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1. English Summary
The first version of this report, published in August 2018, was produced due
to the deteriorating security situation in the province of Ghazni during the
year. It provided a brief overview of the security situation in the province,
and primarily focused on outlining the course of the Ghazni city attack in
August 2018.
The province of Ghazni witnessed intensifying insurgent activities during
2018, and also a geographic spread of the conflict to previously relatively
secure districts. Despite an overall deterioration in the security environment
in the province, stability prevailed in the Hazara dominated districts of
Jaghori, Malistan and Nawur as of late October 2018. Thereafter, violence
from Uruzgan spilled over into Jaghori and Malistan, leading to Taliban
attacks also in these previously relatively peaceful districts of Western
Ghazni.
The Taliban attacks on the Hazara districts had ended by December 2018,
but the new developments may prove to have changed the security dynamics
in these areas. Although too early to draw any conclusions, this year’s
fighting season will indicate if the Taliban have the intention to further
attempt to make inroads into these Hazara dominated districts.
The intensified conflict in Ghazni during 2018 entailed significant increases
in both civilian casualties, and internally displaced persons despite an
overall decline in the total number of security related incidents in the
province. The Taliban also strengthened their influence and proved capable
as well as willing to spread the geography of war into new districts that have
previously been largely unaffected by conflict related violence.
The Ghazni city attack, as well as other Taliban operations in the province
during the course of 2018, have shown a continued capable insurgency
despite the past year’s war efforts by the Afghan security forces and its
international allies. Increased international troop levels alongside an
intensified air campaign have not managed to break the stalemate between
the warring parties, and the Afghan government has not yet succeeded in its
plan to decimate Taliban control over the Afghan population and turn the
tide in its own favor.
Despite ongoing peace efforts and talks in different constellations, the year
ahead seems, thus far, to be a new year of violent conflict. If there will be no
agreement on a comprehensive ceasefire, which seems unlikely in the near
future, Ghazni, as well as other “hot spots” around the country will probably
see about the same levels of violence and fighting as the previous year,
according to Lifos assessment. If the delayed Presidential election, currently
scheduled for the 28th of September 2019, is to be held, increased violence is
also to be expected in line with previously established patterns during
election times.
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2. Inledning
Bakgrunden till den första versionen av denna rapport var det försämrade
säkerhetsläget i provinsen Ghazni under 2018 och den av talibanrörelsen
genomförda attacken mot provinshuvudstaden Ghazni stad under augusti
månad förra året.
Ghazni har länge dominerat som ursprungsprovins bland afghanska
asylsökande i Sverige. Säkerhetsutvecklingen i provinsen är dessutom
föränderlig, vilket exempelvis attackerna under slutet av 2018 mot de
tidigare relativt fredade hazardistrikten Jaghori och Malistan visar. Enskilda
frågor har också ställts till Lifos om säkerhetssituationen och resvägar i
provinsen. Lifos bedömer därför att det finns ett behov av uppdaterad
information om läget i provinsen.
Denna uppdaterade rapport om säkerhetsutvecklingen i Ghazni bygger på
information från öppet tillgängliga källor, men också på information
inhämtad av Lifos i Kabul i december 2018 samt genom Skypeintervjuer
och skriftväxling med initierade källor, främst under februari och mars
2019.
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3. Generellt om provinsen
Karta 1, Provinsen Ghazni.

Källa: UNOCHA. 1

1

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA),
Afghanistan, Ghazni Province District Atlas, april 2014, s. 2,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Ghazni.
pdf.
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3.1.

Läge, befolkning, distrikt

Provinsen Ghazni är geostrategiskt belägen och utgör en viktig länk mellan
huvudstaden och de södra delarna av landet då huvudvägen mellan Kabul
och Kandahar passerar genom provinsen. 2 Ghazni är också av vikt då dess
grannprovinser i söder gränsar till stamområdena i Pakistan 3. Den som
kontrollerar Ghazni kan därmed påverka kommunikationen mellan Kabul
och landets södra delar liksom upprorsgruppers möjligheter att via
provinsen förflytta sig till andra delar av Afghanistan. Ghaznis relativa
närhet till Kabul 4 är också en faktor av betydelse. Talibankontroll över
provinsen skulle på sikt kunna innebära en förutsättning för rörelsen att
inringa Kabul. 5
Provinsen Ghazni är indelad i nitton administrativa distrikt (inklusive
provinshuvudstadsdistriktet): Ab Band, Ajristan, Andar, Deh Yak, Gelan,
Ghazni, Giro, Jaghatu (även benämnt Bahrami Shahid) 6, Jaghori, Khwaja
Omari, Malistan, Muqur, Nawa, Nawur, Qarabagh, Rashidan, Waghaz
(Wayiz), Wali Mohammed Shahid (även benämnt Khogyani) 7 och
Zanakhan. 8
Enligt den befolkningsuppskattning som gjorts av Afghanistans centrala
statistikorgan (CSO - Central Statistics Organization) för 2018/2019
uppskattas folkmängden i Ghazniprovinsen vara 1 315 041. 9

2
BBC Monitoring, Explainer: Taliban assault on Afghanistan’s Ghazni city, 2018-08-13,
[betaltjänst], https://monitoring.bbc.co.uk/product/c2005au3.
3
Den afghanska talibanrörelsen har länge åtnjutit en fristad i Pakistan, i synnerhet inom
stamområdena. (Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Talibanrörelsens uppkomst och
drivkrafter, 2011, s. 30, 47, http://docplayer.se/11064334-Talibanrorelsens-uppkomst-ochdrivkrafter.html).
4
Avståndet till Kabul anges av UNOCHA vara cirka 150 km. (UNOCHA, Afghanistan:
Ghazni Conflict, Update No. 1 (as of 13 August 2018), 2018-08-13,
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistanghazni-conflict-update-no-1).
5
The New York Times, Why the Taliban’s Assault on Ghazni Matters for Afghanistan and
the U.S., 2018-08-13, https://www.nytimes.com/2018/08/13/world/asia/why-the-talibansassault-on-ghazni-matters-for-afghanistan-and-the-us.html.
6
FDD’s Long War Journal, Resolute Support obscures status of 7 Ghazni districts as 3
more fall to Taliban, 2018-08-13,
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/08/resolute-support-obscures-status-of-7ghazni-districts-as-3-more-fall-to-taliban.php.
7
European Asylum Support Office (EASO), COI Report Afghanistan: Security situation,
december 2017, s. 119,
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40711
8
UNOCHA i Kabul, e-post 2019-02-23; EASO, COI Report Afghanistan: Security
situation, december 2017, s. 119.
9
Central Statistics Organization (CSO), Estimated Population of Afghanistan 2018-19,
odaterad, s.16,
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D
8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C/po
pulation/Final%20Population%201397.pdf.
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Befolkningsstatistik i Afghanistan bygger dock på uppskattningar, och
siffrorna bör därmed i bästa fall ses som ungefärliga. 10
Provinsen Ghazni bebos av flera olika etniska grupper varav pashtuner och
hazarer utgör de största. Det återfinns dock även tadzjiker, kuchier 11,
hinduer, sikher samt andra minoriteter i provinsen. 12 Pashtuner uppskattas
vara den största folkgruppen i Ghazni, cirka 49 procent av befolkningen,
medan hazarer uppskattas utgöra cirka 46 procent. 13 Mot bakgrund av
bristerna i landets befolkningsstatistik bör dock uppgifter om den etniska
sammansättningen i provinsen och i de olika distrikten, enligt Lifos, ses som
grova uppskattningar. Det är dock känt att Ghaznis västliga distrikt Jaghori
och Malistan samt det nordliga Nawurdistriktet är exempel på distrikt där
befolkningen nästan enbart utgörs av hazarer. 14 Likaså Jaghatu domineras
av hazarer även om distriktet också bebos av andra etniska grupper,
framförallt pashtuner. 15 Pashtuner dominerar i huvudsak de södra och de
östra distrikten i provinsen, 16 men även det västliga Ajristandistriktet som
gränsar till hazardominerade Malistan och Nawur. 17

10

Man har aldrig lyckats genomföra någon fullständig folkräkning i landet. Decennier av
konflikt, en icke-fungerande stat samt brister i datainsamlingsmetodik har bidragit till den
bristfälliga befolkningsstatistiken. (Svenska Afghanistankommittén, Förstå Afghanistan,
2018, s. 11).
11
Termen ”kuchi” betyder nomad på persiska, och en majoritet av Afghanistans nomader är
av pashtunsk etnicitet. Många icke-pashtunska nomader föredrar att beskriva sig med andra
ord såsom ”maldar”, men även bland pashtunska nomader används olika termer. Det är
enligt antropologen Richard Tapper svårt att fastställa vad som definierar en kuchi då det är
beroende av kontexten (exempelvis tid, plats eller syftet med att definiera). (Afghanistan
Watch, Natural Resources and Conflict in Afghanistan, juli 2012, s. 29 f.,
http://www.hlrn.org/img/documents/natural_resources_and_conflict.pdf).
12
EASO, COI Report Afghanistan: Security situation, december 2017, s. 119; Naval
Postgraduate School (NPS), Program for Culture and Conflict Studies, Ghazni Province.
Ghazni Provincial Overview, odaterad, https://my.nps.edu/web/ccs/ghazni; Pajhwok
Afghan News, Elections 2019, Background Profile of Ghazni, Odaterad,
http://elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-ghazni.
13
NPS, odaterad.
14
Representant för en internationell NGO i Kabul, Skypeintervju, 2019-03-01; Cooperation
for Peace and Unity (CPAU), Conflict analysis: Jaghori and Malistan districts, Ghazni
province, april 2009, s. 5,
http://cpau.org.af/manimages/publications/Ghazni_Conflict_Analysis_Apr09_Final.pdf ;
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Sub-Office Central Region,
District Profile, 2002-04-04,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1235622/10555_accord362_nawur.pdf.
15
Afghansk journalist baserad i Kabul, Skypeintervju, 2019-03-07 samt e-post 2019-03-20;
UNHCR, Sub-Office Central Region, District Profile, 2002-06-24,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1123161/accord288_jaghatu.pdf.
16
Landinfo, Respons. Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Ghazni, 2016-11-08,
s. 3, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38432.
17
Afghansk journalist baserad i Kabul, e-post, 2019-03-20; Afghanistan Analysts Network
(AAN), The Afghanistan Election Conundrum (9): The 2010 Ghazni spectre rear sits head
again, 2018-07-05, https://www.afghanistan-analysts.org/the-afghanistan-electionconundrum-9-the-2010-ghazni-spectre-rears-its-head-again/.
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Qarabagh är ett etniskt blandat distrikt där det återkommande blossar upp
konflikter mellan hazarer och pashtuner. 18 Under 2018 rapporterades
exempelvis talibanrörelsen ingripa i en våldsam konflikt mellan hazarer och
pashtuner över land- och vattenresurser i distriktet, varvid
provinsguvernören anklagade talibanrörelsen för att underblåsa konflikten
mellan de två folkgrupperna. 19
Landskapet i de sydöstra delarna av Ghazni är torrt och flackt medan de
nordvästra delarna av provinsen har ett mer fuktigt klimat och består av
bergig terräng. 20 Somrarna i Ghazni är varma medan vintrarna är kalla. 21
Delar av provinsen ligger på mycket hög höjd, 22 vilket medför att vissa
vägar blockeras av snö vintertid. 23 Nawur, norrut i provinsen, utgör det
kallaste området, och där kan temperaturen sjunka ned mot 20 till 30
minusgrader under vinterhalvåret. 24

3.2.

Konfliktaktörerna och deras inflytande i Ghazni

3.2.1. Upprorsgrupper i provinsen

Talibanrörelsen har länge haft ett starkt inflytande i Ghazni, och rörelsen
dominerar provinsen militärt även om den afghanska regeringen generellt
över tid bedömts ha haft kontroll över urbana centra i provinsen, såsom
provinshuvudstaden Ghazni stad och distriktens centralorter
(distriktscentra). Det sydliga Nawadistriktet utgör dock ett exempel på ett
distrikt som länge befunnit sig helt under talibanrörelsens kontroll. 25 Frågan
om distriktskontroll är dock komplex, vilket diskuteras nedan i avsnitt 3.2.2.
Även om talibanrörelsen är den alltigenom dominerande konfliktaktören på
upprorssidan i provinsen, 26 rapporteras också om närvaro av bland annat
utländska upprorsmän. Enligt en källa Lifos varit i kontakt med tenderar
dock dessa upprorsmän att röra sig mellan provinserna Ghazni, Zabul och
Uruzgan utan att etablera en fast bas i någon provins. 27
18
Representant för en internationell NGO i Kabul, 2019-03-01; Afghansk journalist
baserad i Kabul, e-post, 2019-03-20.
19
Pajhwok Afghan News, Taliban out to foment ethnic trouble in Ghazni, 2018-01-13,
https://www.pajhwok.com/en/2018/01/13/taliban-out-foment-ethnic-trouble-ghaznigovernor.
20
CPAU, 2009, s. 5.
21
Pajhwok Afghan News, Elections 2018, Background Profile of Ghazni, odaterad,
http://elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-ghazni.
22
UNOCHA, Ghazni Province – Reference Map, 2012,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_province_reference_map_dd
_2012Jan04_A0_Ghazni.pdf.
23
Representant för en internationell NGO i Kabul, 2019-03-01.
24
Pajhwok Afghan News, Elections 2018, Background Profile of Ghazni, odaterad.
25
AAN, The Insecure Spring of Ghazni: Results of third-grade treatment by the centre?,
2018-07-25, https://www.afghanistan-analysts.org/the-insecure-spring-of-ghazni-results-ofthird-grade-treatment-by-the-centre/; Landinfo, 2016-11-08, s. 10
26
Afghansk analytiker A baserad i utlandet, Skypeintervju, 2019-02-28; Afghansk
journalist baserad i Kabul, e-post, 2019-04-11.
27
Afghansk analytiker A baserad i utlandet, 2019-02-28.
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Bland de upprorselement utöver talibanrörelsen som rapporterats ha eller ha
haft närvaro i Ghazni återfinns bland annat: Haqqani-nätverket, 28 utländska
upprorsmän, 29 Al Qaida och Islamiska staten Khorasanprovinsen (ISKP). 30
Även om det finns andra, mindre upprorsgrupperingar i Ghazni utöver
talibanrörelsen är det, enligt Lifos bedömning, svårt att fastställa exakt vilka
som har en aktuell närvaro i provinsen. När det gäller Al Qaida har det
nyligen rapporterats att ett antal medlemmar av Al Qaidas indiska gren (Al
Qaida in the Indian Subcontinent - AQIS) fallit offer för riktade flygattacker
mot dem i närheten av distriktet Giro, i Ghazni. 31
Närvaro av ISKP i Ghazni är också något som det sporadiskt har
rapporterats om. 32 En afghansk analytiker som Lifos varit i kontakt med
menar dock att det förekommer på olika platser i landet att grupperingar
som reser en svart flagga ofta misstolkas för att tillhöra ISKP. Det finns
även andra grupper, enligt analytikern, som använder sig av svart flagga.
Analytikern har vidare tittat närmare på frågan om ISKP-närvaro i Ghazni
när det rapporterats om det, och funnit att det istället rört sig om andra
utländska grupper och enstaka opportunistiska kommendanter. 33 En
afghansk journalist, baserad i Ghazni stad, uppgav i möte med Lifos i slutet
av 2018 att han observerat viss ISKP-aktivitet i Jaghatudistriktet något år
tidigare. Han hade därefter inte följt upp det vidare, men menade att det
troligen varit ett kortvarigt fenomen där aktiviteten fokuserat på
rekrytering. 34
Talibanrörelsens starka dominans i Ghazni begränsar dock generellt andra
upprorsgruppers manöverutrymme i provinsen. Den fiendskap som finns
mellan talibanrörelsen och ISKP, och som framförallt hittills manifesterats
genom strider mellan dem båda i Nangarharprovinsen, är också en faktor

28

Nätverket anses dock av många bedömare utgöra en autonom del av talibanrörelsen, och
dess ledare Sirajuddin Haqqani är också sedan juli 2015 utsedd till vice talibanledare.
29
Bland annat har rapporterats om närvaro i Ghazni av organisationer såsom IMU (Islamic
Movement of Uzbekistan) samt ETIM (The East Turkestan Islamic Movement, grundat av
kinesiska, separatistiska uigurer). (United States Institute of Peace (USIP), The Islamic
State in Afghanistan, Assessing the Threat, april 2016, s. 4, fotnot 3,
https://www.usip.org/sites/default/files/PB202-The-Islamic-State-in-AfghanistanAssessing-the-Threat.pdf).
30
EASO, COI Report Afghanistan: Security situation, december 2017, s. 119 f.; Afghansk
journalist baserad i Kabul, 2019-04-11.
31
Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-04-11; Khaama Press, 31 Al-Qaeda terrorists
including 9 suicide bombers killed in Ghazni airstrikes, 2019-03-13,
https://www.khaama.com/31-al-qaeda-terrorists-including-9-suicide-bombers-killed-inghazni-airstrikes-03477/.
32
Landinfo, 2016-11-08, s. 4; TOLO News, Daesh Infiltrating The North Through Ghazni:
Governor, 2017-01-29, https://www.tolonews.com/afghanistan/daesh-infiltrating-norththrough-ghazni-governor
33
Lifos, Lifosrapport: Säkerhetsläget i Afghanistan (version 1.0), 2018-12-04, s. 43,
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=42414.
34
Afghansk journalist baserad i Ghazni stad, möte i Kabul, 2018-12-03.
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som, enligt Lifos bedömning, talar emot ISKP:s möjligheter att etablera sig i
Ghazni. 35
Även om talibanrörelsen dominerar stora delar av Ghazni, 36 har
förutsättningarna för dem att etablera sig i hazardistrikten Jaghori och
Malistan inte funnits eftersom rörelsen där saknar nätverk eller stöd från
lokalbefolkningen. 37
3.2.2. Konfliktparternas kontroll/inflytande i Ghaznis distrikt
Den amerikanska generalinspektören SIGAR publicerade i januari 2019

uppgifter om konfliktparternas kontroll och inflytande i Afghanistans
distrikt. 38 SIGAR:s rapportering om territoriell kontroll samt
distriktsstabilitet grundar sig på uppgifter från den Nato-ledda missionen
Resolute Support (RS) och US Forces Afghanistan (USFOR-A).
Terminologin har ändrats över tid, men av SIGAR:s januarirapport 2019 där
Afghanistans distrikt klassificeras utifrån stabilitetsbedömningar framgår att
RS använt sig av kategorierna: Regeringskontroll, regeringsinflytande,
omstritt, upprorsaktivitet samt hög upprorsaktivitet. 39
Enligt januarirapporten som innehåller distriktsbedömningar från oktober
2018 har RS gjort följande bedömningar: Ab Band, Jaghatu, Deh Yak, Giro,
Malistan, Nawur, och Wali Muhammad Shahid bedöms vara under
regeringsinflytande. 40
Ajristan, Andar, Gelan, Ghazni stad, Jaghori, Khwaja Omari, Muqur,
Qarabagh, Rashidan, Waghaz och Zanakhan har betecknats som omstridda
distrikt medan Nawa har angivits som ett distrikt med upprorsaktivitet. 41
Inga distrikt i Ghazni kategoriserades således, enligt RS i oktober 2018, som
regeringskontrollerade eller med hög upprorsaktivitet.
De bedömningar av distriktskontroll och inflytande som presenteras av
SIGAR har dock kritiserats av andra bedömare för att förmedla en (för
regeringssidan) överdrivet positiv bild av läget. 42 Lifos konstaterar också att
läget är föränderligt, vilket inte minst syns genom händelseutvecklingen
med attacker mot hazardistrikten Jaghori och Malistan under slutet av 2018.
35

Lifos, 2018-12-04, s. 21.
Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07.
37
Internationell Organisation A, möte i Kabul, 2018-12-03; Radio Free Europe/Radio
Liberty (RFE-RL), Afghan Taliban wants what it hasn’t been able to hold: Hazara regions,
2018-11-13, https://www.refworld.org/docid/5c34a74613.html.
38
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Quarterly Report to
Congress, 2019-01-30, s. 240 ff., https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-0130qr.pdf. För information om hur RS kategoriserar grader av distriktsstabilitet se: SIGAR,
Addendum to SIGAR’S January 2018 Quarterly Report to Congress, 2018-01-30, s. 5,
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/Addendum_2018-01-30qr.pdf.
39
SIGAR, 2019-01-30, s. 71, 240 ff.
40
Ibid, s. 242 f.
41
Ibid.
42
Lifos, 2018-12-04, s. 75 f.
36
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Distrikten Ab Band och Giro, som av RS bedömts som regeringsinfluerade i
slutet av oktober 2018, beskrivs också av Afghanistan Analysts Network i
slutet av året som två mycket omstridda distrikt i provinsen. 43
Enligt flera källor som Lifos har varit i kontakt med under början av 2019 så
är en majoritet av Ghaznis distrikt omstridda eller talibankontrollerade. 44
Det är enligt Lifos bedömning svårt att försöka fastställa vilka distrikt som
kontrolleras av vem vid en given tidpunkt, inte enbart på grund av en
föränderlig situation utan också för att olika källor har olika definitioner av
vad som utgör kontroll över ett distrikt. Skilda intressen över vilken bild av
läget man vill förmedla kan också enligt Lifos mening påverka
bedömningen.
En representant för en Internationell NGO förklarar att vissa källor
definierar distriktskontroll utifrån vilken part som kontrollerar själva
distriktscentrum i distriktet. Källan menar vidare att den egna
organisationen inte enbart tittar på detta utan även vilken part som
kontrollerar merparten av områdena utanför distriktscentrumet. Om de till
större delen kontrolleras av upprorsgrupper så bedöms distriktet som
upprorskontrollerat eller i vart fall som omstritt, lite beroende på hur stort
själva distriktscentrumet är. I vissa distrikt utgörs distriktscentrum i princip
endast av en vägkorsning och en basar. Det kan finnas ett femtiotal hus där
samt en skola, en klinik och en polisstation med stora murar runt. Vissa
källor bedömer ett sådant distrikt som kontrollerat av myndigheterna även
om deras kontroll de facto enbart omfattar kontrollen över ett sådant litet
distriktscentrum. 45
Hazardistrikten Jaghori och Malistan beskrivs av två källor i början av mars
2019 som återigen regeringskontrollerade. Detta gäller även hazardistriktet
Nawur som inte drabbades av strider likt de andra två distrikten i november
2018. Talibanrörelsen har dock fortsatt kontroll över exempelvis
gränsområden vid Jaghori. 46
3.2.3. Talibanrörelsens inflytande över människors vardagsliv

Talibanrörelsen har på många platser i Afghanistan inflytande över styret i
ett visst område även om de inte militärt har erövrat detta territorium. Det är
för rörelsen viktigare att kontrollera befolkningen än ett visst territorium,
och kontrollen syftar huvudsakligen till att förebygga att lokalbefolkningen
anger rörelsen eller agerar mot den. Rörelsen använder sig av tvång men
också av andra aspekter av styre såsom rättsskipning för att skaffa sig

43

AAN, Unheeded Warnings (2): Ghazni city as vulnerable to Taleban as before, 2018-1230, https://www.afghanistan-analysts.org/five-days-in-august-2-the-situation-after-thetaleban-attack-on-ghazni/.
44
Afghansk analytiker A baserad i utlandet, 2019-02-28; Afghansk journalist baserad i
Kabul, 2019-03-07; Representant för en internationell NGO i Kabul, 2019-03-01.
45
Representant för en internationell NGO i Kabul, 2019-03-01.
46
Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07; Representant för en internationell
NGO i Kabul, 2019-03-01.
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auktoritet. 47 Talibanrörelsens rättsskipning, beroende på typ av ärenden, ses
ibland av lokalbefolkningen som mer effektiv och rättvis än det
korruptionsgenomsyrade formella rättssystemet. Civilrättsliga konflikter och
i synnerhet marktvister utgör exempel på områden där befolkningen ofta
anser talibanrörelsens rättsskipning effektiv och förenlig med islamiska
principer. Rörelsens rättsskipning är dock även extrem och godtycklig
exempelvis inom det straffrättsliga området. 48 UNAMA rapporterar
regelbundet om civila offer till följd av talibanrörelsens parallella
rättsstrukturer där det utdöms och verkställs dödsstraff samt olika typer av
kroppsstraff, 49 och sådan rättsskipning har exempelvis skett även i Ghazni
stads utkanter. 50
Även om talibanrörelsen på senare år uppvisat mer enhetlighet i
implementeringen av sina centrala riktlinjer kan det fortsatt finnas
variationer beroende på lokala talibankommendanter. Trots att
talibanrörelsen från centralt håll det senaste decenniet uttalat ett stöd för
poliovaccinationer 51 stoppas dessa exempelvis tidvis i vissa områden och
sjukvårdskliniker stängs ned. Även synen på utbildning för flickor kan skilja
sig lokalt. 52 Hur talibanrörelsen agerar i ett visst område är ofta avhängigt
av den lokala dynamiken i detta område samt graden av inflytande som
rörelsen har där. I omstridda områden, där både talibanrörelsen och
myndigheterna har begränsad kontroll, använder sig rörelsen ofta av mer
våld och press än i områden där de har full dominans. 53
I vissa områden gäller regler inte enbart för att talibanrörelsen tvingat fram
dem utan också för att dessa regler har stöd hos befolkningen lokalt. En
kvinnoaktivist från Ghazni uppgav som ett exempel på detta, i möte med
Lifos under 2017, att i hennes område rådde ett förbud mot att lyssna på
musik i det offentliga. Hon menade att detta förbud endast delvis rådde på
grund av talibanrörelsen. Befolkningen i hennes område är djupt

47

Overseas Development Institute (ODI), Life under the Taliban shadow government, juni
2018, s. 25, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12269.pdf.
48
ODI, 2018, s. 20.
49
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan, Protection
of Civilians in Armed Conflict, Annual Report 2018, februari 2019, s. 31,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual
_report_2018_final_24_feb_2019_1.pdf.
50
The New York Times, When the Taliban Are at the Gates, a City Has One Choice: Pay
Up, 2018-05-07, https://www.nytimes.com/2018/05/07/world/asia/afghanistan-talibanghazni.html; Internationell organisation B, möte i Kabul, 2017-04-30.
51
Det ska dock noteras att talibanrörelsen centralt alldeles nyligen tillfälligt förbjudit WHO
samt ICRC att verka i deras områden på grund av att rörelsen anser att poliovaccinatörer
ägnat sig åt ”misstänkt” verksamhet. (VOA, Afghanistan’s Taliban Bans ICRC, WHO
Relief Work, 2019-04-11, https://www.voanews.com/a/afghanistan-s-taliban-bans-icrcwho-relief-work-/4871601.html ).
52
Talibanrörelsen centralt motsätter sig idag inte flickors utbildning utan säger sig vara för
utbildning för alla. Utbildning för flickor upphör dock vid puberteten när restriktionerna för
en flicka att visa sig i det offentliga inträder. (ODI, 2018, s. 14).
53
ODI, 2018, s. 27.
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konservativa varför förbudet också var grundat i det lokala samhällets
allmänna uppfattning om saken. 54
I Ghazni rapporterades 2012 att kvinnor och barn dog i provinsen till följd
av bristen på kvinnliga läkare. 55 Problemet rapporterades kvarstå även under
2019. Vissa sjukvårdskliniker har förstörts på grund av våldsamma
incidenter medan det i andra områden kan saknas kvinnliga läkare för att
behandla kvinnliga patienter. Säkerhetssituationen gör det svårt att
transportera patienter till sjukhus i tid, vilket kan medföra dödsfall för
personer som aldrig når en sjukvårdsinrättning. 56 Dessa problem kan
förvisso inte direkt härledas enbart till talibanrörelsens inflytande utan kan
snarare, enligt Lifos bedömning, ses som en följd av konflikten men också
av rådande könsnormer 57 i samhället. Könssegregering är redan standard på
många kliniker i landet, och om så inte var fallet skulle talibanrörelsen
införa detta om kliniken kom under deras inflytande. 58
I november 2018 införde talibanrörelsen mycket strikta regler kring
poliovaccinationer i distriktet Andar i Ghazni, vilket enligt
lokalbefolkningen berodde på att talibanrörelsen befarade att myndigheterna
skulle använda sig av vaccinationsprogrammet för inhämtande av
underrättelseinformation. Vaccinatörerna tilläts inte genomföra sin
uppsökande verksamhet i folks hem, vilket är en förutsättning för att få en
god täckning genom programmet. 59
Under hösten 2018 kidnappade talibanrörelsen 125 personer som var
anställda inom utbildningssektorn i Ghazni (lärare, rektorer och andra
tjänstemän). Orsaken till kidnappningarna var att dessa personer börjat
erhålla sina löner via bankkonton, en åtgärd som införts av
utbildningsdepartementet i syfte att minska talibanrörelsens möjligheter att
ta skatteintäkter från utbildningspersonal. 60 Under april 2019 rapporterades
talibanrörelsen ha infört nya regler i skolorna i vissa distrikt av Ghazni. I
flickskolor i Jaghatu och Khwaja Omari rapporterades om striktare
klädkoder och ändrat utbildningsinnehåll med mer fokus på religiös
utbildning istället för samhällskunskap innehållande teman som demokrati
och rättigheter. 61

54

Afghansk kvinnoaktivist från Ghazni, möte i Kabul, 2017-05-04.
UNAMA, Ghazni: Women and Children suffer due to lack of female doctors in Ghazni,
2012-07-24, https://unama.unmissions.org/ghazni-women-and-children-suffer-due-lackfemale-doctors-ghazni.
56
Pajhwok Afghan News, No female doctors in remote Ghazni districts, 2018-01-14,
https://www.pajhwok.com/en/2018/01/14/no-female-doctor-remote-ghazni-areas
57
Se till exempel Lifos, Temarapport: Afghanistan: Hedersproblematik och moralbrott
(version 1.0), 2018-01-19,
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40791.
58
ODI, 2018, s. 17.
59
AAN, 2018-12-30
60
UNAMA, februari 2019, s. 16,
61
BBC Monitoring, Taliban impose new restrictions on schools in Afghan province, 201904-06, [betaltjänst], https://monitoring.bbc.co.uk/product/f200qeaz.
55
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Talibanrörelsen har också som en säkerhetsåtgärd, efter regeringssidans
upptrappade flygattacker, beordrat teleoperatörer att stänga ner sina nätverk
i Ghazni nattetid. Rörelsen vill på så sätt försvåra för regeringssidan att
inhämta underrättelser och spåra talibanmedlemmars positioner via
mobilnätet. 62 Detta är något som också sker på många andra platser runt om
i landet där talibanrörelsen har inflytande. 63
3.2.4. Statens närvaro i Ghazni

Sedan polska och amerikanska trupper lämnat Ghazni under 2013 och 2014
har ansvaret för att försvara provinsen mot talibanrörelsen primärt åvilat de
afghanska säkerhetsstyrkorna. Enligt lokala politiker har dock
säkerhetsstyrkornas antal varit otillräckligt, vilket banat väg för
talibanrörelsen att expandera territoriellt och utöka sin makt i provinsen.
Amerikanska trupper har återvänt till provinsen under Trumps nya strategi
för landet, men hur många amerikanska soldater som nu befinner sig i
provinsen har inte offentliggjorts. 64
Det är den 203:e kåren inom den nationella armén (Afghan National Army –
ANA) med regionalt kommando i Gardez, Paktiya som har Ghazni som
ansvarsområde. Talibanrörelsen har dock periodvis under 2018 blockerat
huvudvägen mellan Ghazni stad och det regionala kommandot i Gardez. 65
Det finns sex armébataljoner i Ghazni, och en del politiker har argumenterat
för att en av dessa bör placeras i Jaghoridistriktet för att det ska finnas en
stadig arménärvaro där. Det verkar dock klart att myndigheterna nu istället
satsar på etablerande av den nya ANA-TF 66 i området och att den reguljära
nationella armén som beordrats till området efter attackerna i november
2018 eventuellt lämnar området när ANA-TF formerats. 67 (se 4.3.5.)
I distriktet Andar uppstod under 2012 lokala försvarsstyrkor som sedan
kommit att benämnas Uprising Groups/Forces 68 eller National Uprising
Movement efter att fenomenet spridits till andra distrikt i provinsen, i
synnerhet till Gelan och Muqur. Lokala ledare och invånare initierade
proteströrelser mot att talibanrörelsens inkräktande på deras liv i området
62
VOA, Taliban Warns Phone Companies to Shut Down Their Coverage in Ghazni, 201710-10, https://www.voanews.com/a/taliban-warns-phone-companies-inghazni/4065289.html.
63
Internationell organisation B, möte i Kabul, 2018-12-02.
64
AAN, 2018-07-25.
65
Ibid.
66
Den afghanska regeringen håller på att upprätta en ny typ av lokala försvarsstyrkor i
landet: The Afghan National Army Territorial Force (ANA-TF). Dessa styrkor sorterar
under det afghanska försvarsministeriet och utgör en del av den nationella armén. Varje
kompani inom ANA-TF ska bestå av lokalt rekryterade soldater medan officerare ska
rekryteras från den ordinära armén eller dess reservstyrkor.
67
AAN, The Afghan Territorial Force: Learning from the lessons of the past?, 2019-01-15,
https://www.afghanistan-analysts.org/the-afghan-territorial-force-learning-from-thelessons-of-the-past/.
68
”Uprising forces” (patsunian på pashtu eller khezesh på persiska) är lokala, organiserade
motståndsgrupper mot upproret. I vissa fall har dessa grupper redan för att bildas åtnjutit
statligt stöd, och i andra fall har de fått det i efterhand.
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när rörelsen stängde skolor, kliniker och basarer. 69 Uprising Groups i
Ghazni har dock, utöver att utgöra försvar mot talibanrörelsen, även begått
olika övergrepp mot civilbefolkningen i sina områden. I UNAMA:s
årsrapport för 2014 rapporteras exempelvis om övergrepp i bland annat
Andar och Gelan. 70
Statens svaga närvaro på sina håll i Ghazni kommer, enligt Lifos, till uttryck
bland annat genom att myndigheterna flyttat ut ett antal av sina
distriktsadministrationer från osäkra områden. Pajhwok rapporterade i
januari 2019 att åtta distriktcentra i provinsen flyttat sina administrationer
till områden nära Ghazni stad på grund av säkerhetsläget i dessa distrikt.
Distriktsinvånarna måste därmed istället resa till provinshuvudstaden för
vissa tjänster, till exempel för att ansöka om tazkira, och det har varit svårt
för dem där att få tag på rätt tjänstemän. De aktuella distrikten angavs vara:
Andar, Deh Yak, Zanakhan, Khwaja Omari, Rashidan, Jaghatu, Waghaz och
Wali Mohammed Shahid (Khogyani). Vissa distriktsadministrationer
rapporterades ha flyttat nyligen medan andra ska ha flyttat för flera år
sedan. 71
När det gäller statligt serviceutbud varierar detta således på olika platser i
provinsen. Talibanrörelsen kan utöva inflytande över service och regelverk
även i områden som de inte militärt kontrollerar. Se avsnitt 3.2.3. för
exempel på hur detta kan ta sig uttryck.
En analytiker som Lifos varit i kontakt med i slutet av februari 2019 uppger
att den militära närvaron har stärkts och att de afghanska säkerhetsstyrkorna
(Afghan National Security Forces, ANSF) nu har utökat sin närvaro på
många platser i Ghazni. Regeringssidan har också trappat upp både
flygoperationer och natträder. Stridstempot i Ghazni liksom i ett antal andra
provinser, har enligt analytikern varit något högre än vad som vanligen är
fallet under vintersäsongen. 72 En annan källa menar att konfliktintensiteten i
provinsen under vintern 2018/19 ligger på ungefär samma nivå som tidigare
vintrar. 73 (Se vidare avsnitt 6 om konfliktutvecklingen första kvartalet
2019.)
Politiskt sett spelar etnisk tillhörighet en viktig roll i Ghazni, och pashtuner,
hazarer och tadzjiker konkurrerar om politiskt inflytande. 74 I det senast
genomförda parlamentsvalet, 2010, vann hazarpolitiker samtliga av Ghaznis
säten i parlamentet. Pashtuner och tadzjiker blev inte representerade på
69
UNAMA, Afghanistan, Protection of Civilians in Armed Conflict, Annual Report 2014,
februari 2015, s. 87, https://unama.unmissions.org/sites/default/files/2014-annual-reporton-protection-of-civilians-final.pdf.
70
UNAMA, februari 2015, s. 87 ff.
71
Pajhwok Afghan News, Ghazni residents in despair after district centers relocated,
2019-01-27, https://www.pajhwok.com/en/2019/01/27/ghazni-residents-despair-afterdistrict-centers-relocated.
72
Afghansk analytiker A baserad i utlandet, 2019-02-28.
73
Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07.
74
EASO, COI Report Afghanistan: Security situation, december 2017, s. 119.
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grund av svårigheterna att genomföra röstning i deras områden, vilka till
stora delar var säkerhetsmässigt osäkra och under talibanrörelsens
inflytande. 75
På grund av säkerhetssituationen i Ghazni, men också till följd av oenighet
om valkretsar och hur de bör konstitueras för att garantera en mer
balanserad etnisk representation i provinsen, beslutade afghanska
myndigheter att skjuta upp 2018 års parlamentsval i Ghazni. 76 Ghaznibor
ska enligt nuvarande plan istället avge sina röster till parlamentet i samband
med presidentvalet den 28 september 2019. 77

4. Konfliktutveckling i Ghazni under
2018
4.1.

Intensifierade upprorsattacker

Ghazni har under flera år räknats till en av de mest oroliga provinserna i
landet med hög konfliktnivå. Under 2017 tillhörde Ghazni en av sju
provinser där flest säkerhetsrelaterade incidenter registrerades under året. 78
Provinsen låg kvar i detta skikt av provinser med flest registrerade
säkerhetsincidenter även under 2018. 79
Talibanrörelsen har sedan länge ett starkt inflytande i Ghazni, och under
våren 2018 intensifierade de sina operationer i provinsen. Rörelsen
genomförde då en serie större attacker i 14 av provinsens distrikt samt i byar
nära provinshuvudstaden. Attackerna inleddes i april månad i Khwaja
Omaris distriktscentrum och därefter blev ytterligare 12 distrikt utsatta för
attacker: Muqur, Jaghatu, Andar, Deh Yak, Ajristan, Gelan, Waghaz, Wali
Mohammed Shahid (Khogyani), Ab Band, Giro, Qarabagh och Rashidan
liksom byar tillhörande provinshuvudstadsdistriktet. I maj månad
rapporterade New York Times att regeringen i Kabul fruktade att
talibanrörelsen hade en attack av Ghazni stad som prioriterat mål. 80
Konflikten i Ghazni har länge kännetecknats av ett mönster med stor
variation avseende konfliktintensitet mellan provinsens olika distrikt. Från
början av december 2017 till och med mars 2018 registrerades flest
säkerhetsincidenter i, även tidigare, konfliktintensiva distrikt såsom Andar,
Ghazni, Qarabagh och Deh Yak, vilka är belägna i de centrala samt östliga
75

Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07; Al Jazeera, Understanding
Afghanistan’s elections 2018, 2018-10-20,
https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2018/10/understanding-afghanistanelections-2018-181019150908439.html.
76
Al Jazeera, 2018-10-20.
77
BBC Monitoring, Afghanistan delays presidental elections, 2019-03-20, [betaltjänst],
https://monitoring.bbc.co.uk/product/c200p3l1.
78
Landinfo, Respons. Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den sorostlige regionen –
oppdatering, 2018-04-25, s. 3,
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=41223.
79
Internationell källa, Kabul, e-post 2019-02-14.
80
AAN, 2018-07-25.
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delarna av provinsen. Under samma period registrerades inga
säkerhetsincidenter i de hazardominerade distrikten Jaghori, Malistan (i
väst) och Nawur (i norr). Traditionellt har det också förekommit få
säkerhetsincidenter i det talibankontrollerade Nawadistriktet. 81
Talibanattacker mot afghanska säkerhetsstyrkor och mot distriktcentra är
ingen ny företeelse i Ghazni, men under 2018 lyckades rörelsen för första
gången på 17 år också inta distriktscentra i tidigare relativt säkra distrikt i
provinsen. Detta skedde exempelvis i distrikten Khwaja Omari samt Jaghatu
nära provinshuvudstaden. När talibanrörelsen väl intagit dessa två
distriktscentra valde de dock snabbt att retirera. Utöver attacker mot olika
distriktscentra och byar har talibanrörelsen även haft kapacitet att under två
månaders tid (från början av maj) blockera huvudvägen mellan Ghazni och
Paktika. Det har inneburit att Ghazni stad blivit avskuret från den afghanska
arméns kommandocentral i Gardez, vilken bland annat ansvarar för
Ghazni. 82
Trots utvecklingen med attacker även mot tidigare säkra distrikt så uppgav
en internationell källa med insyn i situationen i provinsen att det inte heller
under andra kvartalet 2018 rapporterats om några upprorsinitierade attacker
i de hazardominerade distrikten Jaghori, Malistan och Nawur. 83 TOLO
News rapporterade också i maj 2018 att dessa tre hazardistrikt var fortsatt
relativt säkra distrikt i provinsen. 84 I slutet av juli 2018 rapporterades
Jaghori, Malistan och Nawur utgöra de enda tre distrikt som den afghanska
regeringen kontrollerade i sin helhet i provinsen, medan de i övriga delar
endast angavs kontrollera distriktens administrativa centra, undantaget
Nawa som under många år kontrollerats av talibanrörelsen. 85 Även i dessa
lugna distrikt, i synnerhet Jaghori, rapporterades dock den försämrade
säkerhetssituationen ha drabbat invånarna då vägspärrar upprättats och
vägförbindelser med Ghazni stad utsatts för mineringar. 86
Situationen i Jaghori och Malistan kom emellertid att drastiskt förändras
under november 2018 då talibanrörelsen gick till attack mot dessa tidigare
relativt fredade distrikt i provinsen. (Se vidare i avsnitt 4.3.)

4.2.

Attacken mot Ghazni stad i augusti 2018

Redan i oktober 2015 fanns farhågor om att Ghazni stad skulle falla till
talibanrörelsen. 87 Även om den afghanska regeringen innehaft den formella
kontrollen över Ghazni stad har det sedan länge funnits en stark närvaro av
talibanrörelsen i staden och dess omgivningar. Under 2016 upprättade
rörelsen ett beskattningssystem med fasta taxor för bland annat affärsmän
81

Landinfo, 2018-04-25, s. 3.
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och taxiförare i staden. Systemet avtalades med stam- och byäldstar och
infördes i delar av staden. 88 Talibanrörelsen har också utdömt och verkställt
kroppsstraff i stadens utkanter. 89
Fredagen den 10 augusti 2018 iscensatte talibanrörelsen en attack mot
provinshuvudstaden Ghazni stad, cirka 150 km från Kabul. Olika
regeringsmål attackerades och infrastruktur för kommunikation förstördes.
Intensiva stridigheter rapporterades från staden liksom motstridiga uppgifter
om kontroll och styrkeförhållanden parterna emellan. 90 Omkring tusen
upprorsmän rapporterades senare ha deltagit i attacken. 91 Enligt uppgifter
från lokala tjänstemän och invånare i Ghazni genomförde talibanrörelsen
parallellt med den pågående attacken mot Ghazni stad också framstötar i
distriktets landsbygdsområden där man utökade sin territoriella kontroll. 92
Den 13 augusti publicerade UNOCHA (United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs ) en konliktuppdatering av vilken
framgick att hårda strider rasat i staden under de gångna dagarna men att
man nåtts av obekräftade rapporter från humanitära källor att striderna
avtagit. Enligt rapporten hade kritisk infrastruktur i staden förstörts.
Kommunikationsnätverk och eltillförsel hade brutits och det rapporterades
om mat- och vattenbrist. Centralsjukhuset i Ghazni hade mottagit ett stort
antal konfliktoffer, och medicinsk utrustning samt mediciner hade snabbt
tagit slut även om viss tillförsel skett. Enligt UNOCHA hade civila varit
förhindrade att fly från staden bland annat till följd av att huvudvägen
(Highway 1) både norr- och söderut från staden minerats av talibanerna.
Många civila tog istället skydd i sina hem under stridigheterna. 93
TOLO News rapporterade den 15 augusti att talibanrörelsen under Ghazniattackens femte dag dragit sig tillbaka från staden, varpå invånarna försiktigt
vågat sig ut på gatorna igen. Ghazni stad uppgavs ha lidit svåra skador i
vissa områden och många hus och affärer hade förstörts under striderna.
TOLO News reporter som besökt staden rapporterade att afghanska
säkerhetsstyrkor var närvarande i hela staden och företog sökoperationer
efter kvarvarande upprorsmän. De centrala delarna av staden där många
regeringsbyggnader är belägna uppgavs ha blivit hårdast drabbade under
attacken. 94
Den 15 augusti publicerade UNOCHA en ny konfliktuppdatering av vilken
framgick att striderna i Ghazni stad lagt sig, men att regeringssidans
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rensningsoperationer fortgick i staden samtidigt som förstärkningar till de
afghanska säkerhetsstyrkorna fortsatt anlända. Det rapporterades vidare om
problem med kvarvarande odetonerad ammunition och möjligen också
minor, vilket innebar fortsatt risk för nya offer under återupptagande av
vardagslivet i staden. Highway 1 mellan Ghazni och Kabul uppgavs vara
fortsatt omstridd en knapp vecka efter att attacken initierats. Det
rapporterades om vägspärrar bemannade av talibanrörelsen och enligt
UNOCHA saknades alltjämt säkra vägar in och ut ur staden för både civila
och hjälparbetare. El- och vattentillförseln var fortsatt bruten medan viss
telekommunikation hade börjat fungera igen. Humanitära aktörer stod redo
att trappa upp sina aktiviteter så snart förflyttningar kunde anses säkra igen.
Initialt prioriterade åtgärder angavs vara att omhänderta konfliktoffer och att
tillhandahålla akutsjukvård, mat och vatten. 95
Torsdagen den 16 augusti publicerades UNOCHA:s tredje uppdatering av
läget i Ghazni stad. Enligt den rapporterades afghanska säkerhetsstyrkor ha
rensat Ghazni stads centrala delar. Strider rapporterades dock pågå i
utkanterna av staden medan talibanmedlemmar långsamt började dra sig
tillbaka till de omkringliggande byarna. 96
Även om åtskilliga attacker skett och press utövats mot ett antal
provinshuvudstäder på senare år, 97 framhöll UNAMA i sin årsrapport för
2018 att Ghazni stad är en av tre provinshuvudstäder som blivit utsatt för
storskaliga angrepp sedan talibanregimens fall 2001 (jämte Kunduz 2015
och 2016 samt Farah stad i maj 2018). Attacken på Ghazni stad angavs
också som särskilt betydelsefull på grund av stadens strategiska position på
huvudvägen mellan Kabul och Kandahar. 98
De fem dagarnas stridigheter inne i Ghazni stad mellan den 10 och den 14
augusti 2018 resulterade i betydande skada för civilbefolkningen i staden.
Talibanrörelsen attackerade de afghanska säkerhetsstyrkorna och olika
myndighetskontor och lyckades ta kontroll över större delen av stadens
centrala delar innan säkerhetsstyrkorna med internationellt stöd lyckades
återta kontrollen efter flera dagars strider. UNAMA dokumenterade 262
civila offer (79 dödade och 183 skadade) för attacken totalt, men missionen
uppgav samtidigt att civila offer kan ha underrapporterats på grund av
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säkerhetssituationen som förhindrade UNAMA från att nå fram till staden
för att utreda eventuella ytterligare civila offer. 99

4.3.

Attackerna mot hazardistrikten i november 2018

Säkerhetsutvecklingen i Ghazni med attacker mot tidigare relativt lugna
distrikt under 2018 (se avsnitt 4.1.) nådde sin kulmen under årets sista
månader när talibanrörelsen gick till attack mot områden som tidigare
ansetts tillhöra landets säkraste landsbygdsområden. Ett av de distrikt som
angreps var Jaghori, tillhörande det centrala höglandsområdet och ett av
landets mest folkrika distrikt. 100 Det är ett fattigt och isolerat område i
avsaknad av elnät och asfalterade vägar. Distriktet är känt för att under lång
tid ha varit fredligt, och är på utbildningsområdet en föregångare genom att
nästan alla flickor går i skola. Många inflytelserika afghanska kvinnor
härrör från distriktet och enligt New York Times är flickor som cyklar och
kvinnor som kör bil en vanlig syn i Jaghori, till skillnad från vad som är
fallet på andra platser i landet. 101
Under slutet av oktober 2018 genomförde talibanrörelsen attacker mot
hazarbyar i Uruzgan, vilket sedan spillde över in i distrikten Jaghori och
Malistan i Ghazni. Attackerna mot dessa hazarområden var av en inte
tidigare skådad omfattning på senare år. 102
4.3.1. Generellt om händelseförloppet

Attackerna mot hazardistrikten i västra Ghazni föregicks av attacker i Khas
Uruzgan-distriktet i den angränsande provinsen Uruzgan. I slutet av oktober
2018 anlände den ökände tidigare kommendanten i ALP 103, Hakim Shujai,
till distriktet.104 Shujai är en hazarkommendant som anklagats för allvarliga
människorättsbrott, och som har en arresteringsorder utfärdad mot sig. Han
för befäl över ett hundratal hazariska milismän och har enligt lokala
tjänstemän lyckats undvika att frihetsberövas på grund av sina kopplingar
till mäktiga politiska personer i Kabul. 105 Shujai som härrör från Malistan
har förutom att han tjänstgjort inom ALP i Khas Uruzgan också arbetat med
amerikanska specialstyrkor i området, där han är anklagad för att ha dödat
99
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många pashtuner. Det finns därför en mycket negativ syn på honom i det
lokala pashtunsamhället. 106 Talibanrörelsen fick kännedom om Shujais
närvaro i Khas Uruzgan, vilket ledde till att de gick till attack mot honom.
Strider följde varpå Shujai skadades, men lyckades fly till Shirdaghområdet
i Malistan. Talibanrörelsen följde efter honom in i Malistan där de
engagerade sig i strid under de dagar som sedan följde. Den 1 november gav
president Ghani i uppdrag till en delegation att utreda vad han formulerade
som ”konflikten mellan olika etniciteter” i Uruzgan. Hans formuleringar
kritiserades av många hazarer som menade att attackerna varit tydliga
exempel på talibanattacker mot regeringsvänliga områden, och man menade
att regeringen inte bara borde utreda händelserna utan istället agera till dessa
områdens försvar. 107
Den 7 november gick talibanrörelsen till attack mot Jaghoridistriktet.
Attacken skedde nattetid i Hotqolområdet och riktades mot ett antal
försvarsposteringar ledda av Salam Akrami, befäl över 30 poliser
tillhörande ALP. Attackerna fortsatte sedan i Bazar-e Kohna Lashkarai och
Ferozkoh mot försvarsposteringar bemannade med lokal polis och Uprising
Forces (se 4.3.5.). Hotqol var sedan lugnt ett par dagar tills talibanrörelsen
genomförde en ny attack den 11 november. Därefter fortgick strider och
talibanrörelsen intog nya försvarsposteringar och ett antal byar medan de
avancerade mot distriktets centralort Sange Masha. Den 17 november
annonserade Försvarsministeriet att armén inlett rensningsoperationer i
Jaghori och Malistan. 108
I Malistan attackerade talibanrörelsen den 10 november centralorten
Meradina. Hundratals familjer flydde och endast män stannade kvar för att
skydda egendom och tillhörigheter. Den 12 november rapporterade
distriktsguvernören att säkerhetsstyrkorna lyckats pressa tillbaka talibanerna
och den 19 november bekräftade Försvarsministeriet att Malistan helt
”rensats från terrorister”. 109
Enligt UNAMA hade striderna i både Jaghori och Malistan upphört den 19
november 2018 efter att regeringssidan genomfört storskaliga operationer i
området. 110 Afghanistan Analysts Network har dock rapporterat om
ytterligare talibanattacker som därefter genomförts mot byn Baba i Jaghori
den 19 och den 22 november. 111
Vid intervjuer med källor i Kabul i december 2018 framkom att
talibanrörelsen fortfarande hade kontroll i vissa områden av Jaghori och att
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de befäst sina ställningar i gränsområdena till Jaghori. 112 En källa menade
också att det förekom fortsatta strider i vissa gränsområden av Jaghori. 113
4.3.2. Orsaker till attackerna

UNAMA anger i sin årsrapport för 2018 att det finns olika förklaringar
avseende den initiala orsaken till talibanattackerna mot hazarområdena i
Khas Uruzgan. Vissa rapporter ger, enligt UNAMA, vid handen att striderna
startade på grund av att en före detta kommendant för ALP ledde en grupp
som vägrade att efterkomma talibanrörelsens höjda skattekrav i området,
medan andra rapporter indikerade att upprinnelsen varit en
familjekonflikt. 114
Strax efter attackerna mot hazardistrikten i Uruzgan och västra Ghazni hade
Lifos möten i Kabul med ett antal aktörer som har kunskap om skeendena i
dessa områden. Enligt Lifos samlade bedömning, grundad i informationen
som inhämtats vid dessa möten jämte annan rapportering, utgjorde den
hazariska, f.d. ALP-kommendanten Hakim Shujai en utlösande faktor till
attackerna mot Jaghori och Malistan i västra Ghazni. Det finns dock, enligt
Lifos, också andra bakomliggande faktorer som spelat in i olika grad.
I samband med attackerna mot Jaghori och Malistan spreds, i exempelvis
lokal press samt sociala medier, uppgifter om ett pågående folkmord mot
hazarer. 115 Attackerna mot distrikten utlöste också hazardemonstrationer i
Kabul och Ghazni stad, och en av demonstrationerna i Kabul drabbades av
ett riktat självmordsdåd med ett antal dödsoffer som följd. Skeendet med
den i huvudsak sunnidominerade talibanrörelsens attacker gentemot de
shiamuslimska hazardistrikten i Ghazni väckte oro för en utveckling med
etniskt och sekteristiskt våld. 116
Enligt den afghanska myndighetsdelegation som sändes till området efter
striderna i Khas Uruzgan och Shirdagh i Malistan var orsaken till striderna
inte någon etnisk konflikt. Det rörde sig istället, enligt delegationen, om
talibanattacker mot regeringsstyrkor och regeringsvänlig milis. 117 Källor
som Lifos mött i Kabul i december 2018 eller talat med under de inledande
månaderna av 2019 bekräftar denna bild av att våldet i de aktuella områdena
inte drevs av etniska eller sekteristiska motiv eller var riktade mot hazarer
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som folkgrupp. 118 Även om hazarkommendanten Shujais besök i Khas
Uruzgan synes ha varit en utlösande faktor bakom talibanattackerna mot
Jaghori och Malistan har också pågående fredssamtal med USA samt viljan
hos talibanrörelsen att förhandla utifrån en styrkeposition framförts som
troliga bakomliggande orsaker till attackerna. Rörelsen såg också vid
tidpunkten för attackerna troligen en möjlighet att försöka utöka sin
territoriella kontroll och expandera även in i hazarområden dit deras
inflytande inte tidigare sträckt sig. 119 Därtill verkar det enligt vissa källor
sedan länge ha funnits planer hos talibanrörelsen att försöka etablera sin
skuggadministration även i hazarområden. 120
4.3.3. Etniska implikationer av attackerna

Även om talibanattackerna i Jaghori och Malistan inte drevs av några
etniska eller sekteristiska motiv menar vissa källor att attackerna har fått
konsekvenser för etniska relationer i området. En källa menar att det före
attackerna fanns olika överenskommelser mellan hazarer och pashtuner
lokalt. I Babaområdet i Jaghori är den lokala pashtunbefolkningen mycket
fattig och pashtunska pojkar där fick ofta arbete som fåraherdar åt hazarer i
området. Vissa av dessa pashtunska pojkar fastnade i hazarbyarna under
attackerna, men blev då skyddade av lokala hazarer. Lokala
överenskommelser mellan hazarer och pashtuner bröts dock i och med
våldet i området och källan menar att hazarerna därefter har tvekat inför att
ingå nya överenskommelser. Hazarer i vissa områden av Jaghori har också
hävdat att pashtuner blivit förvarnade av talibanrörelsen om förestående
attacker och att de därmed lyckades fly innan. 121
Talibanrörelsen domineras alltjämt av pashtuner trots att den på senare år
utvidgat medlemsbasen till att omfatta även andra etniska grupper, 122 men
det faktum att rörelsen alltjämt har sin starka bas i pashtunbefolkningen är
enligt Lifos bedömning något som komplicerar de etniska relationerna
mellan hazarer och pashtuner i området. Det medför att
pashtunbefolkningen i vissa fall riskerar att associeras med talibanrörelsen
även om de själva inte sympatiserar med den. Det rapporterades till exempel
om visst våld mot pashtuner i dessa hazarområden efter talibanattackerna
även om dessa uppgifter samtidigt sades vara ofullständiga. 123
En afghansk journalist menar att de lokala överenskommelser som funnits
mellan hazar- och pashtunsamhällen i området bröts i och med attackerna.
Överenskommelserna har till exempel handlat om att ge ömsesidig hjälp till
varandra. Om exempelvis en kriminell gruppering skulle ha gett sig på en
pashtun i området så fanns en överenskommelse att hazarbyar i området
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skulle ingripa mot dessa kriminella personer och vice versa. Vidare uppger
journalisten att han under egna resor till Jaghori sett tydliga tecken på
förändring efter attackerna. Tidigare kunde man se pashtuner i
distriktscentrumet Sange Masha. Pashtuner drev affärer och olika typer av
företag där, men efter attacken lämnade de Sange Masha och pashtuner syns
inte längre till. 124 En annan källa menar att etniska spänningar vuxit efter
attackerna och att läget inte återgått till det normala några månader
senare. 125
Flera bedömare ser trots händelserna inte någon aktuell risk för en vidare
konfliktutveckling mellan folkgrupperna i området. 126 Andra menar att det
finns en framtida risk för sekteristiskt och etniskt våld i Afghanistan om
olika aktörer fortsätter agera för en sådan utveckling i landet. Exempelvis
Iran och Pakistan framhålls som aktörer som underblåser sådana konflikter,
men även afghanska politiker använder sig av etniska och sekteristiska
skiljelinjer för att nå sina mål. 127 Talibanrörelsen framhålls dock fortsatt
som en aktör utan intresse av att framkalla splittring mellan olika etniska
grupper i landet, även om deras agerande lokalt ibland kan riskera att göra
detta. 128
4.3.4. Civila offer samt annan skada och internflyktingar till följd
av attackerna

Stridigheterna i Jaghori och Malistan avslutades i senare delen av november
2018 efter att styrkor på regeringssidan företagit storskaliga operationer.
UNAMA kunde sedan bekräfta 26 civila offer (20 dödade och 6 skadade) i
Jaghori samt 11 civila offer (4 dödade och 7 skadade) i Malistan. Samtliga
dessa offer orsakades av talibansidan vid attackerna och omfattade personer
som motsatte sig att talibanrörelsen skulle använda sig av deras hus;
personer som av talibanerna uppfattades vara regeringsvänliga samt
personer som flydde områden som var under attack. Dussintals ytterligare
personer som föll offer vid attackerna bedömdes av UNAMA ha förlorat sin
civila status genom att de aktivt deltog i stridigheterna, varför de inte
omfattades av UNAMA:s dokumentation av civila offer. 129
UNAMA dokumenterade också annan skada under attackerna, bland annat
kidnappning av medicinsk personal, förstörelse av en ambulans, två
moskéer och cirka 40 civila hem. I båda distrikten hölls skolor stängda
under striderna vilket kom att försena nationella prov. På grund av oro över
att attackerna skulle ha sin grund i motiv att angripa en etnisk grupp
(hazarer) uttalade talibanrörelsen under attackerna att de endast angrep
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säkerhetsstyrkor, regeringsanställda och personer som tog till vapen mot
dem, och inte civilpersoner på grund av deras etnicitet, ras eller religion. 130
Den 17 november rapporterade UNOCHA att det uppblossade våldet i
Jaghori och Malistan drivit drygt 15 000 personer på flykt från dessa distrikt
till Ghazni stad. Ytterligare drygt 6 000 människor uppgavs ha flytt till
Bamyan. 131 I Ghazni stad attackerades en polispostering i ett område där
många av internflyktingarna var koncentrerade vilket triggade en våg av
sekundärflykt till bland annat Kabul. Många av dem som flytt till Kabul
fann tillfälligt boende hos släktingar i distrikt 6 och distrikt 13 i västra
Kabul. 132 Därefter har rapporterats om ytterligare personer som flytt
distrikten även under december månad 2018, men i början av december
rapporterade UNOCHA samtidigt att internflyktingarna börjat återvända och
att situationen i Jaghori och Malistan gradvis börjat återvända till det
normala. 133
Händelseutvecklingen med talibanattacker mot dessa tidigare fredliga
hazardistrikt innebär att säkerhetsdynamiken i dessa områden kan ha
förändrats i grunden. Nya attacker kan komma att ske framöver, menar en
analytiker som Lifos talat med. Även om situationen sedan december 2018
varit lugn finns talibanrörelsen i området och har beredskap för eventuellt
nya angrepp. De överenskommelser som tidigare funnits mellan
hazardistrikten och talibanrörelsen är enligt analytikern nu brutna. Det finns
dock fortsatt vissa områden lokalt där det finns en ömsesidig förståelse
mellan hazarsamhällen och talibanrörelsen och i dessa områden uppger sig
folk vara mer säkra. Nawur uppges av analytikern utgöra ett exempel på ett
sådant område där det fortsatt finns överenskommelser med
talibanrörelsen. 134
När det gäller förekomsten av lokala överenskommelser i området
konstaterar Lifos att källorna gör olika bedömningar av vad dessa
överenskommelser handlat om och vilka parter som ingått dessa. Vissa
källor menar att överenskommelser slutits mellan hazarsamhällen och
pashtunsamhällen, medan andra menar att det funnits avtal mellan
hazarsamhällen och talibanrörelsen. Enligt Lifos bedömning är det svårt att
utifrån tillgänglig information exakt avgöra vilken typ av överenskommelser
som funnits på olika platser och även vilka frågor dessa omfattat. Lifos
menar att det dock är troligt att det funnits olika lokala överenskommelser
mellan talibanrörelsen och olika hazarsamhällen i Jaghori och Malistan,
vilket bidragit till det relativa lugn som har rått i dessa områden under
perioden efter 2001. Dylika överenskommelser är också tidigare omskrivna
av bland annat EASO som menar att det exempelvis för Jaghoris del syftat
130

UNAMA, februari 2019, s. 19.
UNOCHA:s siffror bygger på uppgifter från det afghanska flyktingministeriet.
132
Lifos, 2018-12-04, s. 61.
133
UNOCHA, Afghanistan Weekly Field Report, 26 November – 03 December 2018,
odaterad, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/weekly_update__03_december_2018.pdf.
134
Afghansk analytiker A baserad i utlandet, 2019-02-28
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till att förbättra säkerheten i området. Överenskommelsen där ska bland
annat ha inneburit att talibanrörelsen tillåtits säker passage genom distriktet
för att nå till mer avlägsna distrikt såsom Ajristan. Rörelsen ska även ha fått
tillgång till mat och sjukvård i distriktet. 135
4.3.5. Regeringen etablerar nya försvarsstyrkor i Jaghori efter
attackerna

Den afghanska regeringen håller på att upprätta en ny typ av lokala
försvarsstyrkor i landet: The Afghan National Army Territorial Force,
ANA-TF, (quwat-ha-ye manteqawi urdu-e milli-ye afghanistan). Dessa
styrkor sorterar under det afghanska försvarsministeriet och utgör en del av
den nationella armén (Afghan National Army, ANA). Varje kompani inom
ANA-TF ska bestå av lokalt rekryterade soldater medan officerare ska
rekryteras från den ordinära armén eller dess reservstyrkor. 136 Tanken
bakom ANA-TF är att upprätta lokalt rekryterade och nationellt ledda
försvarsstyrkor för att frigöra resurser från den reguljära armén, vilket ska
möjliggöra för armén att inrikta sig mot mer offensiva operationer i andra,
mer omstridda områden. ANA-TF får mindre lön än de reguljära styrkorna
och är inte lika välutrustade. 137
Tidigare initiativ i landet såsom upprättande av olika stambaserade miliser,
Uprising forces eller programmet med den lokala polisen (Afghan Local
Police, ALP) associeras ofta med problem så som övergrepp, krigsbrott,
eller straffrihet. De har också på sina håll använts av lokalt mäktiga män
eller grupper för att gynna olika särintressen. På vissa platser har dock
lokala försvarsstyrkor visat sig fungera mycket väl till skydd av civila i
området, bland annat genom den motivation och den lokalkännedom dessa
styrkor besuttit. Detta har också medfört att dessa lokala försvarsstyrkor ofta
är mer fruktade och hatade av talibanrörelsen än reguljära afghanska
armétrupper. Till skillnad från ALP som är operativ på bynivå är ANA-TF
operativ på distriktsnivå, vilket innebär att dess soldater kan sättas in på
olika platser i det aktuella distriktet. Detta hoppas man ska motverka att
styrkorna utnyttjas av lokala särintressen. 138
Jaghori är ett av de distrikt där ANA-TF nu upprättas efter framgångsrik
lobbying från exempelvis andre vice president Sarvar Danesh, som fört fram
att hazarer i området känner sig utsatta samt är i behov av arbetstillfällen.
Processen verkar sedan ha skyndats på efter talibanattackerna mot Jaghori
och Malistan i november 2018. Det finns dock en oro för att den reguljära
armén som stationerades i Jaghori först efter talibanattackerna i november
135

EASO, Country of Origin Information Report: Afghanistan – Recruitment by armed
groups, september 2016, s. 19,
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38239.
136
AAN, The Afghan Territorial Force: Learning from the lessons of the past?, 2019-0115, https://www.afghanistan-analysts.org/the-afghan-territorial-force-learning-from-thelessons-of-the-past/.
137
GlobalSecurity.org, Afghan National Army Territorial Force (ANATF), uppdaterad
2018-09-06, https://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/anatf.htm.
138
AAN, 2019-01-15.

2019-05-29, version 2.0

28 (58)

Lifosrapport Afghanistan - säkerhetsläget i Ghazni

kommer att dra sig bort från distriktet när ANA-TF väl etablerat sig. Det
finns också en oro för att talibanrörelsen attackerar distrikten på nytt om den
reguljära armén lämnar Jaghori igen. 139
4.3.6. Hazardistriktet Nawur

Nawur är, jämte Jaghori och Malistan, också ett hazardominerat distrikt,
men till skillnad från de andra två hazardistrikten undgick Nawur att
angripas av talibanrörelsen i november 2018. En källa som Lifos har talat
med i början av mars 2019 menade att Nawur lyckats undgå att angripas på
grund av att befolkningen där gått med på att betala skatt till talibanrörelsen,
vilket inte ska ha varit i fallet i exempelvis Jaghori. Samma källa uppger
också att det finns en känd anti-talibankommendant i Nawur och därmed
också ett relativt starkt försvar i distriktet. 140 En annan källa uppger att
talibanrörelsen har försökt attackera också Nawur men att de afghanska
styrkorna och den lokala polisen där har kunnat avvärja detta. 141
En analytiker som Lifos talat med i slutet av februari 2019 uppgav då också
att den typ av lokala överenskommelser som funnits mellan talibanrörelsen
och olika hazarsamhällen alltjämt upprätthålls i Nawur. 142
Lifos noterar att det finns väldigt begränsat med information avseende
situationen i distriktet Nawur, varför det är svårt att dra slutsatser om
förhållandena där. Lifos konstaterar dock, obeaktat orsakerna, att distriktet
Nawur inte drabbades av angrepp med intensiva strider på det sätt som
skedde i Jaghori och Malistan i november 2018.

139

AAN, 2019-01-15.
Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07.
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Afghansk journalist baserad i Ghazni stad, 2018-12-03.
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5. Konfliktnivåer i Ghazni 2018 utifrån
ett antal konfliktindikatorer
5.1.

Civila offer

När UNAMA summerade 2018 i sin årsrapport hade Ghaznis andel av
antalet civila offer i Afghanistan ökat jämfört med tidigare år 143 och för
provinsen registrerades den fjärde högsta siffran i landet, efter Kabul,
Nangarhar och Helmand. (se figur 1). Totalt 653 civila offer
dokumenterades av UNAMA i provinsen under 2018 (253 dödade och 400
skadade). (Se figur 2.)
Figur 1.
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Källa: Diagrammet baseras på uppgifter ur UNAMA:s årsrapport för 2018.
Siffrorna omfattar det totala antalet civila offer (dödade och skadade). 144
I Ghazni ökade antalet civila offer totalt (dödade och skadade) med 84
procent jämfört med 2017 (se figur 2). Det var fortsatt markstrider som
orsakade flest civila offer, därefter flygattacker följt av målinriktade angrepp
143

För år 2017 registrerades den elfte högsta siffran i landet i Ghazni. UNAMA registrerade
353 offer (varav 139 dödade och 214 skadade). (UNAMA, Afghanistan, Protection of
Civilians in Armed Conflict, Annual Report 2017, februari 2018, s. 67,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual
_report_2017_final_6_march.pdf ).
144
UNAMA, februari 2019, Annex IV.
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mot individer (targeted killings). 145 Mönstret gällande orsaker till civila
offer hade därmed ändrat sig något från 2017 då improviserade
sprängladdningar, istället för flygattacker, angavs som den näst främsta
orsaken till civila offer. 146
Figur 2. Tabell över de tolv provinser med högst antal civila offer 2018
samt de främsta orsakerna till antalet döda och skadade.
Province

Leading tactic or cause

Second highest tactic

Third highest tactic

Total civilian casualties

Compared to 2017

Kabul

Suicide/Complex Attacks

IEDs (non-suicide)

Targeted Killings

+2%

Nangarhar

Suicide/Complex Attacks

IED (non-suicide)

Ground Engagements

+111%

Hehnand

Ground Engagements

IED (non-suicide)

Suicide/Complex Attacks

1866 (596 deaths and 1270
injuries)
1815(681 deaths and 1134
injuries)
880 (281 deaths and 599 injuries)

Ghazni

Ground Engagements

Aerial attacks

Targeted/Deliberate Killings

653 (253 deaths and 400 injuries)

+84%

-11%

Faryab

Ground Engagements

Aerial operations

UXO/landmines

646 (230 deaths and 416 injuries)

+1%

Kandahar

IEDs (non-suicide)

Ground Engagements

Search operations

537(204 deaths and 333 injuries)

-25%

Paktya

Suicide/Complex Attacks

Ground Engagements

Aerial attacks

428 (152 deaths and 276 injuries)

-13%

Kunar

Ground Engagements

Aerial attacks

IED (non-suicide)

397 (128 deaths and 269 injuries)

+77%

Kunduz

Ground Engagements

Aerial attacks

IEDs (non-suicide)

337 (105 deaths and 232 iniuries)

-11%

Zabul

Ground Engagements

IEDs (non-suicide)

UXO/landmines

293(57 deaths and 236 injuries)

-12%

Farah

Ground Engagements

IEDs (non-suicide)

Targeted Killings

275 (122 death and 153 iniuries)

-19%

Ground Engagements

Targeted Killings

UXO/landmines

271 (93 deaths and 178 injuries)

-23%

Laghman

Källa: UNAMA. 147

5.2.

Konfliktrelaterade våldshändelser med dödsoffer
(civila och kombattanter)

Enligt data från Uppsala Conflict Data Program (UCDP) 148 mer än
trefaldigades antalet konfliktrelaterade dödsoffer i Ghazni under 2018
jämfört med året innan. (3462 dödsoffer registrerades av UCDP under 2018
jämfört med 913 under 2017.) Figur 3 nedan visar att antalet dödsoffer
ökade 2018 under årets alla månader, med den allra största ökningen i
augusti månad då talibanrörelsen genomförde sin stora attack mot Ghazni
stad. (Se avsnitt 4.2.) Vidare hade antalet våldsamma händelser som medfört
dödsoffer mer än fördubblats i provinsen under 2018 jämfört med 2017 (se
figur 4.) Under 2018 registrerade UCDP 316 våldshändelser i provinsen
medan siffran för 2017 var 143. 149

145

UNAMA, februari 2019, Annex IV.
UNAMA, februari 2018, s. 67.
147
UNAMA, februari 2019, Annex IV.
148
Medan UNAMA dokumenterar civilpersoner som fallit offer (dödade/skadade) för
konfliktvåldet registrerar UCDP konfliktrelaterade dödsoffer samt konfliktrelaterade
våldshändelser som lett till dödsoffer. UCDP registrerar både civila dödsoffer och dödsoffer
bland konfliktparterna, men alltså inga skadade. (Lifos, 2018-12-04, s. 45 ff.)
149
Therese Pettersson, Projektledare, UCDP (Uppsala Conflict Data Program), e-post,
2019-02-21.
146
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Figur 3. Antalet konfliktorsakade dödsoffer i Ghazni 2017 och 2018.

Källa: Uppsala Conflict Data Program (UCDP). 150 Publicerat med tillstånd
av UCDP. Sifforna är preliminära och kan komma att korrigeras något när
ytterligare rapportering tillkommer.

150

Ibid.
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Figur 4. Antalet våldshändelser som lett till dödsoffer i Ghazni 2017 och
2018

Källa: Uppsala Conflict Data Program (UCDP). 151 Publicerat med tillstånd
av UCDP. Sifforna är preliminära och kan komma att korrigeras något när
ytterligare rapportering tillkommer.

5.3.

Säkerhetsincidenter

Under 2018 registrerade FN 22 478 säkerhetsrelaterade incidenter 152 i
Afghanistan. Detta utgjorde en nedgång om 5 procent jämfört med den
historiskt höga siffran 23 744 som registrerats under 2017. Regeringssidan
trappade upp sina flygoperationer under 2018, och rapporterade flygattacker
ökade med 42 procent jämfört med 2017. Talibanrörelsen lyckades trots
detta temporärt inta 21 distriktcentra runt om i landet under året. 153 De sex
provinser där flest säkerhetsincidenter registrerades 2018 var i fallande
ordning Helmand, Nangarhar, Kandahar, Kunar, Faryab och Ghazni. 154
Även på provinsnivå, i Ghazni, registrerades dock ett minskat antal
säkerhetsincidenter under 2018, 155 trots en i övrigt intensifierad konflikt i
151

Therese Pettersson, Projektledare, UCDP (Uppsala Conflict Data Program), 2019-02-21.
Säkerhetsrelaterade incidenter som registreras av FN kan utgöras av väpnade
sammandrabbningar, flygangrepp, självmordsdåd och komplexa attacker, detonerade
sprängladdningar, avrättningar, minor, narkotikaincidenter, brott, demonstrationer, hot,
gripanden, vapenbeslag etc. (Internationell säkerhetsanalytiker i Kabul, e-post, 2018-0818.)
153
United Nations, Report of the Secretary-General (UNSG): The situation in Afghanistan
and its implications for international peace and security, 2019-02-28, s. 5 f.,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_6_march_2019.p
df.
154
Internationell Organisation A, e-post, 2019-02-14.
155
Ibid.
152
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provinsen med fler civila offer 156, fler internflyktingar 157 samt fler offer
bland konfliktparterna 158.
I juni 2018 rapporterade FN att stridigheter i landet allt mer koncentrerats
till tydliga frontavsnitt i provinserna Ghazni, Nangarhar, Helmand, Kunar,
Kandahar samt Faryab. Under perioden februari till maj 2018 registrerades
60 procent av det totala antalet säkerhetsincidenter i landet i dessa sex
provinser. 159

5.4.

Internflyktingar

Från 1 januari 2018 till och med den 23 september samma år var Ghazni den
provins som producerat flest konfliktorsakade internflyktingar i landet. 160
Under hela 2018 var dock Faryab den provins där man registrerat det högsta
antalet konfliktorsakade internflyktingar (71 440), följt av Kunduz (48 944)
och Ghazni (46 346). 161
Det är svårt att föra statistik över internflyktingar i Afghanistan, bland annat
då det saknas ett formellt system med läger och då många som flyr istället
bor i informella läger eller hos släktingar och vänner. 162 Antalet
internflyktingar från distrikten Jaghori och Malistan under attackerna där i
november 2018 rapporterades av UNOCHA initialt vara omkring 20 000.
Dessa siffror angavs bygga på uppgifter från det afghanska
flyktingministeriet. 163 Senare siffror, tillgängliga via UNOCHA:s
Humantiarian Response, anger dock att antalet konfliktorsakade
internflyktingar från de två distrikten var knappt 6 800 personer under
2018. 164 Möjliga orsaker till denna stora differens kan, enligt Lifos, vara att
många av dessa internflyktingar endast kortvarigt befann sig i en
internflyktssituation eller att de inhystes hos någon i sitt nätverk och därför
aldrig registrerades av de internationella aktörer som dokumenterar
internflyktingar i landet.
156

Antalet civila offer totalt registrerade för Ghazni 2018 ökade med 84 procent jämfört
med 2017. (UNAMA, februari 2019, Annex IV).
157
Registrerade internflyktingar för 2018 var 46 346 att jämföra med 2 021 under 2017. (Se
statistik för de olika åren: UNOCHA, Afghanistan: Conflict Induced Displacements,
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps).
158
3462 dödsoffer registrerades 2018 av UCDP jämfört med 913 under 2017. (Se avsnittet i
denna rapport om Konfliktrelaterade våldshändelser med dödsoffer [civila och
kombattanter].)
159
United Nations, Report of the Secretary-General (UNSG): The situation in Afghanistan
and its implications for international peace and security,
2018-06-06, s. 5,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_6_june.pdf.
160
Lifos, 2018-12-04, s. 85.
161
UNOCHA, Afghanistan: Conflict Induced Displacements - Actual displacements
between 1 January 2018 and 31 December 2018, hämtat uppgifterna 2019-05-28,
tillgängliga via: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
162
Lifos, 2018-12-04, s. 83.
163
Ibid., s. 61.
164
UNOCHA, Afghanistan: Conflict Induced Displacements - Actual displacements
between 1 January 2018 and 31 December 2018,
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6. Konfliktläget i Ghazni under början av
2019
I linje med sedvanliga årstidsmässiga mönster minskade antalet stridigheter
i landet något under vintern. 165
De afghanska säkerhetsstyrkorna fokuserade sina vinteroperationer på den
södra regionen liksom på Ghazni i sydöst, Nangarhar i öst, Balkh och
Faryab i norr samt Herat och Farah i väst. Under rapporteringsperioden 16
november 2018 till den 7 februari 2019 fortgick flygattackerna 166 mot
upprorsgrupper runt om i landet på rekordnivå. De flesta flygattackerna
riktades mot mål i Helmand, följt av Farah, Uruzgan, Nangarhar, Ghazni
och Faryab. 167
Enligt data från UCDP låg provinsen Ghazni på ungefär samma nivå
avseende konfliktrelaterade dödsoffer 168 första kvartalet 2019 som under
första kvartalet 2018 (421 respektive 423). När det gäller antalet våldsamma
händelser som lett till dödsoffer har dessa dock ökat i antal från 55
händelser under första kvartalet 2018 till 67 händelser under första kvartalet
2019. 169 (Se figur 5 och 6 nedan.)
De mest våldsdrabbade distrikten under det första kvartalet 2019 utifrån
UCDP-data var Andar, Qarabagh och Ghazni stad. Noteras ska dock också
att relativt många dödsoffer (97) och händelser (13) inte har kunnat härledas
till ett specifikt distrikt.170

165

UNSG, 2019-02-28, s. 6.
Enligt UNAMA kan en flygattack/ett luftangrepp utgöras av följande: ”Aerial attack or
air strike: Firing ordnance from aircraft, including close air support (CAS) from fixed-wing
aircraft, and close combat attack (CCA) from rotary-wing aircraft, and attacks using
unmanned combat air vehicles (UCAVs).” (UNAMA, Afghanistan, Protection of Civilians
in Armed Conflict, Annual Report 2012, februari 2013, Glossary,
https://www.ohchr.org/documents/countries/af/unama_poc_armed_conflict.pdf. )
167
UNSG, 2019-02-28, s. 6.
168
Civila och kombattanter.
169
Therese Pettersson, Projektledare, UCDP (Uppsala Conflict Data Program), e-post 201904-25.
170
Ibid.
166
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Figur 5. Konfliktorsakade dödsoffer (civila och kombattanter) på
distriktsnivå (jan-mars 2019).
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Källa: Uppsala Conflict Data Program (UCDP). 171 Publicerat med tillstånd
av UCDP. Sifforna är preliminära och kan komma att korrigeras något när
ytterligare rapportering tillkommer. Exempelvis saknas Malistan då inga
offer registrerats i distriktet under aktuell tidsperiod.

171
Therese Pettersson, Projektledare, UCDP (Uppsala Conflict Data Program), e-post 201904-25.
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Figur 6. Konfliktrelaterade våldshändelser på distriktsnivå (jan-mars 2019).
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Källa: Uppsala Conflict Data Program (UCDP). 172 Publicerat med tillstånd
av UCDP. Sifforna är preliminära och kan komma att korrigeras något när
ytterligare rapportering tillkommer. Exempelvis saknas Malistan då inga
våldshändelser som medfört konfliktoffer registrerats i distriktet under
aktuell tidsperiod.
Enligt UNAMA:s första kvartalsrapport för 2019 återfanns inte Ghazni
bland de fem provinser 173 där flest civila offer dokumenterats under årets
första tre månader. Det framgick inte heller av rapporten hur många civila
offer som registrerats i Ghazni eller i landets övriga provinser under
perioden. 174
I slutet av mars 2019 rapporterades om intensifierade strider i Ghazni, bland
annat i Ghazni stads utkanter och i distriktet Andar. 175 Ghazni uppgavs
också av det afghanska försvarsministeriet vara en av de provinser 176 där

172

Therese Pettersson, Projektledare, UCDP (Uppsala Conflict Data Program), 2019-04-25.
Provinser med flest civila offer var i följande ordning: Kabul, Helmand, Nangarhar,
Faryab and Kunduz.
174
UNAMA, Quarterly Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January
to 31 March 2019, 2019-04-24,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_c
onflict_-_first_quarter_report_2019_english_.pdf.
175
TOLO News, Residents Report Intensified Clashes In Ghazni, 2019-03-30,
https://www.tolonews.com/afghanistan/residents-report-intensified-clashes-ghazni.
176
Andra provinser uppgavs vara Kunduz, Baghlan, Zabul, Maidan Wardak, Badakhshan
och Nangarhar.
173
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strider intensifierats efter att talibanrörelsen annonserat sin våroffensiv Al
Fatha fredagen den 12 april 2019. 177
I maj 2019 rapporterades om en markant ökning av konfliktvåldet i Ghazni
under de två gångna månaderna. En talesperson för guvernören i Ghazni
meddelade att regeringssidan med internationellt stöd genomfört cirka 500
operationer, inkluderat rensningsoperationer och flygattacker, i provinsen
sedan mars månad. Talibanrörelsen rapporterades, trots regeringssidans
operationer, ha haft kapacitet att stänga vägar i provinsen och upprätta
vägspärrar för kontroll av passagerare. 178

6.1.

Ghazni stad

Vid slutet av 2018, fyra månader efter det stora upprorsangreppet mot
Ghazni stad, rapporterades staden vara fortsatt sårbar för nya attacker. Även
om regeringssidans natträder och flygattacker begränsat talibanrörelsens
rörelsefrihet, har det inte påverkat deras territoriella kontroll i provinsen,
och de har fortsatt en avsevärd närvaro i många områden längs stadens
utkanter. 179 En källa uppger för Lifos i början av mars att denne får dagliga
uppdateringar om upprorsaktivitet inne i Ghazni stad. 180
En av de större våldsamma händelserna i Ghazni stad, sedan
talibanrörelsens angrepp i augusti 2018, skedde den 29 mars 2019 när
talibanrörelsen tog över två av säkerhetsstyrkornas posteringar i stadens
tredje polisdistrikt. Striderna varade i flera timmar och medförde ett antal
dödade polismän. 181
Enligt data från UCDP har Ghazni stads distrikt haft en ökning av både
konfliktrelaterade dödsoffer samt våldshändelser som medfört dödsoffer vid
en jämförelse mellan första kvartalet 2019 och motsvarande period 2018.
(Antalet våldshändelser ökade marginellt från 7 till 9 medan antalet
konfliktoffer ökade från 28 till 49). 182 (Se figur 5 och 6 ovan.)

6.2.

Hazardistrikten Jaghori och Malistan

I slutet av februari och i början av mars 2019 har olika källor uppgivit för
Lifos att läget i Jaghori samt Malistan lugnat sig och att det inte pågått
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TOLO News, Reactions Pour In To Taliban Spring Offensive Amid Peace Efforts, 201904-14, https://www.tolonews.com/afghanistan/reactions-pour-taliban-spring-offensiveamid-peace-efforts.
178
TOLO News, Pakistani Taliban Commander Killed In Ghazni As War Intensifies, 201905-12, https://www.tolonews.com/afghanistan/pakistani-taliban-commander-killed-ghazniwar-intensifies.
179
AAN, 2018-12-30.
180
Representant för en internationell NGO i Kabul, 2019-03-01.
181
The New York Times, Taliban Kill Police Officers, Including a Chief, in Afghan City,
2019-03-29, https://www.nytimes.com/2019/03/29/world/asia/taliban-ghazniafghanistan.html.
182
Therese Pettersson, Projektledare, UCDP (Uppsala Conflict Data Program), 2019-04-25.

2019-05-29, version 2.0

38 (58)

Lifosrapport Afghanistan - säkerhetsläget i Ghazni

strider inne i distrikten under 2019. 183 Talibanrörelsen anges dock ockupera
vissa gränsområden till Jaghori, 184 och i slutet av februari 2019 genomförde
regeringssidan en flygattack mot Hotqolområdet i distriktet. Attacken
baserades på felaktig information och ledde till en incident av så kallad
”friendly fire” 185 där lokala försvarsstyrkor angreps och föll offer för
attacken. 186
Även om det har skett flygattacker så har den kalla vintern med mycket snö
annars utgjort ett naturligt hinder mot strider i området. 187 Det återstår dock
att se vad vårens ankomst innebär för Jaghori och Malistan. Klart är dock att
attackerna mot de två distrikten i november 2018 innebar en ny och för
många oväntad utveckling. En analytiker som Lifos talat med menar att
attackerna nu helt har förändrat säkerhetsdynamiken i området. Det relativa
lugn som har rått på dessa platser och de överenskommelser som där har
funnits mellan talibanrörelsen och hazarsamhällena upprätthålls inte längre,
vilket innebär att nya angrepp kan komma att ske framöver. 188

7. Resvägar till och inom provinsen
7.1.
Generellt om Highway 1 och risker längs
vägnätet
Många säkerhetsincidenter och angrepp i Afghanistan sker längs vägnätet,
men det finns ingen öppet tillgänglig statistik över detta konfliktvåld eller
dess civila offer. Resenärer längs landets vägar riskerar att exponeras för
exempelvis korseld, sprängladdningar, kidnappningar 189 och illegala
vägspärrar. 190
Huvudvägen mellan Kabul och Ghazni stad utgörs av Highway 1 (även
benämnd Ringvägen). Denna huvudväg länkar samman 16 av Afghanistans

183
Afghansk analytiker A baserad i utlandet, 2019-02-28; Afghansk journalist baserad i
Kabul, 2019-03-07; Representant för en internationell NGO, 2018-12-04.
184
Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07; Representant för en internationell
NGO, 2018-12-04.
185
Vapen som oavsiktligt avfyras mot den egna sidan.
186
Pajhwok Afghan News, 8 local security personnel in Ghazni airstrike, 2019-02-26,
https://www.pajhwok.com/en/2019/02/26/8-local-security-personnel-killed-ghazniairstrike; Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07.
187
Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07.
188
Afghansk analytiker A baserad i utlandet, 2019-02-28.
189
Kidnappningar längs vägnätet är dock något som dokumenterats och rapporterats av
UNAMA även om det inte regelmässigt publiceras jämförbar statistik. Se t.ex. UNAMA,
Afghanistan, Protection of Civilians in Armed Conflict, Annual Report 2015, februari 2016,
s. 48 f.,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual_report_2015_final_14_feb_201
6.pdf; UNAMA, februari 2019, s. 30.
190
Landinfo, Temanotat Afghanistan: Generell sikkerhet og veisikkerhet, 2015-11-20, s. 17
ff., https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=36269.

2019-05-29, version 2.0

39 (58)

Lifosrapport Afghanistan - säkerhetsläget i Ghazni

34 provinser, liksom de flesta större urbana centra i provinser såsom Kabul,
Ghazni, Kandahar, Farah, Herat och Balkh. 191

Karta 2, Highway 1.

Källa: SIGAR. 192
Den sträcka av Highway 1 som passerar genom Ghazni har präglats av stor
osäkerhet under 2018, och de afghanska säkerhetsstyrkorna har inte haft
effektiv kontroll över vägen. (Se mer i avsnittet om specifika sträckor
nedan.) Många vägspärrar har upprättats av talibanrörelsen i syfte att söka
efter regeringsanhängare. Mindre vägar i hela sydöst kontrolleras av
talibanrörelsen. Humanitära aktörer har rapporterat om en ökad
skatteindrivning längs vägnätet från talibanrörelsens sida. Det förekommer
också att vägspärrar upprättas av andra aktörer såsom väpnade miliser och
kriminella grupperingar, även om talibanrörelsen försöker kontrollera dem.
Lokal konfliktdynamik påverkar också vad som sker i olika områden. 193

7.2.

Syften med upprorsgruppers vägspärrar

Enligt Borhan Osman, senioranalytiker vid International Crisis Group, så
som refererad till i EASO:s rapport Afghanistan – Individuals targeted by
armed actors in the conflict, finns det tre olika typer av vägspärrar som
191

SIGAR, SIGAR 14-82-IP/Gereshk Storage Facility, juli 2014, s. 1,
https://www.sigar.mil/pdf/inspections/SIGAR-14-82-IP.pdf ; Public Radio International
(PRI), In Afghanistan, a 2-lane ’highway’ tells the story of a troubled country, 2013-10-18,
https://www.pri.org/stories/2013-10-18/afghanistan-2-lane-highway-tells-story-troubledcountry.
192
SIGAR, juli 2014, s 1.
193
Internationell Organisation A, 2018-12-03.
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upprättas av upprorsgrupper i landet. Den första typen är kortvariga
vägspärrar som sätts upp i syfte att få tag på en specifik person. 194
Talibanrörelsen har spioner på buss- och taxistationer, vilket innebär att de
kan meddela varandra när exempelvis en eftersökt person stiger på en viss
buss, varpå rörelsen kan planera för att stoppa personen längs vägen. En
säkerhetsåtgärd som kan vidtas för personer med profiler som är intressanta
för talibanrörelsen är därför att inte påbörja resan från dessa stationer, om
möjligt. 195
Den andra typen av vägspärr som beskrivs av Osman syftar till att
manifestera upprorsgruppernas styrkeposition i, eller kontroll över, ett visst
område, medan den tredje typen drivs av finansiella motiv. Lokala
talibangrupper kan, trots rörelsens centrala förbud härom, ägna sig åt illegal
finansiell utpressning och exempelvis ta inflytelserika personer och
regeringsanställda som gisslan i syfte att begära lösensumma för dem. 196
Vägspärrar innebär också för både talibanrörelsen och regeringssidan en
möjlighet att samla in information om vilka individer som rör sig in och ut
ur ett visst område. 197

7.3.

Riskprofiler

Upprorsgrupper kontrollerar resande längs vägnätet främst i syfte att
identifiera personer med anknytning till myndigheterna, i synnerhet
säkerhetsstyrkorna, samt internationella organisationer. 198
För mer detaljer kring vilka personprofiler som kan riskera att drabbas av
angrepp av konfliktaktörer längs vägnätet se till exempel EASO COI Report
Afghanistan. Individuals targeted by armed actors in the conflict.

7.4.

Kontroller i vägspärrar

Många människor, oavsett profil, förbereder sig väl när de planerar för en
resa under vilken de riskerar att råka ut för upprorsgruppers vägspärrar. En
person som AFP intervjuat och som reser mellan Ghazni stad och Kabul
berättar att han börjar förbereda sig minst två veckor innan resan genom att
låta skägget växa. Därefter tar han kontakt med släkt och vänner för att
inhämta information om talibanrörelsens aktivitet på vägsträckan. På
resdagen byter han ut sina vanliga välstrukna kläder mot den traditionella
klädedräkten shalwar kameez för att se mer ut som en bybo. Han ser också
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EASO, Afghanistan. Individuals targeted by armed actors in the conflict, december
2017, s. 25, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40653.
195
Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07.
196
EASO, Afghanistan. Individuals targeted by armed actors in the conflict, december
2017, s. 25.
197
Ibid, s. 25.
198
Landinfo, 2015-11-20, s. 18; Representant för en internationell NGO i Kabul, 2019-0301, Internationell organisation B, 2018-12-02.
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till att radera samtalshistoriken och känsliga telefonnummer i sin
mobiltelefon. 199
En journalist med ursprung i Ghazni berättar likande om vilka förberedelser
han skulle företa inför en resa till Ghazni. Han uppger också att det skulle
innebära en risk om hans journalistiska arbete kom till talibanrörelsens
kännedom i en vägspärr, varför han har förberett en alternativ historia om
vem han är. Han har även vänner på sin kontaktlista i mobilen som kan
intyga denna historia om talibanerna skulle ringa och kontrollera. Om han
säger att han är affärsinnehavare så kommer talibanerna i vägspärren ställa
kontrollfrågor om detta och exempelvis fråga honom hur mycket socker
eller andra varor kostar, berättar journalisten. 200
En representant för en internationell NGO uppger att deras lokalt anställda
alltid har sina alternativa historier förberedda och vet vad de ska säga i
talibanrörelsens vägspärrar, och de reser inte heller med dokument som kan
medföra risker för dem. Vanligen reser de också utan dator och annan
kontorsutrustning. De anlitar chaufförer som de kan lita på och reser ofta
med kvinnor då detta vanligtvis innebär att kontrollerna minskar. 201 Även
om inte lokalanställda NGO-arbetare tillhör primära måltavlor för
talibanrörelsen så vidtas åtgärder för att minska riskerna. Man vill inte höja
sin profil på något sätt, och därmed förekommer att anställda i NGO:er
under resor inte avslöjar vem de tjänstgör för eftersom det riskerar leda till
en massa kontroller från talibanrörelsens sida. 202
Talibanrörelsens kontroller involverar vanligen några telefonsamtal
exempelvis till personens familj eller till myndigheter för att få personens
identitet bekräftad. De är också ofta bra på att förhöra och följer noggrant
upp personer som väcker deras misstankar. 203
Personer som rest via distriktet Nawur till Ghazni stad efter attackerna mot
Jaghori och Malistan, berättade för Afghanistan Analysts Network om
frågor som ställts och kontroller som gjorts av talibanrörelsen i deras
vägspärrar. En person berättade att rörelsen kontrollerade de resandes
tazkiror medan en annan uppgav sig ha fått frågor om exempelvis skolgång,
pågående strider i Jaghori, antalet kyrkor i distriktet samt hur många som
blivit kristnade där. Personen tillfrågades också om uppgifter till sitt
Facebookkonto. 204
Källor som Lifos varit i kontakt med har inte hört talas om att det skulle
finnas kristna boende i Jaghori, men menar att det finns en yngre generation
199

MailOnline, AFP, Highway to hell: Afghan travellers run gauntlet of Taliban violence,
2018-11-07, https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-6361381/Highway-hell-Afghantravellers-run-gauntlet-Taliban-violence.html.
200
Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07.
201
Representant för en internationell NGO i Kabul, 2019-03-01.
202
Internationell organisation B, 2018-12-02.
203
Ibid.
204
AAN, 2018-11-28.
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i distriktet med en sekulär orientering. 205 En källa menar också att det
tidigare har förekommit medierapportering om personer från Jaghori som
döpts i Kabul och att det, kanske på grund av detta, uppkommit misstankar
om att folk därifrån har låtit döpa sig. 206 En annan källa bekräftar dessa
uppgifter och menar att det hos andra grupper, exempelvis inom
talibanrörelsen eller hos tadzjiker och pashtuner, finns en föreställning om
att många personer från Jaghori har lämnat islam. Källan menar också att
detta i vissa fall har skett, men att personerna då inte längre bor kvar i
Jaghori. Källan känner själv en person som lämnat islam och som numer bor
i Kabul, men som hemlighåller sitt frånfall från islam för sina djupt religiösa
kollegor för att inte riskera att dödas. 207
När det gäller sociala medier menar en källa som Lifos talat med att
talibanrörelsen använder sig av smartphones och har tillgång till sociala
medier såsom Facebook. Källan har inte själv hört talas om att
talibanrörelsen skulle ställa frågor om kristna i sina vägspärrar, men menar
att visst innehåll på sociala medier är provocerande och exemplifierar med
ett filmklipp som källan själv har sett, där en afghansk asylsökande i Europa
förolämpade islam och trampade på koranen. 208 En representant för en
internationell organisation menar också att talibanrörelsen kan kontrollera
sociala medier i vägspärrar, och att detta är ett nytt fenomen. I områden nära
städer finns det exempelvis 3G-täckning som möjliggör detta. 209 En
afghansk analytiker uppgav för Lifos i december 2018 att denne, förutom i
samband med attackerna mot Jaghori och Malistan, inte tidigare hade hört
talas om att talibanrörelsen kontrollerat Facebookkonton. Källan menade
vidare att folk troligtvis stänger ner sina konton för sociala medier inför
resor i landet på samma sätt som man vidtar försiktighetsåtgärder med sina
vanliga mobiltelefoner inför resor, och till exempel raderar kontakter som
kan vara känsliga. 210
En kvinnoaktivist från distriktet Khwaja Omari berättade under ett möte
med Lifos våren 2017 att hon ofta använder burka för att undvika problem
från talibanrörelsen när hon reser från sitt hemdistrikt till Ghazni stad samt
till Kabul. Hon måste också ha en manlig släkting som följer henne vid
resorna för att undvika problem. En förutsättning för hennes arbete och
resor är att familjen stödjer det hon gör, och hennes verksamhet måste också
döljas för talibanrörelsen som motsätter sig arbete för kvinnors rättigheter.
Hennes far följer med på inrikes resor för hennes säkerhet men på
utrikesresor till säkra länder kan hon resa på egen hand. Då följer fadern
henne bara till flygplatsen. 211
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Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07; Afghansk analytiker B, 2018-12-02.
Afghansk analytiker B, 2018-12-02.
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Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07.
208
Afghansk analytiker C, 2018-12-04.
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Internationell Organisation A, 2018-12-03.
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7.5.

Incidenter längs vägen till Jaghori

7.5.1. Sträckan Ghazni stad till Qarabaghdistriktet längs
Higway 1 och sedan mindre väg Qarabagh - Jaghori

Den första sträckan på denna väg från Ghazni stad till distriktet Qarabagh
längs Highway 1 är en utsatt sträcka vad gäller framförallt korseld, men
även avseende improviserade sprängladdningar (IED:er). 212 Denna sträcka
utgör en del av vägen mellan Kabul och Kandahar, vilken utgjort en viktig
transportled för internationella styrkor under ISAF-tiden. Den har därmed
varit våldsdrabbad genom åren och har kommit att kallas ”Highway to
Hell”. 213 Under 2018 ska minst fem civila ha dödats och 11 skadats av
korseld vid åtta separata tillfällen längs sträckan Ghazni stad–Qarabagh. 214
En afghansk journalist som tidigare rest sträckan Ghazni stad–Jaghori
många gånger brukade då stoppas i omkring fyra vägspärrar längs vägen.
Journalisten, som dock för närvarande inte reser dit av säkerhetsskäl på
grund av sitt arbete, bedömer att vägspärrarna nu har ökat i antal utifrån den
utökade talibankontrollen i provinsen. Antalet vägspärrar kan dock
förväntas vara lägre under vinterperioden när vädret gör det svårare att resa
överhuvudtaget. 215
Den andra sträckan på denna väg leder genom distriktet Qarabagh på en
mindre väg in i Jaghori. Qarabagh är ett omstritt distrikt och en av de mest
våldsdrabbade under första kvartalet 2019 (se avsnitt 3.2.2 och 6). Vägen
genom Qarabagh mot Jaghori passerar genom upprorskontrollerade
områden i Zadalo och Namki. Där har vägspärrar upprättas på olika platser
vid olika tidpunkter på ett sätt som gjort det svårt att se ett tydligt mönster
för det. Vägen har tidvis varit stängd, exempelvis under 10 dagar i mars
2018 på grund av en våldsam konflikt mellan pashtuner och hazarer om
vattenresurser. Annars har konfliktaktivitet längs denna sträcka varit relativt
låg då de afghanska säkerhetsstyrkorna varit lokaliserade i närheten av
distriktets centralort och eftersom vägen i huvudsak används av
lokalbefolkningen. 216
7.5.2. Vägen från Bamyan via Behsud (Wardak) och Nawur
(Ghazni) till Jaghori/Malistan

Denna väg har beskrivits som lugn och drabbad av mycket få
säkerhetshändelser. 217 Vägen går genom hazarkontrollerade områden och
används även av internationell personal. Man flyger då till Bamyan och det
tar sedan cirka 1,5 dagar att färdas därifrån till Malistan. Det är en svår väg
att färdas längs men rent säkerhetsmässigt anses det vara en av de säkraste
212

Internationell organisation B, e-post, 2018-12-05.
AAN, The Road to Ghazni: Bombs, battles and blockades, 2013-07-13,
https://www.afghanistan-analysts.org/the-road-to-ghazni-bombs-battles-and-blockades/.
214
Internationell organisation B, 2018-12-05.
215
Afghansk journalist baserad i Kabul, 2019-03-07.
216
Internationell organisation B, 2018-12-05.
217
Landinfo, 2015-11-20, s. 22.
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vägarna i landet. 218 Vägen går dock i mycket öde områden på hög höjd,
vilket gör att den under snörika vintrar kan vara stängd under vinterhalvåret
(omkring oktober/november till april/maj). En källa som rest denna väg
flertalet gånger berättar för Lifos att de alltid använder fyrhjulsdrivna fordon
när de färdas längs denna väg. De färdas också alltid med minst två fordon
om något skulle hända eftersom det kan vara väldigt långt att ta sig till
närmsta ställe där man kan påräkna hjälp. Källan berättar att de vid ett
tillfälle reste längs vägen tidigt i april månad, men att det var riskfyllt och
svårt att ta sig fram. Resan kunde genomföras endast med hjälp av
fyrhjulsdrift och goda chaufförer samt med två fordon där den ena bilen
kunde dra upp den andra när den slirat av vägen. 219 En annan källa uppger
att denna väg ofta är stängd mellan december och april. 220
När det gäller möjligheten att flyga mellan Kabul och Bamyan konstaterar
Lifos att Kam Air, efter ett längre uppehåll, återupptagit sin trafik på
sträckan. Aktuell information om flygtrafiken kan sökas via Lifos rapport
Inrikesflyg i Afghanistan, då inrikes flygtrafik kan vara föremål för
ändringar. 221
7.5.3. Ghazni stad via distrikten Wali Muhammad Shahid–
Jaghatu–Nawur till Jaghori/Malistan

En annan ytterligare möjlig väg att färdas till från Ghazni stad till
Jaghori/Malistan är på en mindre väg via distrikten Wali Muhammad
Shahid–Jaghatu och längs en liten sträcka i Nawur. Vägen går genom
upprorskontrollerade områden väster om Ghazni stad och i Wali
Muhammad Shahid samt Jaghatu. Talibanrörelsen upprättar ofta vägspärrar,
men det är även här svårt att se ett mönster för dessa vägspärrar. På grund
av den starka upprorskontrollen här använder medlemmar av
säkerhetsstyrkorna och regeringstjänstemän sällan denna väg. Det har
därmed inte varit aktiv konflikt längs vägen på flera år och vägen används
av lokalbefolkningen. I områden där talibanrörelsen är starka finns ett stort
stöd för rörelsen hos lokalbefolkningen, vilka ofta rapporterar till rörelsen
om de observerar någon misstänkt längs vägen. 222 Även denna väg kan bli
oframkomlig snörika vintrar. Enligt en källa var denna väg till Jaghori
stängd på grund av snömängden i början av mars 2019. 223
Under attackerna mot Jaghori och Malistan påverkades vissa gränsområden
i Nawurdistriktet. I vissa områden i Nawur hade talibanrörelsen en närvaro
och där upprättades vägspärrar i vilka flyende från Jaghori och Malistan
stoppades och tvingades återvända. 224
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8. Lifos avslutande kommentar och
analys
Ghazni har under flera år räknats till en av de mest konfliktintensiva
provinserna i landet, och under 2018 intensifierade Talibanrörelsen sina
operationer i provinsen. Distriktscentra i vad som tidigare räknats som
relativt säkra områden kom under attack redan innan rörelsen annonserat sin
sedvanliga våroffensiv. Storskaliga attacker genomfördes därefter under
våren i merparten av provinsens distrikt.
Efter en kortare, landsomfattande vapenvila 225 i juni 2018, unik i sitt slag,
iscensatte Talibanrörelsen i augusti en storskalig attack mot
provinshuvudstaden Ghazni stad. Attacker och press mot
provinshuvudstäder är i sig inte något unikt, men angreppet på Ghazni stad
utgjorde ett av de största som genomförts mot ett urbant centrum sedan
talibanregimens fall 2001. 226 Även om det tidigare funnits farhågor om att
talibanrörelsen kunde ha provinshuvudstaden som prioriterat mål, upplevdes
angreppet av många som oväntat när det väl skedde, och innebar för många
Ghaznibor ett tvärt kast från glädje och förhoppningar om fred under
vapenvilan till förödelse och uppgivenhet efter attacken.
De afghanska säkerhetsstyrkorna misslyckades initialt med att avvärja
attacken och först efter substantiella förstärkningar samt internationellt
understöd kunde offensiven slås tillbaka. Skeendet indikerade, enligt vissa
bedömare, brister i både befälskedja, koordinering och resursallokering hos
de afghanska styrkorna, jämte en oförmåga att agera på de förestående
varningar om en offensiv som funnits före attacken. 227
Talibanrörelsens angrepp mot Ghazni stad iscensattes troligen med primärt
syfte att markera styrka och kapacitet i en tid då amerikanska generaler
talade om framsteg i Afghanistan till följd av Trump-administrationens
Sydasienstrategi.
Cirka två månader efter attacken mot Ghazni stad skedde en än mer oväntad
säkerhetsutveckling i provinsen när talibanerna gick till attack mot de
tidigare i stort sett fredade hazardistrikten Jaghori och Malistan.
Händelserna där innebar ett svårt slag mot dessa distrikt, och attackerna
triggade en våg av internflyktingar från området. Även om de värsta
stridigheterna lagt sig inom loppet av några veckor innebar det uppblossade
våldet en potentiellt ny säkerhetsdynamik i dessa områden.
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De lokala överenskommelser mellan talibanrörelsen och hazarsamhällen
som uppges ha funnits i dessa områden anses ha bidragit till det lugn som
rått i distrikten under långt tid. Dessa överenskommelser bröts dock i och
med attackerna.
Att talibanrörelsen genom attackerna i november bröt denna period av
stabilitet beror enligt Lifos bedömning på en rad samverkande faktorer,
varav hazarkommendanten Shujais närvaro i området synes ha varit en
utlösande faktor. En viktig bakomliggande orsak enligt Lifos bedömning var
troligen de pågående fredssamtalen mellan talibanrörelsen och USA, och
därmed talibanrörelsens incitament att skapa förutsättningar för att
förhandla utifrån en styrkeposition. En annan orsak till att man under slutet
av 2018 gav sig in i Jaghori och Malistan är enligt Lifos bedömning också
att dessa områden var de enda i provinsen där rörelsen saknade närvaro och
inflytande. Det kan därmed också ha varit ett sätt för rörelsen att sätta något
slags avtryck även i dessa distrikt, vilka tidigare bedömts som säkra och
regeringskontrollerade. Även om talibanrörelsen var väl medvetna om
bristen på lokalt stöd i dessa områden och därmed svårigheten att etablera
sig där bidrog det uppblossade våldet i distrikten till att blotta svagheter i
försvarskapaciteten hos de afghanska säkerhetsstyrkorna i området, vilket
medförde kritik mot den afghanska regeringen. Attackerna kan därmed
också, enligt Lifos, förstås utifrån talibanrörelsens vilja och mål att urholka
regeringens legitimitet.
Det återstår att se om talibanrörelsen under årets våroffensiv har för avsikt
att återigen agera gentemot Jaghori och Malistan eller om man tills vidare
nöjer sig med den markering som gjorts genom offensiven i november 2018.
Det som talar emot att talibanrörelsen åter skulle gå till attack mot dessa
distrikt är, enligt Lifos bedömning, det bristande stöd rörelsen har hos
lokalbefolkningen i dessa områden, vilket gör det svårt för dem att på allvar
etablera sig där. Dock kan den nu pågående utvecklingen med upprättandet
av nya lokala försvarsstyrkor inom ramen för ANA-TF 228, eventuellt trigga
nya attacker. Talibanrörelsen ska till exempel enligt vissa källor ha beordrat
lokalbefolkningen i Jaghori att inte tillåta regeringens upprättande av nya
försvarsstyrkor i distriktet, vilket innebär en potentiell risk för
hämndattacker när nu så ändå sker. 229
Det står dock klart, enligt Lifos bedömning, att det plötsligt uppblossade
våldet i Jaghori och Malistan medför en avsevärt större osäkerhet inför vad
som kan komma att hända i dessa distrikt framöver än vad som tidigare
bedömts vara fallet efter en lång tidsperiod av stabilitet.
När det gäller etniska relationer i västra Ghazni synes attackerna ha haft en
viss negativ påverkan, men inte på ett sätt som eskalerat till någon våldsam
konflikt mellan folkgrupper i området, vilket inledningsvis befarades av
228
229
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olika bedömare. Etniska relationer har annars en dyster i historia i landet då
konfliktlinjerna under 90-talets inbördeskrig i huvudsak sammanföll med
etniska skiljelinjer. Etniska spänningar finns alltjämt, både på sina håll i
vissa lokala samhällen och på högsta politiska nivå. Men hittills har
makrokonflikten mellan den internationellt understödda regeringssidan och
den väpnade oppositionen med talibanrörelsen som alltigenom dominerande
aktör inte åtföljts av motsvarande sönderfall och våld mellan olika
folkgruppers miliser så som under 90-talet. Detta är dock ett scenario som
många räds då en sådan utveckling inte bara skulle leda till eskalerat våld
utan även göra konflikten än mer komplex och svårlöst än idag.
Sammanfattningsvis kan sägas att år 2018 kom att bli ett år av intensifierad
konflikt i Ghazni, vilket inte minst manifesterades genom markanta
ökningar av civila offer, nya internflyktingar samt dödsoffer hos
konfliktparterna, liksom en geografisk spridning av konflikten till tidigare
relativt säkra områden i provinsen.
Enligt Lifos bedömning kommer 2019 sannolikt att bli ett likaledes
konfliktintensivt år för Ghaznis del. Talibanrörelsen har ett starkt fäste och
inflytande i de flesta av provinsens distrikt, och Ghazni har under
vinterperioden varit i fokus för de afghanska säkerhetsstyrkorna och deras
upptrappade flygattacker. Intensiva stridigheter har också rapporterats i
provinsen under talibanrörelsens våroffensiv. Därtill planeras genomförande
av både presidentval samt parlamentsval (vilket sköts upp i provinsen förra
året på grund av bland annat säkerhetsläget). Valdatumet är satt till den 28
september 2019, varför en eskalering av våldet från upprorssidan sannolikt
är att vänta i linje med tidigare etablerade mönster i valtider. Troligen
kommer dock årets siffror över civila offer i provinsen minska jämfört med
2018, om inte en ny storskalig attack mot Ghazni stad skulle ske.
Om inget genombrott sker på förhandlingssidan 230 återstår det också att se
vilka eventuella beslut som tas i Vita huset gällande den amerikanska
truppnärvaron i landet. Ett alltför snabbt trupptillbakadragande, utan att
pågående fredssamtal lett in i regelrätta förhandlingar mellan huvudparterna
talibanrörelsen och den afghanska regeringen, riskerar att bidra till
våldseskalering. I ett värsta scenario skulle detta kunna medföra en situation
liknande den som uppstod i Afghanistan efter att Sovjetunionen lämnat
230
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landet 1989. Detta värsta scenario skulle kunna innebära statskollaps,
sönderfall, fraktionalisering utifrån etniska skiljelinjer och i förlängningen
fullskaligt inbördeskrig.
Ett sådant värsta scenario är möjligt, men enligt Lifos bedömning mindre
sannolikt på kort till medellång sikt. Det är enligt Lifos bedömning alltför
många externa aktörer som är oroade över vad en sådan utveckling skulle
kunna innebära för både regional och global säkerhet. Med detta sagt så är
USA:s hållning och truppnärvaro en viktig nyckel till vad som sker, och
med kännedom om nuvarande amerikanska administration bör man ändå
vara beredd på att drastiska beslut med dramatiska konsekvenser kan
komma att fattas.
Pågående fredsansträngningar, krigströtthet och förra årets vapenvila gör
dock i nuläget att en fredlig lösning på lite längre sikt, enligt Lifos
bedömning, ter sig som mer sannolik idag än på många år. Vägen dit är
dock lång och kantad av många svårigheter. Talibanrörelsen har med all
tydlighet visat att man avser fortsätta strida tills man gjort reella genombrott
i fredssamtalen. Det är också tydligt genom årets våroffensiv att
talibanrörelsen inte ämnar ingå vapenvila som ett första steg i processen.
Orsakerna härtill kan vara att man vill markera styrka på slagfältet för att
förbättra sin position att förhandla, men det kan också delvis bero på att
talibanrörelsen är en upprorsrörelse och att det är de militära operationerna
som byggt rörelsen och dess sammanhållning. Fortsatt fokus på militära
operationer från rörelsens sida är därmed att vänta tills mer genomgripande
framgång röns i de fredssamtal som pågår mellan olika aktörer i olika
konstellationer.
Trots möjligheten till ett mer positivt scenario på lite längre sikt bedömer
Lifos sammanfattningsvis det som sannolikt att fortsatt våld är att vänta
under resterande 2019, liksom en eskalering av detta våld under det
kommande presidentvalet som är satt att hållas i september 2019.
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