (som
gjengitt i UN Secretary-General 2016, s. 12-13) assistert 4527 frivillige returnerte fra Europa
til Afghanistan i perioden fra januar til juli 2016. Til sammenlikning var det 765 personer som
returnerte i samme perioden i 2015.
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Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE)
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landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt
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Vedlegg 1: Herat provins
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