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Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den vestlige 

regionen – oppdatering  
 

 

 Utvikling og endring i konfliktmønster og konfliktnivå etter januar 2018 

Bakgrunn 

I desember 2017 publiserte Landinfo (Landinfo 2017a) et temanotat om sikkerhetssituasjonen 

i den vestlige regionen.1 Notatet gir en utførlig beskrivelse av konfliktmønster og konfliktnivå 

i regionen og dens fire provinser, blant annet med henblikk på hvordan sikkerhetssituasjonen 

påvirker sivilbefolkningen. 

Denne responsen bygger på ovennevnte temanotat, og gir en kortfattet redegjørelse for utvikling 

og eventuelle endringer i sikkerhetssituasjonen i regionen fra januar 2018 til publiseringsdato. 

Responsen bygger blant annet på informasjon fra nyhetsmedier, nasjonale og internasjonale 

organisasjoner som er til stede i Afghanistan, tenketanker og forskere. 

United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA) rapporterer særskilt om 

sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen, og deres informasjon danner et viktig grunnlag for 

responsen. Det presenteres også tall og informasjon om internt fordrevne som følge av 

konflikten i regionen. 

Når det gjelder utfordringer knyttet til kildetilfang og rapportering om sikkerhetssituasjonen i 

Afghanistan, vises det i sin helhet til redegjørelsen som er gitt i temanotatet av 12. desember 

2017. 

Utvikling i sikkerhetssituasjonen i den vestlige regionen 

Sammenliknet med regionene i de sørlige og østlige delene av landet, har den vestlige regionen 

tradisjonelt vært relativt mer sikkerhetsmessig stabil. Antall registrerte sikkerhetshendelser i de 

første seks månedene av 2018 er – i en afghansk kontekst – også relativt lavt. I underkant av 

åtte prosent av de registrerte sikkerhetshendelsene på landsbasis, inntraff i den vestlige 

                                                 

1 For en oversikt over Afghanistans regioner og provinser, se OCHAs (2014) kart her: 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/afg_administrative_divisions

_201401JAN02_A0_low_res.pdf.    
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regionen. Til tross for dette er Farah og Herat blant de ti provinsene i landet som hadde flest 

registrerte sikkerhetshendelser i perioden (internasjonal organisasjon, e-post 2018).  

Konfliktmønsteret i alle provinsene i regionen karakteriseres av væpnede kamper mellom 

opprørere – ledet an av Taliban – og afghanske sikkerhetsmyndigheter (ANSF). Bakkekamper 

utgjør i underkant av halvparten av de registrerte sikkerhetshendelsene, mens IEDer 

(Improvised Explosive Device) utgjør om lag 20 prosent. Selvmordsangrep – selv om det 

forekommer – benyttes i liten grad (internasjonal organisasjon, e-post 2018). 

Opprørsaktivteten i regionen har økt de siste årene, som følge av den labile situasjonen i Farah-

provinsen. Den 15. mai 2018 igangsatte Taliban en offensiv mot provinshovedstaden Farah by. 

Dette er det første storskala-angrepet på en provinshovedstad siden 2016. Konfliktnivået i Farah 

første halvår av 2018, kan knyttes til situasjonen i naboprovinsen Helmand. Vestlige 

sikkerhetskilder (som sitert i Stanekzai 2018) har hevdet at mens afghanske og internasjonale 

styrker økte presset på Taliban i Helmand, trakk Taliban seg tilbake fra provinsen og økte 

fokuset på Farah.  

Mens afghanske sikkerhetstyrker fortsetter å være relativt defensive flere steder i regionen, har 

internasjonale styrkers involvering steget – først og fremst med luftoperasjoner – for å bistå 

ANSF med å holde sine posisjoner. I Farah-provinsen har internasjonal luftstøtte vært 

avgjørende for å hindre opprørerne i å overta kontrollen i flere områder (Ruttig 2018a, b; 

internasjonal kilde, e-post 2018).  

Den 24. april 2018 erklærte Taliban start av kampsesongen, den såkalte våroffensiven, der 

budskapet var at den høyeste prioriteten er å bekjempe internasjonal militær tilstedeværelse. 

Årets aksjon bærer navnet Al Khandaq Jihadi (IEA 2018d). I forbindelse med feiring av eid i 

juni 2018, inngikk den afghanske regjeringen og Taliban en tre-dagers våpenhvile (15.-17. 

juni). Våpenhvilen ble i hovedsak respektert av begge parter, også av Taliban. Ifølge Talibans 

talsmann (som gjengitt i Qazi 2018) viste dette at Taliban er «unified and trustworthy». 

Opprørere, myndighetspersoner og sivile feiret eid sammen flere steder i landet (Qazi 2018). 

Voldsnivået var lavt i dagene som våpenhvilen varte, også i den vestlige regionen. Det er 

imidlertid ingenting som tyder på at våpenhvilen har redusert voldsnivået på lang sikt, eller 

motivert Taliban til å inngå i fredsforhandlinger med myndighetene. 

Den 20. oktober 2018 skal det etter planen holdes parlaments- og distriktsvalg i Afghanistan. 

Etter at det ble åpnet for velgerregistrering den 14. april 2018, har den vestlige regionen – i 

likhet med flere steder i lander – blitt rammet av valgrelatert vold (UN Secretary-General 2018, 

s. 3). Volden har vært rettet mot institusjoner, lokaler og personer som assosieres med 

valgprosessen, og det er ventet at volden vil fortsette inntil valget er gjennomført og resultatet 

offentliggjort. 

Siden 2015 har det med ujevne mellomrom blitt meldt om tilstedeværelse av Daesh2 i den 

vestlige regionen, og i 2017 tilskrev UNAMA Daesh ansvar for tre angrep i Herat by (UNAMA 

& OHCHR 2018, s. 39). Så langt i 2018 har Daesh påtatt seg ansvar for ett angrep i regionen; 

en selvmordsaksjon i Herat by den 25. mars 2018. Landinfo har tidligere påpekt at det er svært 

                                                 

2 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 denne responsen.  

http://www.landinfo.no/
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lite eller ingen informasjon om Daesh i Herat (se temanotat av 12. desember 2018). Dette 

gjelder fortsatt.3  

I første halvår av 2018 registrerte UNAMA (e-post 2018) totalt 368 sivile ofre som følge av 

konfliktrelatert vold i den vestlige regionen, hvorav 151 ble drept og 217 skadd. Til tross for en 

generell økt opprørsaktivitet, er det allikevel en knapp nedgang på rundt fire prosent 

sammenliknet med samme periode av 2017.4 En årsak til nedgangen kan være at 

selvmordsaksjoner har krevd færre sivile ofre i første halvår 2018 enn det som var tilfelle i året 

før, blant annet i Herat.  

Ifølge UNAMAs registreringer for første halvdel av 2018 har provinsene Farah, Herat og 

Badghis hatt en nedgang i sivile ofre, mens antallet ofre har økt i provinsen Ghor. Farah og 

Herat er, som de også var i samme periode i 2017, blant de ti provinsene i Afghanistan med 

flest registrerte sivile ofre (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73, e-post 2018).  

Farah 

I den vestlige regionen har Farah i lengre tid vært den provinsen med flest registrerte 

sikkerhetshendelser og høyest konfliktnivå. Slik har situasjonen også vært første halvår av 

2018, med rundt 350 registrerte sikkerhetshendelser. Dette utgjør om lag 45 prosent av det totale 

antallet registrerte hendelser i regionen (internasjonal organisasjon, e-post 2018).  

Taliban har betydelig tilstedeværelse i provinsen 

Taliban er tungt til stede i Farah. Det kan være vanskelig å fastslå hvem som til enhver tid har 

reell kontroll i et distrikt eller område. Ulike kilder kan også vurdere situasjonen noe ulikt. 

Videre kan kildene ha ulike definisjoner av begrepene de bruker for å gi en 

situasjonsbeskrivelse. Informasjonen nedenfor illustrerer at forskjellige kilder gir ulike 

situasjonsbeskrivelser.  

Nestleder for provinsrådet, uttalte i april 2018 (Nurzai, som sitert i Ruttig 2018b, s. 4) at Taliban 

hadde full kontroll i distriktene Bakwa, Khaki Safed og Gulesta. Dette ble senere bestridt av 

ansvarlig politisjef. Et parlamentsmedlem hevdet i samme periode (A'azami, som sitert i Ruttig 

2018b, s. 4) at distriktene– Bakwa, Khaki Safed, Bala Buluk, Gulestan, Pusht Rod og Anar 

Dara – i stor grad var kontrollert av Taliban, der myndighetenes tilstedeværelse er begrenset til 

distriktssentrene. Samme kilde vurderte at afghanske myndigheter stod sterkere i de fire 

distriktene Pur Chaman, Qala Kah, Shib Koh og Lash Wa Juwayn.  

Thomas Ruttig (2018b, s. 4) ved AAN konsulterte lokale kilder i mai 2018, som hevdet at 

Taliban i stor grad kontrollerer alle de rurale distriktene i Farah-provinsen, med unntak av 

distriktssentrene.  

                                                 

3 Generelt har tilstedeværelse av Daesh utenfor kjerneområdet øst i Afghanistan, stort sett dreid seg om 

enkelkommandanter som har sverget lojalitet til gruppen. Den mest kjente av disse, og etter analytiker Obaid Alis 

vurdering den eneste synlige – Qari Hekmatullah i Jawzjan-provinsen – ble nedkjempet av Taliban den 1. august 

2018. Obadi Ali (2018, s. 6) karakteriserer måten dette ble gjort på som en advarsel til andre misfornøyde Taliban-

kommandanter som potensielt skulle tenkte på å motsette seg Taliban. 

4 Ifølge UNAMA ble det registrert totalt 383 sivile ofre (209 drept og 274 skadd) i den vestlige regionen i første 

halvdel av 2017 (UNAMA & OHCHR 2017, s. 5, 73). 
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Ifølge US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR 2018a, s. 241) 

har Resolute Support per 15. mai 2018 gjort følgende vurdering av partenes posisjonering i 

provinsen:5  

 To distrikter er under «myndighetenes kontroll»: Shib Koh og Lash Wa Juwayn. 

 Fire distrikter er under «myndighetens innflytelse»: Anar Dara, Farah, Pur Chaman og 

Qala Kah. 

 Fem distrikter er «omstridte»: Bakwa, Bala Buluk, Gulestan, Khaki Safed og Pusht Rod.  

Resolute Support mener altså at det ikke er noen distrikter i Farah-provinsen der opprørerne har 

«høy aktivitet» i hele distriktet.    

Konfliktmønster og konfliktnivå 

Konfliktmønsteret preges av væpnede sammenstøt mellom de to partene i konflikten, 

hovedsakelig ved at Taliban angriper ANSF-mål som kontrollposter og konvoier (RFE/RL 

2018). I tillegg bruker Taliban IEDer som angrepsmetode (Khaama Press 2018d).   

Som svar på Talibans press, gjennomfører ANSF sporadiske klareringsoperasjoner og 

luftangrep (ofte med bistand fra internasjonale styrker) mot Talibans «strongholds» (Khaama 

Press 2018a, b). I første halvår av 2018 ble over 80 prosent av alle registrerte luftangrep i den 

vestlige regionen gjennomført i Farah-provinsen (internasjonal organisasjon, e-post 2018).  

I 2018 har afghanske og amerikanske styrker gjennomført luftangrep mot flere 

heroinlaboratorier (Khaama Press 2018e). Jelena Bjelica (2018, s. 1-2) og Thomas Ruttig 

(2018b, s. 5) ved Afghanistan Analysts Network (AAN) argumenterer for at dette er en ny 

strategi fra amerikansk side; å ramme Talibans inntektskilde mer systematisk ved å angripe 

produksjonsfasiliteter. 

Konflikten i Farah-provinsen utspilles også langs veinettet. I første halvår av 2018 har særlig 

veien mellom provinshovedstaden og ringveien – fra Farah by nordøstover til distriktet Bala 

Buluk – vært rammet av sikkerhetshendelser, og her har det tidvis vært intense kamper. 

Veistrekningen er strategisk viktig for både afghanske myndigheter og Taliban, blant annet 

fordi landeveien er eneste måten ANSF kan transportere forsyninger og forsterkninger til 

provinshovedstaden. Afghanske sikkerhetsmyndigheter har permanente kontrollposter langs 

veien, men opprørerne har allikevel klart å operere langs veien og angripe ANSF-mål. Det 

meldes også om IEDer utplassert langs veiene, og omkomne forårsaket av veibomber 

(TOLOnews 2018a).  

Taliban setter ellers opp illegale veisperringer langs veinettet i søken etter personer som har 

forbindelse til afghanske myndigheter. Flere personer, mistenkt for tilknytning til 

myndighetene, har blitt kidnappet ved slike illegale veisperringer. Personer som ikke har blitt 

ansett å ha tilknytning til afghanske myndigheter, har blitt sluppet fri, ofte etter forhandlinger 

                                                 

5 Ifølge SIGAR (2018a, s. 241) har Resolute Support klassifisert fem ulike nivåer eller kategorier som skal gi en 

beskrivelse av partenes innflytelse i gitte distrikter. Kategoriene spenner fra en situasjon der myndighetene har full 

kontroll til at opprørerne har høy aktivitet (se SIGAR 2018b, s. 5 for en detaljert forklaring). Resolute Support har 

nylig forandret begrepet «insurgent control» til «high insurgent activity» og begrepet «insurgent influence» til 

«insurgent activity». Forklaringen på dette oppgis å være publiseringshensyn, og ikke på grunn av ny metodologi 

(SIGAR 2018a, s. 71). 
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gjennomført av lokale eldre. Det er flere eksempler på at myndighetsansatte og 

sikkerhetspersonell utenfor tjeneste har blitt drept på stedet i slike illegale veisperringer (Ariana 

News 2018a, b; internasjonal kilde e-post 2018).  

Taliban forsetter å utføre målrettede drap i Farah-provinsen. Eksempelvis ble en aktor drept i 

provinshovedstaden den 3. februar 2018 (Bariz 2018). Den 17. juli 2018 meldte nyhetsmediet 

Pajhwok Afghan News (2018a) at minst syv militære og sivile tjenestemenn (uten å spesifisere 

nærmere) var drept i Farah by de siste ti dagene av gjerningsmenn som stakk av på motorsykler, 

og den 26. juni 2018 meldte Khaama Press (2108c) at en tjenestemann i National Directorate 

of Security (NDS) var skutt i Farah by.  

Som tidligere er opprørsaktivteten mest konsentrert i sentrale områder i provinsen, og spesielt 

distriktene Farah, Bala Buluk og Pusht Rod rammes av sikkerhetshendelser. Men også andre 

distrikter rammes, som det nordvestlige distriktet Anar Dara, der distriktssenteret ble angrepet 

i mars 2018 (Pajhwok Afghan News 2018b).  

Angrep mot provinshovedstaden Farah by mai 2018 

Provinshovedstaden Farah by har vært under press siden Taliban angrep byen i oktober 2016, 

og et nytt angrep mot byen har vært fryktet lenge. Den 15. mai 2018 igangsatte Taliban en 

offensiv mot provinshovedstaden fra flere kanter. Dette var, som bemerket, det første storskala-

angrepet på en provinshovedstad i Afghanistan siden 2016. Angrepet ble fulgt opp av harde 

væpnede sammenstøt som varte i flere dager, før Taliban ble drevet tilbake av afghanske 

sikkerhetsstyrker med støtte fra internasjonale luftstyrker (Ruttig 2018a, s. 1, 2018b, 3; UN 

Secretary-General 2018, s. 5).  

Thomas Ruttig ved AAN (2018a, s. 8) peker på at Taliban ble presset tilbake til sine 

opprinnelige stillinger like utenfor provinshovedstaden, hvilket kan innebære nye angrep i 

fremtiden.  

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold 

I første halvår av 2018 registrerte UNAMA totalt 155 sivile ofre i provinsen, hvorav 67 ble 

drept og 88 skadd som følge av konfliktrelatert vold. Dette representerte en nedgang på 14 

prosent sammenlignet med samme periode i 2017, da totalt 181 (73 drepte og 108 skadde) ofre 

ble registrert (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73, e-post 2018). 

Bakkekamper forårsaket flest sivile ofre i provinsen det første halvåret av 2018. Deretter fulgte 

luftangrep og målrettede drap som de viktigste årsakene til sivile drap og skader som følge av 

konflikten (UNAMA, e-post 2018). 

Internt fordrevne 

Ifølge OCHA (2018) ble 18 847 personer registrert fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Farah-provinsen i perioden fra 1. januar til og med 18. august 2018. Samtidig ble det 

registrert 18 847 internt fordrevne (Province of Displacement) som tok opphold i provinsen. 

De internt fordrevne i Farah-provinsen har i all hovedsak tatt opphold i Farah-distriktet, der 

provinshovedstaden ligger. I nevnte periode ble det registrert 18 071 internt fordrevne som tok 

opphold her. Andre internt fordrevne har tatt opphold innad i hjemdistriktet. Et fåtall – 413 fra 

http://www.landinfo.no/
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Farah-distriktet og 33 fra Pusht Rod-distriktet – har forlatt provinsen og tatt opphold i 

naboprovinsen Herat (OCHA 2018). 

Det er registrert internt fordrevne i alle provinsens distrikter, bortsett fra Lash Wa Juwayn-

distriktet. Majoriteten av de fordrevne – 11 396 personer – kom fra Pusht Rod-distriktet. 

Deretter fulgte Bala Buluk-distriktet med 2618 personer, Farah-distriktet med 413 personer og 

Khaki Safed-distriktet med 263 personer.  

Herat 

Konfliktmønsteret i Herat-provinsen er i all hovedsak slik det beskrives i temanotatet av 

desember 2017 og responsen av 2016. Hovedlinjene i konfliktbildet er relativt stabile, der 

Taliban er den største og viktigste opprørsgruppen. Også i 2018 har det vært angrep mot shia-

mål i Herat by, hvorav Daesh har påtatt seg ansvar for ett (se mer informasjon om dette under 

avsnittet Herat by). 

Resolute Support (som vist i SIGAR 2018a, s. 242-243) vurderte per 15. mai 2018 alle 

distriktene i provinsen – bortsett fra ett – som under myndighetens innflytelse eller kontroll. 

Unntaket var det sørlige Shindand-distriktet, hvor klassifikasjonen «insurgency activity» ble 

gitt.  

Landinfo vil påpeke at Shindand-distriktet er blitt administrativt inndelt i nye distrikter: Zerkoh, 

Poshtkoh, Zawol (Zawal), Koh-e Zawar (Koh Zoor) og eventuelt Shindand. Det fremstår som 

uklart om det nå er fire eller fem distrikter (én kilde viser til fem og en annen kilde viser til 

fire), det vil si hvorvidt Shindand fortsetter å være ett distriktsnavn på et mindre landområde 

(Salam Watander 2017; Ruttig 2018c, s. 6).  

Så langt blir de nye distriktsnavnene lite brukt i media og annen litteratur, og de fleste kildene 

(eksempelvis SIGAR) fortsetter å omtale landområdet som Shindand-distriktet. Landinfo 

refererer i denne responsen til det distriktsnavnet som kildene benytter.  

Den nyutnevnte lederen for distriktet Zerkoh (som sitert i Salam Watander 2017) har for øvrig 

uttalt at dette området er Talibans «stronghold» i det tidligere Shindand-distriktet. 

Konfliktmønster og konfliktnivå 

Av det totale antallet registrerte sikkerhetshendelser i den vestlige regionen i de seks første 

månedene av 2018, ble rundt 35 prosent av dem registrert i Herat. Av de registrerte hendelsene 

i denne provinsen, utgjorde bakkekamper rundt 40 prosent, mens i overkant av 25 prosent var 

forårsaket av IEDer (internasjonal organisasjon, e-post 2018).  

Konflikten utspilles blant annet langs veinettet, og der er angrepsmetoden ofte IEDer. Selv om 

angrepene hovedsakelig er rettet mot ANSF-mål, meldes det om flere sivile ofre som følge av 

veibomber (TOLOnews 2018d). Taliban gjennomfører også illegale veisperringer i søken etter 

personer som kan assosieres med afghanske myndigheter. Den 23. april 2018 ble eksempelvis 

fire passasjerer kidnappet fra en buss i Chisht-e-Sharif-distriktet (Ariana News 2018d; Khaama 

Press 2018f).  

Konflikten er som i foregående år mest fremtredende i det sørlige Shindand-distriktet, og det er 

her at flest sikkerhetshendelser rapporteres. I tillegg til konflikten mellom Taliban og afghanske 

myndigheter, preges Shindand-distriktet fortsatt av rivaliseringen mellom Taliban og gruppen 
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High Council of the Islamic Emirate of Afghanistan (HCIEA, se Landinfo 2017a og 2016 for 

detaljer).  

I kjølvannet av at Mulla Samad, lederen for Taliban i Shindand-distriktet, og flere av hans 

kommandanter ble meldt såret og/eller skadd i sammenstøtet med HCIEA i slutten av desember 

2017, har det vært økt spenning og kamper mellom gruppene i 2018 i Shindand-distriktet 

(Ariana News 2017; Dupée 2018, s. 30; The Frontier Post 2018a). Den 30. mars 2018 kidnappet 

Taliban fire gjester fra en bryllupsfest, og anklaget dem for å være HCIEAs støttespillere. En 

av de kidnappede ble drept.6 Den 9. april 2018 detonerte eksplosiver plassert i en rickshaw i et 

basarområdet og drepte 14 personer og skadet 35 (Faramarz 2018). Taliban benektet å ha noe 

med hendelsen å gjøre, og ingen har tatt på seg ansvar for angrepet. Den 8. juni 2018 angrep 

væpnede menn en moske i distriktet, og drepte syv personer og skadet minst to (Khaama Press 

2018h). HCIEA-medlemmer skal angivelig bo i dette området. Gitt den økende spenningen 

mellom Taliban og HCIEA, er det nærliggende å anta at disse angrepene er knyttet til konflikten 

gruppene imellom (internasjonal kilde, e-post 2018).  

I første halvår av 2018 har afghanske sikkerhetsmyndigheter vært proaktive spesielt i de 

nordlige distriktene, hvor det har vært oppstart av det såkalte TAPI (Turkmenistan – 

Afghanistan – Pakistan – India)-prosjektet; utbygning av en naturgassledning fra Turkmenistan 

til India. ANSF har blant annet etablert flere baser i distriktene Gulran, Kushk-e Kohna og 

Kushk. Det er viktig for afghanske myndigheter å sikre områdene som omfattes av prosjektet. 

På sikt vil dette også gjelde distriktene Zinda Jan, Adraskan og Shindand.  Taliban uttrykte 

støtte til TAPI-prosjektet i februar 2018, hvilket reduserer risikoen for sikkerhetshendelser 

rettet mot prosjektet. Det kan allikevel være en viss risiko at prosjektet rammes av lokale 

gruppers forsøk på økonomisk vinning (Erfanyar 2018).  

Den 15. februar 2018 ble for øvrig Herat-provinsen erklært fri for landminer, etter ti års 

klareringsarbeid (Ferrie 2018). 

Herat by 

Taliban har tradisjonelt hatt begrenset tilstedeværelse i Herat by. Bakgrunnen kan være at 

Taliban har dårlig fotfeste og relativt få støttespillere blant den multietniske befolkningen i 

Herat (der det bor relativt få pashtunere). Det er likevel på det rene at opprørerne har kapasitet 

til å gjennomføre aksjoner i Herat by. 

Landinfo er kjent med at det i 2018 skal ha blitt gjennomført to selvmordaksjoner i byen. Den 

første skjedde 25. mars 2018 da to selvmordsbombere forsøkte å sprenge seg utenfor en shia-

moske. En av selvmordsbomberne ble drept, mens den andre klarte å detonere eksplosivene. 

Minst én person ble drept og syv andre ble såret i angrepet som Daesh har påtatt seg ansvar for 

(Al Jazeera 2018).  Den andre aksjonen ble utført den 9. august 2018, da en selvmordsbomber 

detonerte seg ved en militærbygning. Tolv personer skal ha blitt drept, og minst fire såret. Ingen 

har så langt påtatt seg ansvaret for hendelsen (Khaama Press 2018g; TOLOnews 2018f). 

                                                 

6 Khaama Press (2018f) meldte 30. mars 2018 at Taliban kidnappet fem sivile, deriblant tre lærere, fra hovedveien 

i Shindand. En av dem ble drept. Ifølge TOLOnews (2018e) ble fem lærere kidnappet fra en landsby i Shindand 

den 39. mars 2018, hvorav en ble drept. Landinfo mener det er stor sannsynlighet for at disse nyhetsmeldingene 

omhandler samme hendelse som omtalt ovenfor.  
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I de fire første månedene av 2018 ble det registrert få sikkerhetshendelser i Herat by, men i mai 

og juni økte antallet. Taliban benytter seg spesielt av IEDer som angrepsmetode i byen. I tillegg 

gjennomføres lavskala-angrep rettet mot afghanske sikkerhetsstyrker samt målrettede angrep 

mot enkeltpersoner, ofte sikkerhetspersonell utenfor tjeneste, der vanlig fremgangsmåte er at 

væpnede menn på motorsykkel skyter mot personen som er målet, og så stikker av (IEA 2018c). 

Landinfo er kjent med at det er registrert enkelte sikkerhetshendelser i shia-dominerte bydeler 

i Herat i mai og juni 2018. Blant annet ble en shia-lærd drept av to væpnede menn den 22. juni 

2018 (The Frontier Post 2018b). Det foreligger svært lite tilgjengelig informasjon om 

hendelsene, og både bakgrunnen for og målet med angrepene fremstår uklart. Felles for de 

registrerte hendelsene ser imidlertid ut til å være at ingen grupper har påtatt seg ansvaret. 

Angrep rettet mot enkeltindivider kan ha ulike forklaringer, som ikke nødvendigvis har 

sammenheng med personens religiøse eller politiske tilknytning. Dette kan dreie seg om 

personlige konflikter, personens posisjon som leder i lokalsamfunnet og/eller relasjoner til 

myndighetene.  

En betydelig andel av befolkningen er shiamuslimer.  Byen er i dag preget av en stor grad av 

segregering, og enkelte nabolag kan nærmest være bebodd av kun én etnisk gruppering.7    

Historisk sett var byen tadsjikdominert, men har blitt mer flerkulturell med årene. En tidligere 

forsker ved AAN hevder at det i løpet av de siste 20 årene har vokst frem 35 

drabantbyer/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 (Kazemi 2014a og b). 

Når det gjelder tilstedeværelsen av Daesh i Herat by eller i provinsen forøvrig, foreligger det ut 

fra det Landinfo er kjent med, svært lite tilgjengelig informasjon.  

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold 

I første halvår av 2018 registrerte UNAMA totalt 140 sivile ofre i provinsen; hvorav 61 ble 

drept og 79 skadd som følge av konfliktrelatert vold. Dette representerte en markant nedgang 

på 36 prosent sammenlignet med samme periode i 2017, da totalt 215 (107 drepte og 108 

skadde) ofre ble registrert (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73; e-post 2018). 

IEDer forårsaket i samme periode flest sivile ofre i provinsen. Deretter fulgte bakkekamper og 

målrettede drap som de viktigste årsakene til sivile drepte og skadde (UNAMA, e-post 2018). 

Internert fordrevne 

Ifølge OCHA (2018) ble 400 personer registrert fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Herat-provinsen i perioden fra 1. januar til og med 18. august 2018. Samtidig ble det 

registrert 1727 internt fordrevne (Province of Displacement) som tok opphold i provinsen. 

Når det gjelder distrikter der flest personer ble registrert flyktet fra, hadde Shindand-distriktet 

det høyeste antallet med 374 personer (OCHA 2018).  

                                                 

7 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).  
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Majoriteten av de internt fordrevne – 1628 personer – tok opphold i Herat-distriktet, der 

provinshovedstaden ligger (OCHA 2018). 

En av grunnene til at Herat-provinsen har et langt høyere antall internt fordrevne som har tatt 

opphold i provinsen sammenlignet med hvor mange som har blitt fordrevet, er at internt 

fordrevne fra andre nærliggende provinser har tatt opphold i Herat (OCHA 2018).  

Ghor 

Selv om afghanske myndigheter tradisjonelt har hatt en relativt svak posisjon og styring i 

provinsen, har Ghor-provinsen heller ikke vært en av Talibans høyborger, til tross for økende 

innflytelse de siste årene. Ghor preges av et fragmentert konfliktbilde med svært mange ulike 

lokale kommandanter og grupperinger. Konflikter, samarbeid og allianser mellom lokale 

kommandanter/grupperinger, afghanske myndigheter og Taliban varierer og er i kontinuerlig 

endring. 

Informasjon fra ulike kilder indikerer at Taliban har brukt vintersesongen og våren til å skape 

nye allianser, og skal ha etablert samarbeid med flere lokale kommandanter og grupper. 

Talibans nettside – Voice of Jihad – har i løpet av første halvår 2018 publisert en rekke uttalelser 

om kommandanter som har inngått allianse med Taliban i provinsen (se eksempelvis Voice of 

Jihad 2018a, b).  

Landinfo er ikke kjent med sikkerhetshendelser som knyttes til Daesh i nyhetsbildet fra Ghor 

det første halvåret av 2018.  

Konfliktmønster og konfliktnivå 

Hovedlinjene i provinsens konfliktmønster, slik det beskrives i Landinfos temanotat av 

desember 2017, er i all hovedsak dekkende. I første halvdel av 2018 var Ghor blant de ti 

provinsene i landet med lavest antall registrerte sikkerhetshendelser. I underkant av ti prosent 

av det totale antallet sikkerhetshendelser i den vestlige regionen ble registrert i Ghor. I likhet 

med de øvrige provinsene i regionen, er det bakkekamper som forårsaker flest 

sikkerhetshendelser, med rundt 45 prosent. Deretter følger IEDer med i underkant av 25 prosent 

(internasjonal organisasjon, e-post 2018).  

De sentrale distriktene Chaghcharan, Du Layna og Shahrak synes å være åsted for de fleste 

sikkerhetshendelsene. I januar 2018 ble det blant annet meldt om et selvmordsangrep i 

provinshovedstaden Firuzkoh by i Chaghcharan-distriktet. Det foreligger lite informasjon om 

hendelsen, og omstendighetene samt hvem eller hva målet for angrepet var, synes uklart 

(Pajhwok Afghan News 2018e, f). Det har videre vært kamper mellom Taliban og lokale 

myndighetsvennlige militser i Shahrak-distriktet (TOLOnews 2018c), og lokale (som sitert i 

Pajhwok Afghan News 2018c) har advart mot at Taliban har fått kontroll over enkelte områder 

i Shahrak-distriktet. 

Flere sikkerhetshendelser skjer langs veinettet i provinsen. Lokale (som sitert i Pajhwok Afghan 

News 2018d) mener det innebærer en stor risiko å reise på landeveien i provinsen på grunn av 

«bad law and order». Eksempelvis setter opprørere opp illegale veisperringer og spør reisende 

om hvor de jobber og hvor de bor. Personer som assosieres med myndighetene har blitt 

kidnappet. Drap har også forekommet (Pajhwok Afghan News 2018h). Den 17. april 2018 ble 

det meldt at væpnede menn hadde drept tre personer i en illegal veisperring i utkanten av 
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provinshovedstaden Firuzkoh by. Det fremstår som uklart hvem som stod bak drapene og hva 

som var årsaken. Taliban har avvist at de var ansvarlig for hendelsen (TOLOnews 2018b).  

Ved illegale veisperringer kan folk bli møtt med krav om penger for å få passere. Spesielt har 

hovedveien mellom Herat by og Firuzkoh by vært rammet, særlig den delen av hovedveien som 

går gjennom Shahrak-distriktet. Tradisjonelt har det blitt krevd penger i all hovedsak av 

lastebiler og varetransport, men enkelte steder blir det nå meldt at personbiler også stoppes 

langs veien med krav om å betale for å passere sperringene. Det har også forekommet at 

lastebiler som stoppes, får lasten konfiskert. En internasjonal kilde (e-post 2018) har bemerket 

at slike hendelser skjer hyppigere i vintersesongen enn ellers, fordi inntektsgrunnlaget på denne 

årstiden er mindre og begrenses av værforholdene. Nyhetsmediet Pajhwok Afghan News 

(2018g) har også meldt om ulike, lokale væpnede grupperinger som raner folk som reiser langs 

veiene.  

Tidvis kan det være vanskelig å fastslå hvilken gruppering som står bak ulike 

sikkerhetshendelser, slik som hendelsene beskrevet ovenfor. Sikkerhetshendelser i Ghor-

provinsen er ofte knyttet til lokal stammedynamikk og/eller personlige og politiske 

maktkamper. Situasjonen i provinsen er sammensatt og preget av fragmentering.  

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold 

I løpet av de første seks månedene i 2018 ble det i Ghor-provinsen registrert 32 sivile ofre som 

følge av konfliktrelatert vold, hvorav 11 drepte og 21 skadde. Sammenliknet med samme 

periode i 2017, var dette en markant økning på 60 prosent, da totalt 20 (ti drepte og ti skadde) 

ofre ble registrert (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73; e-post 2018). 

Målrettede drap forårsaket flest sivile ofre i provinsen, etterfulgt av IEDer og 

selvmords/komplekse angrep (UNAMA, e-post 2018). 

Internert fordrevne 

Ifølge OCHA (2018) ble 6121 personer registrert fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Ghor-provinsen i perioden fra 1. januar til og med 18. august 2018. Samtidig ble det 

registrert 6140 internt fordrevne (Province of Displacement) som tok opphold i provinsen. 

Majoriteten av de fordrevne kom fra Du Layna-distriktet (2452 personer) og Shahrak-distriktet 

(2008 personer). Internt fordrevne i provinsen – 6078 personer –  tok hovedsakelig opphold i 

Chaghcharan-distriktet hvor provinshovedstaden ligger (OCHA 2018).  

Ghor-provinsen har blitt rammet av tørke i vinterperioden 2017/18, og dette har ført til flere 

internt fordrevne. Det er rapportert at 80 prosent av befolkningen i distriktene Chaghcharan, 

Taywara, Du Layna, Charsandra – samt 70 prosent i distriktene Pasaband, Lal Wa Sarjangal, 

Dawlatyar og Shahrak – har blitt rammet (Afghanaid 2018, s. 3). 
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Badghis 

Taliban har lenge hatt stor tilstedeværelse i Badghis-provinsen, med særlig fotfeste i de to 

nordlige distriktene Bala Murghab og Ghormach.8 Den 13. august 2017 falt distriktssenteret i 

Ghormach til Taliban og har siden vært under deres kontroll (Landinfo 2017a, b;.9 I  

Amerikanske myndigheter vurderte per 15. mai 2018 Ghormach-distriktet som under 

«insurgency activity» (SIGAR 2018a, s. 239-240). Distriktene Muqur og Bala Murghab anses 

som omstridte, mens de resterende syv distriktene i provinsen er under myndighetenes 

innflytelse eller kontroll.  

Konfliktmønster og konfliktnivå 

Av det totale antallet registrerte sikkerhetshendelser i den vestlige regionen i de seks første 

månedene av 2018, ble i overkant av ti prosent av dem registrert i Badghis. Bakkekamper 

forårsaket nesten 70 prosent av de registrerte sikkerhetshendelsene (internasjonal organisasjon, 

e-post 2018). Opprørsangrepene har primært vært rettet mot myndighetene, hovedsakelig mot 

ANSFs posisjoner og kontrollposter i provinsens nordlige distrikter Ghormach og Bala 

Murghab og i de sentrale distriktene Qadis og Muqur.  

Opprørerne forsøker blant annet å kontrollere veistrekninger, og i løpet av 2018 har det blitt 

meldt om illegale veisperringer. Opprørerne søker etter personer med tilknytning til afghanske 

myndigheter og ANSF. Kidnapping av passasjerer forekommer, og i mars 2018 ble det 

eksempelvis meldt om at Taliban hadde kidnappet fem personer i Qala-e-Naw-distriktet. De 

kidnappede skal ha vært forretningsmenn, og lokale mente de hadde blitt kidnappet for 

løsepenger (Ayubi 2018a). Provinsen har flere utsatte veistrekninger, blant annet strategiske 

viktige veier til nabolandet Turkmenistan, hovedveien mellom provinshovedstaden Qala-e-

Naw by og provinshovedstedene i naboprovinsene Herat og Faryab samt hovedveien mellom 

distriktene Qala-e-Naw og Jawand.  

I slutten av april 2018 gjennomførte Taliban en storskala, koordinert offensiv i sentrale og 

vestlige deler av Qadis-distriktet (Ayubi 2018b). Flere av sikkerhetsmyndighetenes 

kontrollposter ble erobret, og ANSF ble tvunget til en taktisk retrett. Etter noen dager mottok 

ANSF forsterkninger, blant annet med luftstøtte, og gjenvant kontrollen i ulike områder. 

Distriktsmyndighetene har benektet at landområder i Qadis falt til Taliban (Ayubi 2018b). 

Fungerende guvernør Garaftar (som sitert i Benish 2018) har imidlertid påstått at Taliban har 

kontroll over mesteparten av distriktet – unntatt en sikkerhetssone som fortsatt er under 

afghanske myndigheters kontroll – siden Taliban har inngått avtaler og allianser med lokale 

«strongmen». Han hevdet videre at Taliban kontrollerte majoriteten av skolene i distriktet, samt 

at befolkingen var pålagt ulike restriksjoner og ble skattlagt.  

                                                 

8 Afghanske myndigheter har i en nylig publisert distriktsoversikt, ført opp Ghormach som tilhørende både 

Badghis-provinsen og Faryab-provinsen, med en bemerkning om at distriktet er «midlertidig overført» til Faryab 

(Ruttig 2018c, s. 2). For mer informasjon om dette, se respons om Badghis-provinsen fra mars 2017, s. 2.  

9 I løpet av høsten 2017 gjennomførte afghanske sikkerhetsmyndigheter offensiver i distriktet, og har blant annet 

opprettet et nytt distriktssenter omtrent seks kilometer fra det opprinnelige distriktssenteret, med beliggenhet tett 

på en ANA-base og veien til Maimana by i Faryab-provinsen (Landinfo 2017a, b; internasjonale kilde, e-post 

2018). 
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Internasjonale styrker har økt antallet luftangrep i Badghis i 2018 sammenliknet med 2017. 

Dette har ifølge en internasjonal kilde (e-post 2018) medført at opprørerne forsøker å være 

mindre synlige fra luften, og at de derfor unngår store samlinger og å bevege seg i store grupper.  

Sivile ofre som følge av konfliktrelatert vold 

I løpet av første halvår av 2018 ble det i Badghis-provinsen registrert 41 sivile ofre som følge 

av konfliktrelatert vold, hvorav 12 drepte og 29 skadde. Sammenliknet med samme periode i 

2017, er dette en markant nedgang på 39 prosent, da totalt 67 (19 drepte og 48 skadde) ofre ble 

registrert. Bakkekamper forårsaket fleste sivile ofre i provinsen, etterfulgt av landminer og 

etterlatte udetonerte eksplosiver samt luftoperasjoner (UNAMA & OHCHR 2017, s. 73, e-post 

2018). 

Internert fordrevne 

Ifølge OCHA (2017) ble det 8392 personer registrert fordrevet fra hjemmene sine (Province of 

Origin) i Badghis-provinsen i perioden fra 1. januar til og med 18. august 2018. Samtidig ble 

det registrert 7815 internt fordrevne (Province of Displacement) som tok opphold i provinsen. 

Majoriteten av de internt fordrevne – 6606 personer – tok opphold i distriktet Qala-e-Naw, der 

provinshovedstaden ligger. Det høyeste registrerte antallet – 2283 – kom fra Qadis-distriktet. 

Deretter fulgt Ab Kamari-distriktet med 2011 personer, Mugur-distriktet med 1396 personer og 

Bala Murghab-distriktet med 1292 personer (OCHA 2018).  

 

Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 

samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 

og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 

skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 

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 

syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 

ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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