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detail in a bibliography at the end of the document. Sources which have 
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Inleiding 

In deze COI Focus wordt de veiligheidssituatie geanalyseerd van de stad Jalalabad, hoofdplaats van 

de provincie Nangarhar. De verslagperiode voor dit rapport bestrijkt de periode maart 2014 tot en 

met februari 2015. Deze COI Focus is een aanvulling op het EASO Country of Origin Information 

Report. Afghanistan – Security Situation van januari 2015 en dient samen met dit rapport gelezen te 

worden.1 Het onderzoek voor deze COI Focus loopt van januari 2014 tot maart 2015. Deze COI 

Focus bevat geen beschrijving van de huidige stand van het conflict in Afghanistan in zijn geheel.  

Allereerst merkt Cedoca op dat de feitelijke berichtgeving over de veiligheidssituatie niet volledig 

kan worden genoemd. De oorzaak hiervan is de context van het conflict. Een gebrek aan 

toegankelijkheid van de door het conflict geaffecteerde gebieden en gemeenschappen vormen een 

obstakel voor journalisten en reporters, zodat gedetailleerde verslaggeving over de verschillende 

regio’s vaak niet mogelijk is. Opvolging van de situatie in de grote steden is in de regel wel meer 

compleet. Organisaties melden tevens dat methodologische beperkingen verhinderen een 

exhaustieve weergave van het conflict te presenteren. Een voorbeeld hiervan is het onderscheid 

tussen burgers en strijdende partijen. Indien mannelijke slachtoffers gevonden worden die een 

strijdbare leeftijd hebben, zonder dat kan worden vastgesteld dat het om strijders gaat, worden ze 

niet altijd bij de burgerslachtoffers gerekend.2 Ontvoeringen worden bijvoorbeeld vaak uit de 

persberichten geweerd om veiligheidsredenen.3 

Daarom werden in eerste instantie bronnen gebruikt die op systematische wijze de 

veiligheidssituatie in Afghanistan analyseren. In de eerste plaats zijn dit de publicaties van de 

verschillende agentschappen en missie van de Verenigde Naties in Afghanistan. De halfjaarlijkse 

rapportering over het beschermen van burgers door de United Nations Assistance Mission to 

Afghanistan (UNAMA), de kwartaalrapportering van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties 

aan de Algemene vergadering, de jaarlijkse rapportering van het Hoog Commissariaat voor de 

Mensenrechten van de Verenigde Naties (Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights, OHCHR), de maandelijkse rapportering van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties 

voor Vluchtelingen (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), en de jaarlijkse 

rapportering over de staat van de humanitaire situatie van het Bureau voor de Coördinatie van 

Humanitaire zaken van de Verenigde Naties (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 

UNOCHA) zijn allen belangrijke en omvattende bronnen over de staat van het conflict. 

Daarnaast wordt in deze COI Focus gebruik gemaakt van de cijfers die aan Cedoca zijn toevertrouwd 

door een hooggeplaatste westerse veiligheidsanalist in Kabul. Het gaat om een analist die de 

veiligheidssituatie heel nauwgezet opvolgt en onder meer cijfers verzamelt over het aantal en het 

type incidenten, tot op districtsniveau. De organisatie waarvoor deze persoon werkt is aanwezig in 

elke provincie en heeft een zeer uitgebreid netwerk aan lokale en internationale contacten en 

partners. Om die reden beschouwt Cedoca deze cijfers als erg betrouwbaar. Cedoca heeft tijdens 

een fact finding-missie, uitgevoerd in oktober 2014, een afspraak gemaakt met deze persoon om op 

regelmatige basis toegang te krijgen tot hun cijfermateriaal op voorwaarde dat geen verwijzing 

wordt gemaakt naar deze persoon of naar zijn organisatie.  

Voor anekdotische illustraties wordt feitenmateriaal verzameld in betrouwbare Afghaanse en 

internationale mediakanalen als Pajhwok, Tolonews, Khaama Press, Radio Free Europe/Radio 

Liberty, British Broadcasting Corporation en de New York Times. 

                                                
 

1
 European Asylum Support Office (EASO), 01/2015, url  

2 United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), 02/2015  url p.i 
3 United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), 08/2010, url  

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Afghanistan-security-situation.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-Protection-of-Civilians-Final.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Publication/August102010_MID-YEAR%20REPORT%202010_Protection%20of%20Civilians%20in%20Armed%20Conflict.pdf
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Hoe dan ook is de opsomming van incidenten in deze COI Focus niet exhaustief en ze probeert dit 

ook niet te zijn. De feiten die wel worden aangehaald zijn louter opgenomen omdat ze relevant 

worden geacht voor de inschatting van de veiligheid. Toekomstige ontwikkelingen en incidenten die 

kaderen binnen het beschreven geweldpatroon worden bij een volgende actualisatie van dit rapport 

opgenomen. In het geval van fundamentele wijzigingen in het patroon of de geografische spreiding 

van het geweld dat Afghanistan kenmerkt wordt deze COI Focus versneld geüpdatet.  

Achtereenvolgens geeft deze COI Focus een algemene beschrijving van de stad Jalalabad en 

bespreekt het de typologie van het geweld, de slachtoffers van het geweld en de situatie van de 

internally displaced persons (hierna IDP’s of binnenlandse ontheemden). 

1. Beschrijving van Jalalabad 

 

Figuur 1: Provincie Nangarhar: district Jalalabad 4 

Jalalabad is de hoofdplaats van de provincie Nangarhar. Volgens bronnen uit de eerste helft van de 

jaren 2000 telt de stad een erg variabel bevolkingsaantal, gaande van 180.000 tot 500.000, in 

hoofdzaak Pashtun. Er zijn sterke seizoensgebonden migratiepatronen: met velen die de koude 

wintermaanden in Kabul ontvluchten en in omgekeerde richting, de drukkende hitte in de zomer 

                                                
 

4 Fragment van VN-kaart: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), 
02/04/2014, url  

https://afg.humanitarianresponse.info/sites/afg.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar.pdf
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ontvluchten richting Kabul. Hele buurten kunnen leeglopen tijdens de zomermaanden en weer 

vollopen tijdens de wintermaanden. Daarenboven gaan veel mensen regelmatig de grens over om 

werk te zoeken in Pakistan. Deze tijdelijke arbeidsmigratie en goed onderhouden stam- en 

familierelaties hebben een dicht en stabiel transnationaal netwerk doen ontstaan tussen de Pashtun 

aan beide zijden van de grens. Iemand bezoeken in Peshawar is volgens een rapport van de 

Afghanistan Research Evaluation Unit (AREU) voor de inwoners van Jalalabad bijna hetzelfde als 

iemand bezoeken in een ander stadsdeel. Bovendien gaan de meeste inwoners van Jalalabad in deze 

context regelmatig naar Pakistan voor de beter geachte medische hulp, zelfs voor basishulp.5 

De stad ligt erg strategisch op de weg die Kabul met Peshawar in Pakistan verbindt. Deze weg, die 

langs de grensovergang in Torkham en de Khyberpas loopt, is een van de belangrijkste 

bevoorradingswegen van de hoofdstad. Om die reden is Jalalabad een belangrijk commercieel 

centrum. De hoeveelheid Pakistaanse producten op de lokale markt is dermate, dat de belangrijkste 

munteenheid er de Pakistaanse roepie is, en niet de Afghani.6 

De weg komt ten noorden van Jalalabad Nangarhar binnen vanuit de provincie Laghman en verlaat 

Nangarhar via de grenspost in Torkham. Jalalabad is een grote stad, gelegen in een brede vlakte aan 

de rivier Kabul, en tevens een apart district. Bepaalde buitenwijken van de stad liggen echter in de 

omliggende districten Behsud, Surkh Rod of Chaparhar. Bijvoorbeeld de plaats Farm Hada ligt 

volgens een kaart van de UNOCHA in het district Surkh Rod, maar wordt in persberichten de facto 

omschreven als een buitenwijk van Jalalabad.7 Hetzelfde geldt voor bepaalde nederzettingen in 

politie zone nr. 6 zoals Sayaf Family Colony en Khalis Family Colony.8 Voor de volledigheid worden 

de wijken die als buitenwijk van Jalalabad worden omschreven in de bronnen, maar de facto in een 

ander district zijn gelokaliseerd, in deze COI Focus bij de stad Jalalabad gerekend. Ook 

controleposten van de Afghan National Security Forces (ANSF) op de toegangswegen tot Jalalabad 

en de (militaire) luchthaven van Jalalabad – zijnde ANSF-posities die regelmatig aanslagen 

aantrekken – liggen vaak buiten de districtsgrenzen van Jalalabad.9 Toch worden ook incidenten op 

deze posities hier weergegeven, omdat ze volgens Cedoca deel uitmaken van een veiligheidsanalyse 

van de stad in haar geheel. 

 

 

 

                                                
 

5 AREU, 05/2006, url, p.3 
6 AREU, 05/2006, url, p.3 
7 Pajhwok Afghan News, 08/02/2011, url ; Pajhwok Afghan News, 08/03/2012, url  
8 Combatting Terrorism Centre, 14/05/2013, url ; Pajhwok Afghan News, 16/05/2013, url ; Pajhwok Afghan 
News, 28/05/2013, url  
9 Pajhwok Afghan News, 16/07/2013, url 

http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/616E-Gaining%20Some%20Ground-CS-web.pdf
http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/616E-Gaining%20Some%20Ground-CS-web.pdf
http://www.pajhwok.com/en/2011/02/08/indian-consulate-employee-escapes-abductors
http://www.pajhwok.com/en/2012/03/08/orphaned-children-among-18-injured-jalalabad-blast
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmercury.ethz.ch%2Fserviceengine%2FFiles%2FISN%2F164499%2Fipublicationdocument_singledocument%2F161b7777-cd85-4de4-bc10-825a17518293%2Fen%2FCTC_Yunus-Khalis-Report-Final1.pdf&ei=goKMUqKoNvOZ0AX_lwE&usg=AFQjCNHaR7KrEE7M0bf8yJZK_kG5x23XPQ&sig2=d4u2i4DD0uXcbifi2vymaQ&bvm=bv.56643336,d.d2k
http://www.pajhwok.com/en/2010/05/16/three-struck-lightning-jalalabad
http://www.pajhwok.com/en/2010/05/28/fuel-tankers-bombed-jalalabad
http://www.pajhwok.com/en/2013/07/16/2-dead-3-injured-jalalabad-explosion
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2.Typologie van het geweld 

2.1. Aantal incidenten 
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Jalalabad     3 37 3 1 5 1 4   40 57 10   3 2 4 3 173 
Tabel 1: Conflictgerelateerde veiligheidsincidenten 1 januari 2014 - 30 oktober 2014 

Uit cijfers die Cedoca heeft bekomen van een hooggeplaatst westerse veiligheidsanalist in Kabul, 

blijkt dat in Jalalabad van januari tot en met oktober 2014 173 geweldgerelateerde incidenten 

werden geregistreerd. Het merendeel daarvan zijn echter improvised explosive devices (IED)-

ontdekkingen. Met 57 IED-ontdekkingen tegenover 40 IED-ontploffingen, slagen de autoriteiten er in 

meer IED’s onschadelijk te maken dan er daadwerkelijk ontploften. Daarnaast is er een groot aantal 

arrestaties verricht in de stad (37). Voor het overige waren er geen grote aantallen 

noemenswaardige incidenten, zo waren er tien gevallen van intimidatie, vier afstandsaanvallen en 

drie gewapende confrontaties, drie zelfmoordaanslagen en drie doelgerichte moorden.10   

Op een kaart in de UNOCHA’s 2015 Humanitarian Needs Overview wordt het district Jalalabad 

ingedeeld bij de districten waar van september 2013 tot en met augustus 2014 tussen de 101 en 

250 aan het geweld gerelateerde incidenten hebben plaats gevonden.11 Dat zijn 51 tot 155 

incidenten meer dan het jaar ervoor.12  

2.2. Aard van de incidenten 

Hieronder geeft Cedoca een opsomming van de incidenten die zich in Jalalabad hebben voorgedaan 

van 1 maart 2014 tot 28 februari 2015. Deze lijst van incidenten tracht misschien niet volledig 

exhaustief te zijn, maar wel behoorlijk representatief. Omdat de Afghaanse en internationale media 

doorgaans intensief berichten over aanslagen in de grote steden heeft Cedoca doorgaans een goed 

zicht op welke geweldplegingen er zijn gebeurd. Van maart 2014 tot en met februari 2015 deden 

zich volgende aanslagen voor in Jalalabad: 

 Een magnetische bom op hun campagnewagen doodde in maart 2014 het districtshoofd 

van Nazyan en zijn lijfwachter. Volgens de berichten raakten daarnaast nog vijf 

omstaanders gewond.13 Een magnetische bom of MIED is een klein zelfgemaakt 

springtuig dat met behulp van magneten op de wagens van het beoogde doelwit worden 

bevestigd en vanop afstand tot ontploffing kan worden gebracht. 

 Eind maart was er een complexe aanval op het politiehoofdkwartier van de stad. Om 

complex te zijn moet een aanval volgens UNAMA aan volgende voorwaarden voldoen: 

het moet een doelbewuste en gecoördineerde aanval zijn, uitgevoerd door meer dan één 

                                                
 

10 Anoniem, westerse veiligheidsmedewerker, senior analist, contact tijdens fact finding-missie in Kabul, 
02/10/2014. Cijfers verkregen via diplomatieke koffer op 30/10/2014. 
11 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 11/2014, url, p. 40 
12 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 11/2014, url, p. 27 
13 Pajhwok Afghan News, 09/03/2014, url; Agence France-Presse (AFP), 09/03/2014, url  

https://docs.unocha.org/sites/dms/Afghanistan/humanitarian-needs-overview.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Afghanistan/humanitarian-needs-overview.pdf
http://www.pajhwok.com/en/2014/03/09/nazyan-district-chief-killed-bomb-blast-video
http://reliefweb.int/report/afghanistan/magnetic-bomb-kills-afghan-district-governor-official
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strijder en waarbij een zelfmoordaanslag wordt gepleegd in combinatie met minstens 

één andere aanvalstechniek.14  De aanval begon met een zelfmoordaanslag en twee 

bommen die vanop afstand werden tot ontploffing gebracht en eindigde pas na een 

vieruurdurend vuurgevecht tussen de opstandelingen en de ANSF. Bij deze aanslag 

kwamen tien agenten en een burger om het leven, naast de acht aanvallers.15  

 In mei 2014 bestormden enkele gewapende mannen het gebouw van het departement 

Justitie in Jalalabad. De drie aanvallers kwamen om het leven in een urendurend 

vuurgevecht. Daarnaast kwamen ook de twee politieagenten die de wacht hielden om 

het leven en raakten verschillende anderen gewond.16 

 Eerder dezelfde dag raakte een bermbom een politiewagen en verwondde twee agenten 

en vier burgers.17 

 Begin juni 2014 voerde een zelfmoordcommando een aanslag uit op een 

gerechtsgebouw. Verkleed in boerka’s drongen drie opstandelingen met bommengordel 

het gebouw binnen en leverden er slag met de veiligheidsdiensten. Nog voor ze hun 

explosieven tot ontploffing konden brengen, kwamen de drie aanvallers om het leven.18 

 Op dezelfde dag pleegden opstandelingen een complexe aanslag op een opslagplaats van 

de NAVO. De aanval begon met een autobom aan de ingang, waarna opstandelingen 

binnendrongen en explosieven aanbrachten op vrachtwagen. Zo bliezen ze 25 

vrachtwagens op alvorens zelf te worden gedood door de Afghaanse veiligheidstroepen. 

Bij de aanslag kwam naast de aanvallers een agent om het leven.19 

 In de nasleep van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen kwam het op 14 juni 

2014 in Jalalabad tot schermutselingen tussen de aanhangers van beide kandidaten. 

Daarbij kwamen twee personen om het leven.20 

 Een week later, op 21 juni 2014 vuurden de Taliban acht raketten af op de militaire 

luchthaven.21 

 Diezelfde nacht ontplofte een IED in een vuilnisbak aan een controlepost van de politie. 

Daarbij kwamen een agent en drie burgers om het leven.22 

 De volgende dag pleegde een Talibancommando een aanval op de NAVO-basis op de 

luchthaven van Jalalabad. Bij deze aanval kwam volgens sommige bronnen niemand 

buiten de aanvallers zelf om het leven, volgens andere kwam een politieagent om het 

leven en raakte een andere gewond.23 

 In juli 2014 kwamen twee burgers om het leven en een andere raakte gewond als gevolg 

van een bermbom gericht tegen een legervoertuig.24 

 In augustus 2014 raakten een politieagent en een burger gewond wanneer een 

magnetische IED op een politievoertuig afging.25 

 Bij een zelfmoordaanslag op een konvooi van internationale militairen op de ring rond 

Jalalabad raakten eind augustus 2014 zes militairen en hun Afghaanse tolk gewond.26 

                                                
 

14 UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), 30/07/2013,  p.16, url, 
15 Khaama Press, 20/03/2014, url; Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), 20/03/2014, url; BBC News, 
20/03/2014, url; Agence France-Presse (AFP), 20/03/2014, url 
16 Radio Free Europe/Radio Liberty, 12/05/2014, url; Tolonews, 12/05/2014, url  
17 Tolonews, 12/05/2014, url  
18 Khaama Press, 09/06/2014, url  
19 Xinhua News, 09/06/2014 url  
20 Khaama Press, 14/06/2014, url  
21 Reuters, 21/06/2014, url  
22 Xinhua News, 22/06/2014, url  
23 Khaama Press, 22/06/2014, url  
24 Xinhua News, 12/07/2014, url  
25 Xinhua News, 21/08/2014, url  
26 Xinhua News, 24/08/2014, url  

http://www.refworld.org/docid/51f8c0604.html
http://www.khaama.com/explosion-and-gun-battle-rocks-jalalabad-city-in-eastern-afghanistan-2908
http://www.ecoi.net/local_link/272070/387573_en.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-26659790
http://reliefweb.int/report/afghanistan/multiple-suicide-attack-east-afghan-city-kills-three
http://www.rferl.org/content/taliban-begins-spring-offensive-in-afghanistan-/25381566.html
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/14840-breaking-attack-on-the-directorate-of-justices-office-in-jalalabad-city
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/14840-breaking-attack-on-the-directorate-of-justices-office-in-jalalabad-city
http://www.khaama.com/suicide-bombers-attack-a-court-in-jalalabad-city-8243
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-06/09/c_133393564.htm
http://www.khaama.com/supporters-of-abdullah-kills-2-backers-of-ghani-in-jalalabad-6179
http://www.reuters.com/article/2014/06/21/us-afghanistan-attacks-idUSKBN0EW0VG20140621
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-06/22/c_126652682.htm
http://www.khaama.com/taliban-militants-attack-nato-base-in-jalalabad-airport-6227
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-07/12/c_133478727.htm
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-08/21/c_133573331.htm
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-08/24/c_133580711.htm
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 Op 30 augustus 2014 pleegden opstandelingen een complexe aanslag op het 

hoofdkwartier van de nationale inlichtingendienst National Directorate for Security 

(NDS). De aanval begon met een krachtige explosie van een autobom om vijf uur ‘s 

ochtends waarna een commando, waaronder zelfmoordcommando’s, het gebouw 

tevergeefs trachtte binnen te dringen. Afhankelijk van de bron kwamen bij de aanval 

acht personen om het leven, twee NDS-personeelsleden en de zes aanvallers, en raakten 

40 à 45 personen gewond.27 

 Een zware explosie gericht tegen de wagen van enkele politie-instructeurs doodde op 10 

november 2014 drie instructeurs. Vier anderen raakten gewond.28 

 De volgende dag landden twee mortiergranaten in het centrum van de stad en doodden 

twee burgers, acht andere raakten gewond, de meesten onder hen dagloners.29 

 De dag daarna, op 12 november 2014, raakte een burger gewond bij een 

zelfmoordaanslag op een NAVO-konvooi in de stad.30 

 Op 22 november 2014 ontplofte een magnetische bom in een wagen, en doodde een 

burger en verwondde er twee van dezelfde familie.31 

 Op 17 december 2014 ontploften twee IED’s in Jalalabad, één gericht tegen een 

politiewagen, een andere tegen de wagen van de directeur van het provinciaal paspoort 

departement. Bij de twee explosies kwamen twee agenten om het leven en raakten vijf 

anderen gewond32 

 Enkele dagen later vonden opnieuw twee explosies plaats: een magnetische bom op een 

legervoertuig doodde een soldaat en bij een andere explosie raakte een burger gewond 

in een civiel voertuig33 

 Op 1 januari 2015 viseerde een magnetische bom  het voertuig van een officier van de 

Border Police. Bij de explosie kwam de chauffeur om het leven en werd een lijfwacht 

gewond.34 

 Bij een volgende aanslag met een magnetische bom kwam begin januari 2015 een 

rechter uit Laghman om het leven in zijn wagen en raakten zijn twee zonen gewond.35 

 Enkele dagen later werd weer een rechter vermoord in een doelgerichte moordactie in de 

Khalis Family Colony, ten zuiden van Jalalabad.36 

 Bij een aanslag met een magnetische bom op de wagen van de Border Police nabij het 

busstation voor Kabul in Jalalabad kwamen in januari kwamen twee politieagenten om 

het leven en raakten twee anderen gewond.37 

 Eind januari 2015 ontplofte een bom in een hotel, waar veel Afghanen op dat moment 

een lunch nuttigden. Vijf personen raakten hierbij gewond.38 

 Enkele dagen later ontplofte een bom nabij een Afghaans-Turkse school in Jalalabad. Bij 

deze explosie kwam een kind om het leven en raakten twee anderen gewond.39 

 Bij een explosie nabij de Behsudbrug in Jalalabad kwam begin februari 2015 een burger 

om het leven.40 

                                                
 

27 Khaama Press, 30/08/2014, url; New York Times, 30/08/2014, url  
28 Khaama Press, 10/11/2014, url  
29 Khaama Press, 11/11/2014, url; UNAMA, url, 02/2015, p.33; Xinhua News, 11/11/2014, url   
30 Xinhua News, 14/11/2014, url  
31 Xinhua News, 22/11/2014, url  
32 Khaama Press, 17/12/2014, url  
33 Khaama Press, 21/12/2014, url  
34 Khaama Press, 01/01/2015, url  
35 Khaama Press, 07/01/2015, url  
36 Xinhua News, 10/01/2015, url; Khaama Press, 10/01/2015, url 
37 Khaama Press, 24/01/2015, url  
38 Khaama Press, 26/01/2015, url  
39 Khaama Press, 29/01/2015, url  
40 Khaama Press, 05/02/2015, url  

http://www.khaama.com/6-killed-over-40-injured-in-attack-on-jalalabad-intelligence-compound-8524
http://www.nytimes.com/2014/08/30/world/asia/afghanistan-6-killed-in-assault-on-intelligence-office-in-jalalabad.html?_r=0
http://www.khaama.com/explosion-rocks-jalalabad-city-casualties-feared-8961
http://www.khaama.com/explosion-heard-in-jalalabad-city-8970
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-Protection-of-Civilians-Final.pdf
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-11/11/c_133781298.htm
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-11/13/c_133788106.htm
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-11/22/c_133807129.htm
http://www.khaama.com/explosion-in-jalalabad-city-9140
http://www.khaama.com/explosions-occurred-in-jalalabad-2588
http://www.khaama.com/1-killed-2-injured-in-jalalabad-explosion-2648
http://www.khaama.com/explosion-in-jalalabad-city-kills-a-judge-injures-his-2-children-9219
http://news.xinhuanet.com/english/2015-01/10/c_133910247.htm
http://www.khaama.com/breaking-news-judge-killed-in-jalalabad-2696
http://www.khaama.com/2-killed-2-injured-in-jalalabad-blast-28054
http://www.khaama.com/5-injured-in-jalalabad-blast-28073
http://www.khaama.com/breaking-news-explosion-reported-in-jalalabad-city-28084
http://www.khaama.com/9-foreigners-among-43-insurgents-killed-in-military-operations-29020
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 Bij een aanslag op een vrouwelijk provincieraadslid op 10 februari 2015 kwam een 

burger om het leven en raakten vier anderen gewond, waaronder het geviseerde 

raadslid. Een magnetische bom aan haar auto kwam tot ontploffing voor een school in 

Jalalabad. Enkele dagen later overleed het raadslid, Angeza Shinwari, aan haar 

verwondingen. Zij stond bekend om haar strijd voor de vrouwenrechten en onderwijs.41 

Uit deze opsomming, en uit de cijfergegevens, hierboven blijkt dat veruit de belangrijkste tactiek 

van de opstandelingen in Jalalabad het gebruik van IED’s is. Daarbij valt het veelvuldig gebruik op 

van de zogenaamde magnetische IED’s (MIED’s). Het doelwit van deze IED’s zijn bijna zonder 

uitzondering de wagens van de Afghaanse veiligheidsdiensten en hooggeplaatste 

overheidsmedewerkers, zoals een rechter of een provincieraadslid. Hoewel deze tactiek per definitie 

erg doelgericht is, zijn deze aanslagen niet vrij van burgerslachtoffers, omwille van het gebruik 

ervan in de drukbevolkte stedelijke omgeving, zoals bij een busstation of in de omgeving van een 

school. Het gebruik van (M)IED’s valt vooral op in de tweede helft van de rapporteringsperiode, in 

het najaar en de winter van 2014-2015. 

Daarnaast vonden er in Jalalabad ook enkele zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. 

Deze aanslagen passen zonder uitzondering in het patroon dat zich de laatste jaren heeft gevestigd 

in de grote steden in Afghanistan: complexe aanslagen tegen high profile-doelwitten. Met high 

profile-doelwitten worden overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten en 

plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere 

aanwezigheid bedoeld.42 In deze verslagperiode zagen we dergelijke aanslagen in Jalalabad gericht 

tegen het provinciaal hoofdkwartier van de Afghaanse inlichtingendienst NDS, het hoofdkwartier van 

de politie en een gerechtsgebouw. Omwille van de strategische ligging op de bevoorradingsroute van 

de internationale militairen plegen opstandelingen ook regelmatig aanslagen op NAVO-konvooien en 

–opslagplaatsen zoals de luchthaven. Het gebruik van deze tactiek, zelfmoord- en complexe 

aanslagen, valt vooral op in de eerste helft van deze verslagperiode, in de lente en zomer van 2014. 

Zoals blijkt uit cijfers van het EASO-rapport, hierboven weergegeven, betreffen ruim de helft van de 

incidenten ontdekkingen van IED’s, arrestaties en het ontdekken van wapenopslagplaatsen (99 op 

173 incidenten). Herhaaldelijk kwamen de ANSF dan ook in het nieuws wanneer zij een aanslag 

verijdelden. Enkele voorbeelden staan hieronder. Gezien de berichtgeving hieromtrent als onvolledig 

dient te worden beschouwd, is de opsomming verre van exhaustief. 

 Op verkiezingsdag in april 2014 verijdelden de Afghaanse veiligheidsdiensten een complexe 

aanslag in de stad.43 

 In mei 2014 arresteerde de Afghaanse inlichtingendienst een man in het district Achin die 

plande een zelfmoordaanslag te plegen in Jalalabad.44 

 In november 2014 mislukte een zelfmoordaanslag op een NAVO-konvooi toen de dader werd 

doodgeschoten door de internationale troepen voor hij zijn doelwit kon bereiken.45 

 In december 2014 arresteerden de Afghaanse veiligheidsdiensten twee opstandelingen met 

plannen om een zelfmoordaanslag te plegen in Jalalabad.46 

 In januari 2015 werd een grote hoeveelheid wapens in beslag genomen in verschillende 

winkels in de stad die ze verkochten.47 

 Nog in januari 2015 werd een IED gecontroleerd tot ontploffen gebracht door de 

veiligheidsdiensten.48 

                                                
 

41 Khaama Press, 10/02/2015, url; Khaama Press, 16/02/2015, url  
42 RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty, 24/05/2013, url 
43 Khaama Press, 03/04/2014, url  
44 Khaama Press, 08/05/2014, url  
45 Khaama Press, 13/11/2014, url  
46 Khaama Press, 06/12/2014, url  
47 Khaama Press, 24/01/2015, url  

http://www.khaama.com/breaking-news-car-bomb-explosion-reported-in-jalalabad-casualties-feared-29046
http://www.khaama.com/angeza-shinwari-succumbs-to-injuries-29072
http://www.ecoi.net/local_link/248765/359100_en.html
http://www.khaama.com/coordinated-suicide-attack-plot-foiled-in-jalalabad-city-2940
http://www.khaama.com/afghan-intelligence-foil-suicide-attack-in-jalalabad-city-6078
http://www.khaama.com/suicide-attack-reported-on-nato-forces-convoy-in-jalalabad-8987
http://www.khaama.com/2-suicide-bombers-arrested-in-kunar-province-9107
http://www.khaama.com/18-insurgents-killed-in-police-operations-28053
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 In februari 2015 arresteerden de Afghaanse veiligheidsdiensten twee opstandelingen en 

namen een wagen vol explosieven in beslag in Jalalabad.49 

 Nog in februari 2015 rolden de Afghaanse veiligheidsdiensten een bende op, gespecialiseerd 

in het aanmaken van MIED’s.50 

 

Daarnaast kent Jalalabad een toenemend probleem van criminaliteit. Vooral het kidnappen van 

gegoede burgers, een fenomeen dat over heel Afghanistan in opmars is, kende een piek in 

Jalalabad. Uit een reportage van Pajhwok blijkt dat er een sterk onveiligheidsgevoel leeft bij de 

bevolking. Sommigen geven aan dat ze na het vallen van de avond niet meer op straat durven ten 

gevolge van gewelddadige diefstallen, kidnappings en toenemende straffeloosheid.51 Zelfs kinderen 

zijn het slachtoffer van kidnappings.52 In januari 2015 rolden de veiligheidsdiensten nog een bende 

gespecialiseerd in kidnappings op.53 In een boek van 2013 legt analiste Vanda Felbab-Brown de link 

tussen verschillende maffia-achtige groepen die in de stad bekend staan als “Black Windows”, met 

referentie naar de verduisterde ruiten van hun pick-up trucks, en de politieke machthebbers in de 

stad. Deze groepen staan onder bescherming van lokale sterke figuren en de provinciale overheid 

doet er volgens haar niets aan hen te ontwapenen.54 

3. Slachtoffers van het geweld 

Het EASO-rapport stelt: “Government buildings and police stations in the province’s capital, 

Jalalabad, have been subject to violent, repeated and simultaneous attacks which also affect 

civilians.”55 Zoals uit bovenstaande analyse blijkt is het geweld in de stad voornamelijk gericht tegen 

overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, meestal in de 

vorm van zelfmoordaanslagen of aanslagen met (M)IED’s op hun voertuigen. Uit de opsomming 

hierboven blijkt dat wanneer er burgerslachtoffers vallen, deze vooral vallen als collateral damage bij 

aanslagen op deze doelwitten. Toch vonden er ook enkele aanslagen plaats, met of zonder 

aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van duidelijk burgerlijke infrastructuur, zoals een busstation of 

in de nabijheid van schoolgebouwen. Men kan echter niet zeggen dat willekeurige aanslagen met 

veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit vaak voorkomen in Jalalabad. Burgers vormen 

kortom geen doelwit voor de opstandelingen in Jalalabad. Dit patroon houdt nog steeds stand, ook 

tijdens de toename van het aantal aanslagen in Jalalabad. En hoewel de aanslagen vaak gebeuren 

zonder rekening te houden met mogelijke collateral damage onder burgers, blijkt volgens analist 

Fabrizio Foschini uit de keuze van deze doelwitten, dat de opstandelingen op zoek zijn naar enige 

legitimiteit voor hun aanslagen.56 

Het Afghanistan Public Policy Research Organisation (APPRO) heeft Jalalabad opgenomen in een 

monitoringstudie over de impact van de veiligheidstransitie van internationale troepen naar de 

Afghaanse veiligheidstroepen op de vrouwelijke bevolking in de regio. In 2014 bracht APPRO twee 

rapporten uit met de bevindingen die gebaseerd zijn op een reeks interviews uitgevoerd in Jalalabad 

in februari en augustus 2014. Uit deze rapporten blijkt dat de perceptie van de veiligheid er in beide 

onderzochte perioden op achteruit is gegaan. De belangrijkste bezorgdheid voor de vrouwen die 

werden geïnterviewd in Jalalabad bleef dat zij of hun schoolgaande kroost slachtoffer zou worden 

                                                                                                                                                     
 

48 Khaama Press, 29/01/2015, url  
49 Khaama Press, 14/02/2015, url  
50 Pajhwok Afghan News, 18/02/2015, url 
51 Pajhwok Afghan News,  08/06/2013, url  
52 Pajhwok Afghan News, 13/11/2013, url ; Pajhwok Afghan News, 21/01/2014, url  
53 Pajhwok Afghan News, 22/01/2015, url  
54 Felbab-Brown, V., Brookings Institution Press, 2013, url, p.82 
55 European Asylum Support Office (EASO), januari 2015, url, p.100 
56 Foschini, F., 21/01/2013, url  

http://www.khaama.com/breaking-news-heavy-explosion-in-jalalabad-city-28091
http://www.khaama.com/would-be-suicide-bombers-arrested-in-nangarhar-29066
http://www.pajhwok.com/en/2015/02/18/magnet-bombing-gang-busted-jalalabad
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/nangarhar-experiences-growing-insecurity-lawlessness-residents
http://www.pajhwok.com/en/2013/11/13/kidnapped-child-rescued-2-suspects-held
http://www.pajhwok.com/en/2014/01/21/sharp-rise-kidnappings-worries-nangarharis
http://www.pajhwok.com/en/2015/01/22/kidnappers-detained-raids-student-rescued
https://books.google.be/books?id=92C1TyY2YQwC&dq=crime+in+jalalabad&hl=nl&source=gbs_navlinks_s
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Afghanistan-security-situation.pdf
https://www.afghanistan-analysts.net/index.asp?id=3218
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van zelfmoord- en bomaanslagen in de stad. Toch heerst bij de geïnterviewde vrouwen een 

consensus dat ondanks deze dreiging Jalalabad relatief veilig is. Vrouwen en meisjes blijven 

buitenshuis werken, naar school gaan en toegang zoeken tot basis voorzieningen als 

gezondheidszorg, onderwijs en het gerecht. Ook de houding van religieuze leiders in Jalalabad ten 

aanzien van werkende en schoolgaande vrouwen en meisjes wordt als positief omschreven. De 

Afghaanse veiligheidsdiensten genieten een groot vertrouwen bij de vrouwelijke bevolking om de 

veiligheid in de stad te bewaren en worden over het algemeen ervaren als respectvol ten aanzien 

van vrouwen. In de tweede cyclus, uitgevoerd in augustus 2014, heerste weliswaar een grote 

onzekerheid over de uitkomst van het politieke proces naar aanleiding van de gecontesteerde 

tweede ronde van de presidentsverkiezingen in juni 2014. Dit leidde er onder meer toe dat minder 

meisjes schoolliepen of gezondheidszorg zochten.57 In de derde cyclus van 2014, gebaseerd op 

interviews afgenomen in november 2014, ging het veiligheidsgevoel er nog op achteruit. Vooral het 

aantal aanslagen baarde de vrouwen zorgen.58  

4. Vluchtelingen en IDP’s 

 

Volgens de Monthly updates on conflict induced internal displacement van maart 2014 tot en met 

januari 2015 van UNHCR dwong het geweld in de stad geen grote groepen op de vlucht. 

Integendeel, regelmatig zochten kleine groepjes IDP’s uit Nangarhar en omringende provincies hun 

toevlucht tot de stad. Het ging in het begin van het jaar volgens UNHCR veelal om kleinere groepjes 

die eerder intimidatie ontvluchten, dan de grote groepen die voor veralgemeend geweld op de vlucht 

zijn. De meeste IDP’s zijn in hun regio van herkomst gekend als pro-regering en worden om die 

reden lastig gevallen. Anderen worden onder druk gezet om financiële bijdragen te leveren aan de 

opstandelingen of hen te vervoegen in de strijd tegen de overheid. Vanaf de zomermaanden 

vluchtten steeds meer mensen voor het gewapend conflict tussen de strijdende partijen en voor 

bombardementen vanuit Pakistan. Vooral de omringende districten Bihsud en Surkh Rod, waaronder 

veel buitenwijken van Jalalabad vallen, maar ook de districten Bati Kot, Kuz Kunar, Kama en 

Khogyani vingen regelmatig IDP’s op. De meerderheid van de IDP’s in Jalalabad en Bihsud verblijven 

in gehuurde woningen. Sommigen kregen onderdak van de gastgemeenschappen of van verwanten 

en vrienden. Enkele families verbleven in april 2014 in een tent. De meeste IDP’s kregen 

voedselpakketten van het World Food Programme en non-food items van het UNHCR en het 

Norwegian Refugee Committee.59  

In en rond Jalalabad leven grote groepen IDP’s. De meesten ervan vestigden zich in de omliggende 

districten, zoals in het “Kabul Camp”, in het district Rodat of “Khalis Family Colony” in Surkh Rod.60 

Deze kampen huizen al IDP’s en terugkeerders sinds de jaren tachtig.61 

Op 10 februari 2014 kondigde de Afghaanse regering met steun van het UNHCR echter een nieuwe 

politiek aan ten aanzien van IDP’s. Deze politiek bevat maatregelen om basisrechten te verlenen aan 

ontheemden, waaronder het recht op een verblijfplaats. Ook zou de humanitaire bijstand worden 

opgeschroefd, zowel aan de IDP’s zelf als de gemeenschappen die hen opvangen, wat zou moeten 

leiden tot een effectieve bescherming aan de vluchtelingen uit de conflictzones.62 Amnesty 

                                                
 

57 Afghanistan Public Policy Research Organization (APPRO), 05/2014, url, p.34-35 ; Afghanistan Public Policy 
Research Organization (APPRO), 10/2014, url, p.59-61, 85-86  
58 Afghanistan Public Policy Research Organization (APPRO), 01/2015, p.43-45 
59 UN High Commissioner for Refugees, 03/2014 – 01/2015, url  
60 Irin News, 20/10/2014, url; Khaama Press, 9/2/2015 url  
61 AREU, 05/2006, url, p.3 
62 UN High Commissioner for Refugees,  11/02/2014, url 
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International noemde het nieuwe beleid van de Afghaanse regering een “mijlpaal” voor de 

bescherming van de Afghaanse IDP’s.63 Nangarhar werd uitgekozen als pilootprovincie om het 

nieuwe IDP-beleid in uit te rollen. In oktober 2014 werd een Provincial IDP Policy Workshop 

georganiseerd in Nangarhar. Het coördinatie mechanisme voor dit beleid staat onder leiding van de 

provinciegouverneur. In januari 2015 was de creatie van het Nangarhar Provincial IDP Policy 

Implementation Committee een feit. Dit orgaan moet het provinciaal actieplan voor de 

implementatie van het nieuwe IDP beleid uitwerken en monitoren. In dit plan zullen provinciale 

oplossingen worden gezocht voor de preventie van ontheemding, antwoorden tijdens een 

ontheemding en maatregelen om de ontheemding te beëindigen. Het opstellen van dit plan begon in 

februari 2015.64  

5. Bereikbaarheid 

De weg die Kabul met Jalalabad verbindt, vervoerde in 2007 dagelijks gemiddeld zo’n 5.600 

voertuigen. Toen werd geschat dat het verkeersvolume jaarlijks met vier tot acht percent zou 

toenemen. Dat betekent dat in 2012 er tussen de 6.500 en 8.200 voertuigen per dag zouden rijden 

over de weg.65 Het grootste probleem op de weg is veruit de verkeersveiligheid. De directeur van 

het burgerlijk hospitaal van Nangarhar, Humayun Zaheer, verklaarde aan de pers dat er in het 

Afghaans kalenderjaar 1391 (maart 2012 – maart 2013) bijna 200 doden vielen in 

verkeersongelukken op de weg tussen Jalalabad en Kabul. Daarnaast vielen er ongeveer 5.000 

gewonden. De politie hield het in datzelfde jaar op 121 doden en 81 gewonden. Het verschil is te 

verklaren doordat vele ongevallen niet worden geregistreerd. De cijfers van het hospitaal zijn 

daarom veel betrouwbaarder. De oorzaken moeten worden gezocht bij roekeloos rijgedrag en een 

verouderd wagenpark. Ook nam het verkeer op deze weg de laatste jaren aanzienlijk toe, volgens de 

dokter.66 In Surobi kronkelt de weg van Jalalabad via talloze haarspeldbochten steil omhoog door de 

kloof van de rivier Kabul. De ontelbare vrachtwagens die uit Pakistan komen, raken soms maar met 

moeite de helling op. Dit leidt volgens een reportage in de New York Times regelmatig tot congestie 

en ongeduldige wagens nemen dan ook vaak grote risico’s bij roekeloze inhaalmanoeuvres die 

regelmatig tot dodelijke accidenten leiden.67 

Uit onderzoek van de ANSO biweeklies68, uitgevoerd in maart 2013, kwam Cedoca tot de vaststelling 

dat er af en toe een aanslag gebeurde op troepen of bevoorradingskonvooien op de hoofdweg die 

door Qarghayi loopt en Kabul met Jalalabad verbindt. Meestal waren die aanslagen zonder 

slachtoffers. ANSO raadt ngo’s en reizigers aan zich strikt aan bepaalde reistijden te houden, te 

weten tussen zeven uur en zestien uur. Toch gebeurt er occasioneel een gewelddadig incident 

binnen deze uren. Een correspondent van een Afghaans nieuws- en informatiemedium in de 

provincie Kunar, tevens voorzitter van de journalistenbond in Nangarhar, antwoordde op een vraag 

van Cedoca over de veiligheid op de weg, dat ze “volkomen veilig” is. Wel stipt de journalist aan dat 

er een groot probleem is qua verkeersveiligheid. Het risico om te komen in een autoaccident is vele 

                                                
 

63 Amnesty International, 10/02/2014, url 
64 UN High Commissioner for Refugees, 09/2014 – 01/2015, url  
65 Engconsult, s.d., url 
66 Pajhwok Afghan News, 20/03/2013, url 
67 New York Times, 07/02/2010, url  
68 Twee wekelijkse rapporten van de Afghanistan NGO Safety Office, een organisatie die veiligheidsanalyses geeft 
aan ngo’s werkzaam in Afghanistan. Haar rapporten zijn “bi-weekly reports and trend analyses (quarterly) on 
security-related incidents (types, causes, location and casualties), general and specific conflict mapping, civilian 
casualties and leading causes of death”. Zij zijn sinds 2012 echter niet meer beschikbaar online. 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=52f9dec14&skip=0&query=idp&coi=AFG&searchin=year&sort=date
http://www.refworld.org/country,,UNHCR,,AFG,,,,0.html
http://www.eng-consult.com/pub/capacity.pdf
http://www.pajhwok.com/en/2013/03/20/kabul-jalalabad-road-accidents-claim-200-lives
http://www.nytimes.com/2010/02/08/world/asia/08road.html?pagewanted=all&_r=0
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malen groter.69 Een westerse veiligheidsanalist in Kabul gecontacteerd door Cedoca bevestigde in 

een telefoongesprek op 19 februari 2015 dat IED’s hoofdzakelijk afgaan op secundaire niet-

geasfalteerde wegen, vooral de wegen van en naar districtscentra in gecontesteerd gebied zien meer 

IED’s. Volgens deze bron die het gebruik van IED’s grondig bestudeerd heeft, is er geen afgelijnd 

moment van de dag op te plakken wanneer IED’s afgaan; er een licht hoger risico is op IED’s van 

zes uur tot 21 uur. Toch raadt ook deze analist, die om veiligheidsredenen wenste anoniem te 

blijven, zijn cliënten aan overdag te rijden, omdat de road clearance-operaties van de internationale 

en Afghaanse troepen steevast in de ochtend plaatsvinden. Ook hij bevestigde dat IED’s in 

hoofdzaak ANSF-konvooien tot doelwit hebben en elke Afghaan met gezond verstand minstens 100m 

afstand bewaart tot deze konvooien.70 

Samenvatting 

In de periode van januari tot en met oktober 2014 kwamen in Jalalabad 173 aan het geweld 

gerelateerd incidenten voor. Meer dan de helft van de gerapporteerde incidenten zijn incidenten 

waarbij de Afghaanse veiligheidsdiensten een aanslag verijdelden. Hoewel dit inherent een groot 

potentieel inhoudt op gewelddadige incidenten, wijst dit ook op de capaciteit van de 

veiligheidsdiensten om dergelijk geweld te voorkomen. Voor het overige valt het veelvuldig gebruik 

van geïmproviseerde springtuigen (IED’s) op. Daarbij valt het gebruik op van de zogenaamde 

magnetische IED’s (MIED’s). Het doelwit van deze IED’s zijn bijna zonder uitzondering de wagens 

van de Afghaanse veiligheidsdiensten en hooggeplaatste overheidsmedewerkers. Daarnaast vonden 

er in Jalalabad ook enkele zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen 

passen zonder uitzondering in het patroon dat zich de laatste jaren heeft gevestigd in de grote 

steden in Afghanistan: aanslagen tegen high profile-doelwitten. Met high profile-doelwitten worden 

overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten en plaatsen met een 

internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. 

Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghaans overheidspersoneel, meer bepaald 

veiligheidspersoneel, en de internationale aanwezigheid meestal in de vorm van zelfmoordaanslagen 

of aanslagen met (M)IED’s op hun voertuigen. Wanneer er burgerslachtoffers vallen, vallen deze 

vooral als collateral damage bij aanslagen op deze doelwitten. Toch vonden er ook enkele aanslagen 

plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van duidelijk burgerlijke infrastructuur. 

Hoewel bij de bevolking een consensus heerst dat ondanks deze dreiging Jalalabad relatief veilig is, 

gaat het veiligheidsgevoel erop achteruit. Dit veiligheidsgevoel wordt aangetast door de aanslagen 

van opstandelingen, maar eveneens door de stijgende criminaliteit. 

Het geweld in de stad drijft geen grote groepen inwoners op de vlucht. Integendeel, regelmatig 

zochten kleine groepjes ontheemden uit Nangarhar en omringende provincies hun toevlucht tot de 

stad. De meerderheid van de IDP’s in Jalalabad en naburig Bihsud verblijven in gehuurde woningen. 

Sommigen krijgen onderdak van de gastgemeenschappen of van verwanten en vrienden. Slechts 

enkele families verblijven in een tent. De meeste IDP’s krijgen hulp van internationale organisaties. 

In Nangarhar wordt als eerste provincie in Afghanistan het nationale IDP-plan uitgerold. 

 Jalalabad is enkel bereikbaar vanuit Kabul over de weg. Op deze weg gebeuren af en toe aanslagen, 

echter vaak zonder burgerslachtoffers. Het allergrootste gevaar op deze weg is het roekeloze 

verkeer. 

                                                
 

69 Correspondent van een Afghaans nieuws- en informatiemedium in de provincie Kunar en voorzitter van de 

journalistenbond van Nangarhar, telefoongesprek, 06/07/2012 
70 Anoniem, westerse veiligheidsmedewerker, senior analist, telefoongesprek, 19/02/2015 
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