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Lijst van afkortingen
AAF

Afghan/Afghanistan Freedom Front

ACLED

Armed Conflict Location & Event Data Project

ANDSF

Afghan National Defense and Security Forces

APW

Afghan Peace Watch

AQIS

Al-Qaeda in het Indisch Subcontinent

CENTCOM

US Central Command

EASO

European Asylum Support Office (nu: EUAA)

ERW

Explosive Remnants of War

ETIM/ TIP

Eastern Turkistan Islamic Movement/Turkistan Islamic Party

EUAA

European Union Agency for Asylum (voorheen: EASO)

IED

Improvised Explosive Device

IJG

Islamic Jihad Group

IMU

Islamic Movement of Oezbekistan

ISKP

Islamic State Khorasan Province

KIB

Khatiba Imam al-Bukhari

NRF

National Resistance Front

OHCHR

UN Office of the High Commissioner for Human Rights

RULAC

Rule of Law in Armed Conflicts project

SIGA

Swiss Institute for Global Affairs

TTP

Tehrik-e Taliban Pakistan

UNAMA

United Nations Assistance Mission in Afghanistan

UNOCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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Inleiding
Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie in
Afghanistan in de eerste maanden van 2022. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode
tussen 1 januari 2022 en 27 april 2022. Het Agentschap voor Asiel van de Europese Unie (European
Union Agency of Asylum, EUAA, voorheen EASO) heeft de situatie voor 2022 al beschreven in een
rapport van januari 2022. Deze COI Focus kan gelezen worden als een beknopte update en aanvulling
op het EUAA-rapport. Soms herneemt de COI Focus informatie over de periode van voor januari 2022
wanneer deze relevant is voor een beter begrip van de situatie in de huidige verslagperiode of voor
de weergave van trends over een langere termijn.
Enkele grafieken in deze COI Focus zijn opgemaakt op basis van gegevens van het Armed Conflict
Location & Event Data Project (ACLED) (zie verder, onder bronnen en toegang tot informatie, voor
meer informatie over ACLED). Deze grafieken bevatten gegevens tot en met eind maart 2022. De
ACLED-data voor april 2022 konden nog niet in de grafieken opgenomen worden aangezien ze op het
moment van redactie van deze COI Focus nog niet voor de volledige maand beschikbaar waren. Andere
relevante informatie die dateert van april 2022 en tijdens de redactie is verschenen, is in het rapport
opgenomen.
Het onderzoek voor deze COI Focus is afgesloten op 27 april 2022.
De analyse bestaat uit vijf delen.
Het eerste hoofdstuk bekijkt de veiligheidssituatie in het algemeen. Hoofdstuk twee bespreekt de
belangrijkste actoren en hun activiteit in het eerste kwartaal van 2022. Hoofdstuk drie licht de
typologie van het geweld en de doelwitten toe. Een vierde hoofdstuk belicht de geografische spreiding
van de veiligheidsincidenten en het vijfde hoofdstuk bespreekt aan conflict gelinkte interne
ontheemding in de verslagperiode.
Bronnen en toegang tot informatie
De snelle machtsovername in Afghanistan heeft een impact gehad op de toegang tot bronnen en
informatie voor iedereen die de situatie in Afghanistan opvolgt. Heel wat gekende en vertrouwde
bronnen werden geëvacueerd in de zomer van 2021, sommige hielden zich schuil, hebben later
Afghanistan verlaten of zijn niet langer actief. Andere, nieuwe bronnen doken op waarvan de
betrouwbaarheid beoordeeld moest worden. Maar ook gekende, gebleven bronnen moesten opnieuw
onder de loep genomen worden in het licht van de gewijzigde context in het land en een klimaat van
geruchten en desinformatie. Ondanks beperkingen en een uitdagende context is berichtgeving uit en
over Afghanistan niet gestopt. Op het moment van het onderzoek voor deze COI Focus rapporteren
zowel Afghaanse journalisten als internationale correspondenten en internationale instellingen sommige na een korte stopzetting - over de gebeurtenissen in Afghanistan en blijven diverse experten
en analisten de ontwikkelingen in het land opvolgen. Verschillende diensten en organisaties die
landeninformatie verzamelen hebben in de voorbije maanden gewezen op de ongelijkheid in
mediabelangstelling voor en berichtgeving over verschillende delen van het land.1 Tegelijk verklaren
vertegenwoordigers van VN-instellingen en humanitaire organisaties dat ze toegang hebben tot
bepaalde regio’s die vroeger ontoegankelijk waren wegens de onveilige situatie.2

Migrationsverket, 11/10/2021, pp. 5-6, url; EASO/EUAA, pp. 8-11, 01/2022, url; Landinfo, 09/03/2022, pp. 67, url; ACLED & APW, 14/04/2022, pp. 7-8, url
2
Ariana, 09/01/2022, url; WP, 07/01/2022, url; Landinfo, 09/03/2022, pp. 6-7, url; UNAMA, 02/03/2022, url
1
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De Verenigde Staten zijn niet langer strijdende partij in Afghanistan,3 met als gevolg dat het
Amerikaanse departement voor Defensie zijn periodieke rapporten Enhancing Security and Stability in
Afghanistan sinds augustus 2021 niet langer publiceert.4 De driemaandelijkse rapporten van de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de situatie in Afghanistan, waarin hij ook de
veiligheidssituatie bespreekt, verschijnen nog steeds.5
Net als voor de machtsovername in Afghanistan, maakt ook deze COI Focus gebruik van cijfergegevens
over veiligheidsincidenten uit de databank van het ACLED, een Amerikaanse non-profitorganisatie die
informatie over conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. Ervaren onderzoekers verzamelen
de data door gebruik te maken van informatie op basis van een brede waaier van lokale, regionale en
internationale nieuwsbronnen en organisaties.
Voor Afghanistan zijn dat onder meer Afghan Peace Watch (APW), Amaaj News, Hasht-e Subh, Afghan
Islamic Press, Shafaqna, Etilaat e Roz, Pajhwok Afghan News en een aantal geselecteerde en geteste6
Twitteraccounts.
De databank is publiek beschikbaar op de website van ACLED en wordt voortdurend aangevuld en
bijgewerkt wanneer nieuwe informatie (al dan niet over een reeds ingevoerd incident) aan het licht
komt.7 De cijfers van ACLED die Cedoca in deze COI Focus gebruikt zijn opgevraagd op 15 april 2022.
De inventaris van ACLED geeft het type van geweld, de actoren van geweld, een beschrijving van de
incidenten, de locatie en het aantal dodelijke slachtoffers weer. 8 ACLED wijst erop dat de verzamelde
gegevens in zekere mate de prioriteiten van de verslaggeving door media en organisaties
weerspiegelen en dat een onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is.9
In zijn Codebook licht ACLED de toegepaste methodologie voor de invoering en voortdurende controle
van de data uitgebreid toe.10 Gelet op de methodologie, codering en invoering van gegevens kunnen
de cijfers van ACLED volgens Cedoca slechts beschouwd worden als een schatting en indicatie van de
tendensen met betrekking tot geweld in een bepaalde periode.
Net als iedereen die de situatie in Afghanistan opvolgt, zag ook ACLED zich opnieuw11 geconfronteerd
met een gewijzigde toegang tot bronnen en informatie na de val van Kabul. Ook ACLED moest zich
aanpassen aan de veranderde en veranderende aard van het medialandschap in Afghanistan en
wijzigingen in methodologie en bronnenstrategie doorvoeren om onderrapportering te beperken en
verder trends te kunnen capteren. ACLED heeft de uitdagingen en de doorgevoerde aanpassingen in
methodologie en bronnenselectie voor Afghanistan intussen uitvoerig toegelicht.12 Data van ACLED
worden gebruikt in analyses van experten en rapporten over Afghanistan.13
Cijfergegevens over burgerslachtoffers van het conflict in Afghanistan haalde Cedoca voorheen uit de
Reports on protection of civilians in armed conflict van de United Nations Assistance Mission in

RULAC, n.d., url
USDOD, url
5
UN Secretary General, 28/01/2022, url
6
ACLED, 02/2022, url
7
ACLED, Coding review Process, 10/04/2019, url
8
ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 10/04/2019, url
9
ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Guide for Media Users, 10/04/2019, url
10
ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 10/04/2019, url
11
Dat was ook al gebeurd na het Doha-Akkoord. ACLED, 02/2022, pp.11–12, url
12
ACLED & APW, 14/04/2022, url; ACLED, 02/2022, url
13
CSIS (Catrina Doxsee, D.C. Jared Thompson, Grace Hwang), 08/09/2021, url; SIGAR, 30/01/2022, url; Graeme
Smith (@smithkabul), 19/2/2022, url
3
4
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Afghanistan (UNAMA). Sinds augustus 2021 heeft UNAMA deze rapporten niet meer gepubliceerd.14
Toch blijkt UNAMA dergelijke gegevens verder op te volgen. Een rapport van de hoge commissaris voor
de Mensenrechten van de VN (UN Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) van
maart 2022 bevat door UNAMA geregistreerde data over burgerslachtoffers bij incidenten in
Afghanistan na augustus 2021.15 Op 17 maart 2022 heeft de VN-Veiligheidsraad het mandaat van
UNAMA voor 12 maanden verlengd via Resolutie 2626 (2022).16
Rekening houdend met de genoemde uitdagingen in de informatievergaring en de veranderingen in
het land, is en blijft het van groot belang om de beschikbare bronnen met de nodige kritische zin te
benaderen en de ontwikkelingen in Afghanistan nauwlettend op te volgen, zowel op het gebied van
veiligheid en mensenrechten als de situatie van verschillende groepen in de samenleving. Cedoca volgt
de veiligheidsomstandigheden in Afghanistan voortdurend op. Als er zich fundamentele wijzigingen of
ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk veranderen, zal Cedoca deze
COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.

14
15
16

Nederland. 28/03/2022, p. 49, url; UNAMA, n.d., url
OHCHR, 04/03/2022, para. 22, url
UNAMA, 17/03/2022, url, zie tekst van Resolutie 2626 (2022): url
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1. Veiligheidssituatie algemeen
Halfweg februari 2022, zes maanden na de val van Kabul, maken enkele (internationale)
correspondenten in Afghanistan en experten een balans op van de situatie in het land Afghanistan.
Diverse bronnen spreken over een verbeterde veiligheidssituatie,17 terwijl grote bezorgdheid
voornamelijk uitgaat naar de mensenrechten18 en de socio-economische en humanitaire situatie.19
Verschillende instellingen van de Verenigde Naties wijzen op een aanzienlijke daling in het algehele
niveau van conflict sinds de machtsovername door de taliban in Afghanistan, 20 waardoor internationale
(humanitaire) organisaties en instellingen aangeven een betere toegang te hebben tot bepaalde
gebieden van Afghanistan die voorheen erg onveilig waren. 21
Ondanks de daling in het algehele niveau van conflict, doen zich nog steeds veiligheidsincidenten
voor,22 maar de dynamiek en de aard van het geweld is veranderd.23 De de facto autoriteiten in
Afghanistan staan op het vlak van veiligheid voor verschillende uitdagingen, waaronder aanvallen van
verzetsgroepen en Islamic State Khorasan Province (ISKP) alsook interne spanningen binnen hun
eigen rangen.24 Ook zijn er meldingen van spanningen en incidenten in de grensgebieden met
buurlanden Iran, Pakistan, Tajikistan en Turkmenistan.25
Een artikel van regionaal correspondent Kathy Gannon voor Associated Press van februari 2022
verwijst naar een uitspraak van Graeme Smith, senior consultant voor International Crisis Group, die
opmerkt dat deze nieuwe periode onder de taliban “waarschijnlijk als de meest vreedzame periode
van zes maanden geldt die Afghanistan in de voorbije vier decennia heeft genoten”.26 Deze uitspraak
ontlokt een discussie op Twitter27 waar onder meer gewezen wordt op de moeilijkheid om diverse
periodes met elkaar te vergelijken door verschillen in beschikbare data. In reactie daarop brengt
Graeme Smith aanvullend informatie van ACLED en UNAMA aan, die aangeeft dat het aantal
geweldincidenten aanzienlijk gedaald is, terwijl hij erkent dat zijn bewoordingen “meest vreedzame”
mogelijk niet correct waren en Afghanistan in de periode 2002-2004 mogelijk minder geweld heeft
gekend.28
In zijn kwartaalrapport van januari 2022 wijst de secretaris-generaal van de Verenigde Naties erop
dat de de facto administratie in Afghanistan van het oprichten en operationeel maken van de
veiligheidsdepartementen een prioriteit heeft gemaakt, om de dreiging van ISKP het hoofd te bieden,
het gewapende verzet in en rond de provincie Panjshir te bestrijden en criminaliteit aan te pakken.29
Ook de bevelhebber van het US Central Command (CENTCOM), Generaal Kenneth F. Mc Kenzie,

MSF, 23/02/2022, url; AP News (Gannon K.), 15/02/2022, url
DW, 09/02/2022, url
19
Gandhara (RFE/RL), 15/02/2022, url; AP News (Gannon K.), 15/02/2022, url
20
UNSG, 28/01/2022, para. 15, url; OHCHR, 04/03/2022, para 4, 64, url
21
Ariana, 09/01/2022, url; WP, 07/01/2022, url
22
SIGAR, 30/01/2022, p. 71, url; OHCHR, 04/03/2022, para 4, url
23
UNSG, 28/01/2022, para. 15, url
24
UNSG, 28/01/2022, para. 15, url; The Diplomat, 10/02/2022, url
25
UNSG, 28/01/2022, para. 16, url; Al Jazeera, 27/04/2022, url
26
AP News (Gannon K.), 15/02/2022, url
27
Fanny Dellinger (@fannydellinger), 16/02/2022, url
28
Graeme Smith (@smithkabul), So the violence has declined significantly, but perhaps I was incorrect …,
19/02/2022, url; Graeme Smith (@smithkabul), For example, the hard-working folks @ACLEDINFO…, 19/2/2022,
url; Graeme Smith (@smithkabul), Thanks for the thoughtful discussion …, 19/02/2022, url
29
UNSG, 28/01/2022, para. 15, url
17
18
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verklaart in maart 2022 voor het Armed Services Committee van de Amerikaanse Senaat dat interne
veiligheid een prioriteit voor de de facto autoriteiten is.30
Eind februari 2022 lanceren de de facto autoriteiten een grootschalige huiszoekingsoperatie, eerst in
het noorden van Kabul, daarna in het centrum van de stad en in verschillende provincies (Parwan,
Kapisa, vervolgens Faryab en Balkh). De de facto autoriteiten nemen de verantwoordelijkheid voor
deze campagne, die enkele weken duurt, volledig en openlijk op zich. Het officiële doel is om de
veiligheid van de hoofdstad te versterken door "dieven, ontvoerders en criminelen" te arresteren en
wapens in beslag te nemen. Een aantal bronnen kadert deze operaties binnen de bezorgdheid bij de
de facto autoriteiten over de naderende lente, het traditionele vechtseizoen.31
De de facto autoriteiten verklaren dat de huiszoekingen professioneel en volgens plan uitgevoerd
worden en verwerpen beschuldigingen van wandaden.32 Sommige bewoners verklaren inderdaad dat
ze geen schade hebben ondervonden en dat de huiszoekingen correct uitgevoerd zijn,33 maar anderen
getuigen dan weer over vernieling van eigendommen, bedreigingen en fysieke aanvallen. 34 Volgens
de Washington Post behoren velen van zij die harder aangepakt werden tijdens de zoekacties tot
minderheidsgroepen.35 Geconfronteerd met deze misstanden herinneren de de facto autoriteiten er
eind februari 2022 in een richtlijn aan dat de veiligheidstroepen verdachten niet mogen lastigvallen,
beledigen of slaan, net zo min als ze het recht hebben om een huis te doorzoeken zonder gerechtelijk
bevel. Ze moeten ook op klaarlichte dag en in aanwezigheid van advocaten opereren.36

30
31
32
33
34
35
36

US CENTCOM, 15/03/2022, url
WP (George S.), 27/02/2022, url; NYT, 02/03/2022, url
WP (George S.), 27/02/2022, url
WP (George S.), 27/02/2022, url; Pajhwok, 27/02/2022, url
WP (George S.), 27/02/2022, url
WP (George S.), 27/02/2022, url
OHCHR, 04/03/2022, para 27, url
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2. Belangrijkste actoren van geweld
Sinds de Verenigde Staten Afghanistan verlaten hebben, is het land geen strijdende partij meer in
Afghanistan.37 Volgens een analyse van het Rule of Law in Armed Conflicts project (RULAC) van de
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, is in Afghanistan sprake van
twee vormen van gewapend conflict: enerzijds met het National Resistance Front (NRF), anderzijds
met ISKP.38 In maart 2022 minimaliseren de de facto autoriteiten de dreiging die van beide uitgaat.39

2.1. National Resistance Front (NRF) en andere
Zoals hoger vermeld, geeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in zijn kwartaalrapport van
januari 2022 aan dat de de facto autoriteiten in Afghanistan het doelwit zijn van aanvallen
toegeschreven aan groepen die deel uitmaken van het National Resistance Front (NRF). Die groepen
zijn voornamelijk actief in de provincie Panjshir en het aangrenzende district Andarab in de provincie
Baghlan, en hebben volgens de secretaris-generaal geen noemenswaardige territoriale opmars
gemaakt.40 Eind januari 2022 ontvangt Radio Azadi, de Afghaanse tak van RFE/RL, evenwel informatie
over gevechten tussen de taliban en dergelijke groepen in de provincies Baghlan, Balkh, Badakhshan
en Faryab.41 Een artikel van freelance journaliste Stefanie Glinski voor Foreign Policy van eind februari
2022 noemt de weerstand in Panjshir “quiet but alive” en heeft het over gelijkaardige “pockets of
resistance” in andere delen van Afghanistan.42 Terwijl men ervan uitgaat dat die verzetsgroepen
beperkte middelen, weinig openlijke buitenlandse steun en geen duidelijke bevelstructuur hebben,
wordt vanuit diverse hoeken gewaarschuwd voor een toenemende ontevredenheid onder de bevolking
ten aanzien van de de facto autoriteiten.43 Verschillende bronnen geven aan dat de verzetsgroepen
hun activiteiten hebben opgevoerd in het eerste kwartaal van 2022.44 Dat komt ook naar voor in de
data van ACLED.45
Ook de de facto autoriteiten voeren volgens International Crisis Group hun operaties tegen het NRF
op in het eerste kwartaal van 2022.46 De grootschalige zoekoperaties in het noorden van Afghanistan,
voornamelijk in Kabul, Kapisa, Parwan en Panjshir, van eind februari 2022 zijn volgens International
Crisis Group een poging om een aangekondigd47 lenteoffensief van het NRF te voorkomen. Ook andere
bronnen geven aan dat de de facto autoriteiten versterking hebben gestuurd naar hun troepen in het
noorden van Afghanistan.48 Tegelijk erkennen de de facto autoriteiten maar zelden het bestaan van
die verzetsgroepen49 of minimaliseren ze de dreiging die ervan uitgaat.50 In maart 2022 worden de
operaties nog uitgebreid naar de provincies Logar, Laghman, Baghlan, Herat en Badghis.51 In februari

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

RULAC, n.d., url
RULAC, n.d., url
Ariana News, 11/03/2022, url
UNSG, 28/01/2022, para. 15, url
RFE/RL, 29/01/2022, url
Foreign Policy (Glinski S.), 28/02/2022, url
Foreign Policy (Glinski S.), 28/02/2022, url; NYT, 02/03/2022, url
WP (George S.), 27/02/2022, url; Crisis Watch, n.d., url
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 09/04/2022, url
Crisis Watch, n.d., url
Ariana News, 11/03/2022, url
NYT, 02/03/2022, url; Gandhara (RFE/RL), 16/02/2022, url
NYT, 02/03/2022, url
Ariana News, 11/03/2022, url
Crisis Watch, n.d., url
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2021 sturen de de facto autoriteiten extra troepen vanuit Paktia naar de provincie Bamiyan om elke
activiteit van tegenstanders te verhinderen.52
Volgens de New York Times is het NRF in maart 2022 nog steeds de meest gekende verzetsgroep.53
In de voorbije maanden hebben ook verzetsgroepen die onder andere namen opereren hun bestaan
aangekondigd, zoals de “Turkestan Freedom Tigers”.54 Een naam die sinds maart 2022 vaker opduikt
is het Afghan(istan) Freedom Front (AFF). Tussen 15 en 31 maart 2022 schrijft de database van ACLED
24 battles toe aan AFF, op een totaal van 84 voor de hele maand maart 2022.55 Volgens freelance
journalist Franz J. Marty die in maart/april 2022 een aantal verzetsgroepen onder de loep heeft
genomen voor het Swiss Institute for Global Affairs (SIGA), is er voorlopig geen sprake van een
uitgesproken samenwerking of coördinatie tussen deze groepen, hoewel ze dezelfde of gelijkaardige
doelstellingen vooropzetten.56

2.2. Islamic State Khorasan Province (ISKP)
In een rapport van begin 2022 stelt het Monitoring Team van de Verenigde Naties dat ISKP “een
beperkt gebied onder controle heeft” in het oosten van Afghanistan en in staat is om high profile en
complexe aanvallen uit te voeren op andere plaatsen zoals Kabul. Volgens leden van de VNVeiligheidsraad is het aantal ISKP-strijders in Afghanistan gestegen van circa 2.200 tot 4.000 in de
eerste maanden na de machtsovername door de taliban.57 Ook de activiteit en het werkterrein van de
groepering is in 2021 uitgebreid met 152 door de VN geregistreerde aanvallen in 16 provincies tussen
19 augustus en 31 december, meer dan zeven keer zoveel als in dezelfde periode in 2020.58 The
Diplomat merkt op dat verklaringen over de aanwezigheid van ISKP in alle of de meeste provincies
van Afghanistan niet door bewijzen ondersteund worden.59 In een artikel over de bedreiging van ISKP
voor de de facto autoriteiten in Afghanistan van november 2021 schrijft de New York Times dat
aanvallen van ISKP vooral gericht zijn tegen veiligheidseenheden van de taliban en de sjiitische
minderheid.60
Bronnen geven aan dat ISKP op grote schaal probeert te rekruteren, onder diverse groepen.61 Dit en
het stijgende aantal aan ISKP toegeschreven incidenten in 2021 zet de de facto autoriteiten ertoe aan
harder op te treden tegen ISKP, vooral in de oostelijke bolwerken.62 Daarbij verklaren ze duizenden
leden te hebben gearresteerd en schuilplaatsen te hebben vernietigd. Bij die acties zijn ook burgers
gedood die geen banden met ISKP hebben.63 Dit zou vooral in oktober en november 2021 gebeurd
zijn en, na een periode zonder dergelijke incidenten, opnieuw in februari 2022. 64 De de facto
autoriteiten verklaren ook regelmatig dat ISKP-leden zich overgegeven hebben.65 Rapporten die
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aangeven dat de de facto autoriteiten in Afghanistan van interne veiligheid een prioriteit hebben
gemaakt, stellen dat ze zich daarbij vooral op de strijd tegen ISKP focussen.66
Ondanks een daling in ISKP-aanvallen sinds december 2021, is niet iedereen overtuigd van het door
de de facto autoriteiten zelf verklaarde succes van hun acties tegen ISKP. The Diplomat stipt een
aantal mogelijke verklaringen voor de daling in het aantal aanvallen van ISKP sinds december 2021
aan, zoals de mogelijkheid dat de harde acties wel degelijk een impact hebben gehad op de capaciteit
van ISKP of dat het een strategische keuze was van ISKP om zich tijdelijk wat kalmer te houden om
zich zo voor te kunnen bereiden op meer aanvallen in de lente. Enkele bronnen schrijven de verlaagde
intensiteit van aanvallen toe aan de harde winteromstandigheden. 67 Toch waarschuwt The Diplomat
ervoor om de afname in aanvallen van ISKP in Nangarhar te zien als een teken dat het einde van ISKP
nabij is. Ook in het verleden kende de activiteit van ISKP pauzes of dalingen die niet bleven duren.
Diverse bronnen wijzen op de veerkracht van ISKP.68 Nog volgens informatie die The Diplomat begin
2022 verkreeg, erkennen de de facto autoriteiten de veerkracht van ISKP intern ook wel en zijn ze op
hun hoede.69
Halfweg maart 2022 verklaart de bevelhebber van het US CENTCOM, Generaal Kenneth F. Mc Kenzie,
aan het Armed Services Committee van de Amerikaanse Senaat dat ISKP een matige tot hoge
bedreiging vormt voor de de facto autoriteiten en burgers in Afghanistan, met het potentieel om toe
te nemen in de volgende maanden en jaren. Hij wijst erop dat ISKP de taliban, de sjiitische bevolking,
stedelijke centra en andere doelwitten blijft aanvallen. Volgens hem zal ISKP proberen rekruteren, zijn
werkgebied uitbreiden en vermoedelijk in staat blijven om high profile aanslagen te plegen in
Afghanistan.70 Hij erkent de inspanningen van de de facto autoriteiten om ISKP onder druk te blijven
zetten maar noemt het een moeilijke opdracht. Ook zegt hij, verwijzend naar het einde van de winter,
te verwachten dat aanvallen van ISKP zullen toenemen met het warmere weer. 71 De de facto
autoriteiten verwerpen de verklaringen van de bevelhebber van het US CENTCOM als ongegrond.72
In reactie op een aantal high profile aanslagen in Pakistan waarvoor ISKP de verantwoordelijkheid
opeist, zoals een zelfmoordaanslag in een sjiitische moskee in Peshawar op 4 maart 2022,73 wijzen
experten op een verschuiving van de strijd van ISKP richting Pakistan, door de toenemende druk die
de groepering van de de facto autoriteiten in Afghanistan ondervindt.74
Hoewel de de facto autoriteiten begin april 2022 nog publiek verklaren dat ze de activiteit van ISKP
hebben kunnen inperken,75 eist ISKP later in die maand de verantwoordelijkheid op voor enkele
aanslagen op verschillende plaatsen in Afghanistan, waaronder een aanslag op een sjiitische moskee
in Mazar-e Sharif waarbij tientallen slachtoffers vallen.76
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2.3. Andere groeperingen
In zijn rapport voor de VN-Veiligheidsraad van begin 2022 stelt het Analytical Support and Sanctions
Monitoring Team dat de machtsovername door de taliban Al-Qaeda een flinke boost heeft gegeven.
Na een verklaring in augustus 2021 waarin de groepering de taliban feliciteert met hun overwinning,
hult Al-Qaeda zich volgens het Monitoring Team in strategisch stilzwijgen, vermoedelijk om de
inspanningen van de taliban om internationale erkenning en legitimiteit te verkrijgen niet in het
gedrang te brengen. Volgens informatie van het Monitoring Team telt Al-Qaeda in het Indisch
Subcontinent (AQIS) tussen 200 en 400 strijders en heeft de groep in Afghanistan een aanwezigheid
in de provincies Ghazni, Helmand, Kandahar, Nimruz, Paktika en Zabul.77 Volgens de bevelhebber van
het US CENTCOM tonen de de facto autoriteiten zich minder vastberaden in hun aanpak van Al-Qaeda,
ondanks enkele publieke acties waarmee ze het signaal lijken te willen geven dat ze stappen
ondernemen.78 Evenwel verwacht hij dat Al-Qaeda zich op korte termijn op de achtergrond zal houden,
onder druk van de de facto autoriteiten die internationale erkenning zoeken. Door de langdurige
banden met de taliban en het Haqqani-netwerk, meent US CENTCOM dat sommige figuren van AlQaeda een beperkte bewegingsvrijheid in Afghanistan hebben.79
Het Monitoring Team heeft geen signalen opgevangen dat de taliban na de machtsovername stappen
hebben ondernomen om de activiteiten van buitenlandse terroristische strijders in Afghanistan in te
perken. Tegelijk zijn geen significante nieuwe bewegingen van buitenlandse terroristische strijders
naar Afghanistan gemeld.80
Nog volgens het rapport van het Monitoring Team van begin 2022 genieten Centraal-Aziatische
terroristische groeperingen, zoals Islamic Jihad Group (IJG), Khatiba Imam al-Bukhari (KIB) en Islamic
Movement of Oezbekistan (IMU), een grotere bewegingsvrijheid in Afghanistan.81
Volgens enkele lidstaten van de VN-Veiligheidsraad zijn strijders van Eastern Turkistan Islamic
Movement (ETIM)/Turkistan Islamic Party (TIP), in een poging van de de facto autoriteiten om de
groep zowel te beschermen als in bedwang te houden, van hun traditionele bolwerk in de provincie
Badakhshan, aan de grens met China, overgebracht naar Baghlan, Takhar en andere provincies. Hun
aantal strijders wordt geschat tussen 200 en 700.82
Verder schatten lidstaten van de VN-Veiligheidsraad het aantal strijders van Tehrik-e Taliban Pakistan
(TTP) in Afghanistan tussen 3.000 en 5.500. Begin 2022 stelt het rapport van het Monitoring Team
nog dat bemiddeling van de taliban heeft geleid tot een vermindering van TTP-aanvallen tegen
Pakistan.83 In 2022 neemt het aantal aanvallen van TTP (en ISKP) tegen Pakistan evenwel toe.84
De de facto autoriteiten verwerpen de bevindingen uit het rapport van het Analytical Support and
Sanctions Monitoring Team over de aanwezigheid en hergroepering van terroristische groepen in
Afghanistan net als gelijkaardige bezorgde uitlatingen van VN-secretaris-generaal Guterres.85
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3. Typologie en doelwitten van het geweld
Voor een beter zicht op evoluties en trends heeft Cedoca een aantal grafieken opgesteld die een
ruimere periode beslaan dan de specifieke verslagperiode van dit rapport.

Zoals aangegeven in eerdere
rapporten
over
de
veiligheidssituatie
in
86
Afghanistan, neemt het aantal
veiligheidsincidenten
in
Afghanistan in 2021 sterk af na
15 augustus. Ook de grafiek
links, gebaseerd op data van
ACLED over een periode van twee
jaar (1 april 2020 – 31 maart
2022), toont een sterke daling na
augustus 2021.87
Grafiek: Violent events per month. Grafiek opgemaakt door Cedoca op
basis van ACLED-data [april 2020 – maart 2022].

De grafiek rechts toont dat de
sterke daling zich vooral
aftekent
bij
het
type
incidenten dat ACLED onder
battles codeert alsook bij
incidenten
van
explosions/remote
violence
terwijl het niveau van violence
against civilians na augustus
2021 op vergelijkbare hoogte
blijft. Hierdoor is het aandeel
van incidenten van violence
against civilians ten opzichte
van
het
totale
aantal
incidenten
groter
sinds
augustus 2021.88
Grafiek: Violent events per month + type. Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis
van ACLED-data [april 2020 – maart 2022].

Tussen 19 augustus en 31 december 2021 hebben de Verenigde Naties in Afghanistan 985
veiligheidsincidenten geregistreerd. Dat is een daling van 91 % ten opzichte van dezelfde periode in
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2020. De door de VN geregistreerde armed clashes daalden met 98 %, luchtaanvallen met 99 % en
incidenten met Improvised Explosive Devices (IED’s) met 91 %.89 Ondanks verschillen in concrete
cijfers als gevolg van een verschillende methodologie en andere definities, is in de grafieken hieronder
op basis van data van ACLED een vergelijkbare trend te zien.90 Ook toont de lijngrafiek hierboven
geen opvallende wijzigingen in de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende types incidenten
sinds 2021.91

Grafieken: Violent events (alle + per type) 19 Aug – 31 Dec 2020 vs. 19 Aug – 31 Dec 2020. Grafiek opgemaakt
door Cedoca op basis van ACLED-data [19 augustus – 31 december 2020 + 19 augustus – 31 december 2021].

De Verenigde Naties merken tussen 19 augustus en 31 december 2021 wel een toename van aan
criminaliteit gelinkte veiligheidsincidenten op in vergelijking met dezelfde periode in 2020. 92 ACLED
registreert dergelijke veiligheidsincidenten niet.
Voor de specifieke verslagperiode van dit rapport, van 1 januari tot en met 31 maart 2022, codeert
ACLED 576 incidenten in Afghanistan. Daarvan codeert ACLED 249 incidenten als battles, 106 als
explosions/remote violence en 221 als violence against civilians.93 ACLED neemt ook andere incidenten
op, meer bepaald onder de categorieën riots, protests en strategic developments. Deze worden niet
in dit hoofdstuk opgenomen. Een volledig overzicht van de verschillende categorieën en
subcategorieën van incidenten is terug te vinden in een nota van Cedoca over de methodologie van
ACLED.94
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Grafiek: Violent events in Afghanistan (ACLED: 1 Jan – 31 Mar 2022. Grafiek
opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data [1 januari tot en met 31 maart
2022].

De 249 door ACLED als battles gecodeerde incidenten zijn voornamelijk gewapende confrontaties
tussen het NRF en de orde- of veiligheidstroepen van de de facto autoriteiten en aanvallen van het
NRF en andere, soms onbekende, verzetsgroepen tegen de orde- of veiligheidstroepen van de facto
autoriteiten. Deze incidenten doen zich voornamelijk voor in de provincies Panjshir, Parwan, Kapisa,
Baghlan en Takhar. In mindere mate gaat het ook om gewapende confrontaties tussen ISKP en de
orde- of veiligheidstroepen van de de facto autoriteiten en aanvallen van ISKP tegen de orde- of
veiligheidstroepen van de facto autoriteiten. Deze incidenten doen zich voornamelijk voor in de
provincies Nangarhar en Kunar. Ook operaties of raids van de orde- of veiligheidstroepen van de de
facto autoriteiten tegen het NRF en andere verzetsgroepen en ISKP zijn onder battles opgenomen,
evenals een aantal interne schermutselingen binnen de taliban, confrontaties met militaire troepen
van buurlanden als Pakistan, Iran en Turkmenistan en enkele raketaanvallen van het Pakistaanse
leger.95
Van de 106 door ACLED als explosions/remote violence gecodeerde incidenten zijn incidenten met
IED’s de belangrijkste. Ongeveer een derde van de incidenten met IED’s wordt veroorzaakt door
achtergebleven IED's en andere uit het conflict achtergebleven explosieven (Explosive Remnants of
War (ERW)), waarbij burgerslachtoffers, vaak kinderen, vallen. Iets minder dan de helft van de
incidenten met IED’s is tegen de de facto autoriteiten gericht. Wanneer verzetsgroepen bij deze
incidenten betrokken zijn, doen deze zich voornamelijk voor in provincies als Kapisa, Panjshir, Parwan
en Badakhshan. Aan ISKP gelinkte IED-incidenten tegen de de facto autoriteiten doen zich vooral voor
in Kabul. Bij twee niet-opgeëiste explosies nabij moskeeën, in de stad Qala-e Now (Badghis) in februari
202296 en in het district Dand Patan (Paktia) in maart 2022,97 vallen enkele doden en tientallen
gewonden.98
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In februari 2022 zijn posities van het NRF in de provincie Panjshir het doelwit van enkele aanvallen
van de taliban vanuit de lucht.99
Het aantal gerichte moorden daalt tussen 19 augustus en 31 december 2021 met 51 % ten opzichte
van dezelfde periode in 2020, volgens data van de VN.100
De de facto autoriteiten zijn verantwoordelijk voor ongeveer drie kwart van de 221 door ACLED
gecodeerde gevallen van violence against civilians tussen 1 januari en 31 maart 2022. Iets minder
dan een kwart is toegeschreven aan niet nader geïdentificeerde groepen. Motieven en doelwitten lopen
uiteen, maar de grootste groep slachtoffers van dergelijke incidenten zijn voormalige leden van de
vroegere Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF). Andere doelwitten zijn onder meer
vrouwen, voormalig overheidspersoneel en –vertegenwoordigers, journalisten, universiteitspersoneel,
tribale ouderen, (vrouwelijke) activisten, protestvoerders, Hazara, sjiieten, zangers, religieuze
geleerden of personen die verdacht worden van banden met ISKP of het NRF. Daarnaast is ook geweld
tegen bewoners tijdens huiszoekingen onder deze categorie opgenomen. Motieven voor incidenten
van violence against civilians zijn onder meer beschuldigingen van overspel, het afspelen van muziek,
het spelen van spelletjes, roken, het vrijdaggebed niet bijwonen of het niet opvolgen van bevelen aan
controleposten en op andere plekken.101
VN-rapporten en -vertegenwoordigers geven aan dat het aantal burgerslachtoffers sinds de
machtsovername door de taliban in augustus 2021 is afgenomen.102 Tot augustus 2021 publiceerde
UNAMA jarenlang per kwartaal een rapport over protection of civilians. Na de machtsovername is die
rapportering gestopt, waardoor de continuïteit onderbroken is. UNAMA is de situatie voor burgers
evenwel blijven opvolgen, blijkt uit het rapport van OHCHR van begin maart 2022 dat het aantal door
UNAMA geregistreerde burgerslachtoffers publiceert. Tussen 15 augustus 2021 en 15 februari 2022
heeft UNAMA minstens 1.153 burgerslachtoffers (minstens 397 doden en 756 gewonden)
geregistreerd in Afghanistan, onder wie 173 kinderen (55 doden en 118 gewonden) en 25 vrouwen
(11 doden en 14 gewonden), voornamelijk als gevolg van suicide en non-suicide IEDs. Daarbij wordt
opgemerkt dat bijna 80 % van alle burgerslachtoffers in die periode veroorzaakt zijn door ISKP. De
meerderheid (264 doden en 533 gewonden of ca. 69 % van alle geregistreerde burgerslachtoffers)
daarvan was het slachtoffer van vier door ISKP opgeëiste zelfmoordaanslagen in die periode: de
aanslag op de Hamid Karzai luchthaven in Kabul op 26 augustus 2021, een aanslag op een militair
ziekenhuis in Kabul op 2 november 2021 en twee zelfmoordaanslagen gericht tegen sjiitische
moskeeën (in Kunduz op 8 oktober 2021 en in Kandahar op 15 oktober 2021). 103 Daarnaast
registreerde UNAMA/OHCHR ook aan ISKP toegeschreven incidenten met non-suicide IEDs, gericht
tegen de de facto autoriteiten, waarbij (ook) burgerslachtoffers zijn gevallen. 104
Incidenten met achtergebleven IED's en ERW’s, zijn de tweede belangrijkste oorzaak van
burgerslachtoffers tussen 15 augustus 2021 en 15 februari 2022. UNAMA/OHCHR registreerde 61
dergelijke incidenten waarbij ten minste 154 burgerslachtoffers vielen, onder wie 105 kinderen (29
doden en 76 gewonden of ca. 9 % van alle geregistreerde burgerslachtoffers). In de verslagperiode
van dit rapport maken dergelijke incidenten, volgens de data van ACLED, ongeveer twee derden uit
van de IED-incidenten waarbij burgerslachtoffers vielen.105
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Net zoals voor de machtsovername in Afghanistan, publiceert het Afghaanse nieuwsagentschap
Pajhwok zo goed als wekelijks een overzicht van de slachtoffers van veiligheidsincidenten in
Afghanistan, met een korte beschrijving van de incidenten en een weergave van de evolutie in het
aantal slachtoffers in een eigen grafiek (zie hieronder). Het omvat alle personen die omgekomen of
gewond zijn bij diverse veiligheids- of geweldincidenten. Het kan onder meer gaan om kinderen,
vertegenwoordigers van de overheid, voormalige leden van de ANDSF, burgerslachtoffers bij een
granaataanval, slachtoffers van incidenten in huiselijke kring, slachtoffers van persoonlijke disputen,
personen die zelfmoord pleegden, slachtoffers (winkeliers) van overvallen en andere criminele feiten,
enzovoort.106 De gehanteerde methodologie en definities van de incidenten en de slachtoffers zijn niet
duidelijk en bijgevolg moeilijk te vergelijken met andere bronnen. Berichtgeving van Pajhwok is
opgenomen en gecodeerd in de databank van ACLED.

Bron: Pajhwok, 9 Apr 2022. Deze lijngrafiek is een
weergave van de wekelijks door Pajhwok verzamelde
cijfers over doden en gewonden in Afghanistan sinds
de start van jaar 1400 (= 21 maart 2021)

Bron: Pajhwok, 23 Apr 2022. Deze lijngrafiek is een
weergave van de wekelijks door Pajhwok verzamelde
cijfers over doden en gewonden in Afghanistan sinds
14 augustus 2021

De piek in het aantal doden en gewonden die Pajhwok in de derde week van april 2022 registreert (zie
rechtergrafiek hierboven) is gelinkt aan een aantal incidenten in die week waarbij meerdere doden en
gewonden vallen.107
Volgens de de facto autoriteiten zijn 41 dodelijke burgerslachtoffers en 22 gewonden, onder wie ook
kinderen, gevallen bij Pakistaanse bombardementen in de provincies Khost en Kunar op 16 april
2022.108 Enkele dagen eerder zijn minstens zeven Pakistaanse soldaten omgekomen bij een hinderlaag
van een gewapende groep nabij de Afghaanse grens.109 Bij het afwerken van dit rapport heeft Pakistan
de aanvallen (nog) niet opgeëist110 en volgens Al Jazeera ontkent de Pakistaanse ambassade in Kabul
Pakistans betrokkenheid bij die incidenten.111
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Op 21 april 2022 veroorzaken explosies gericht tegen onderwijsinstellingen in de overwegend Hazara/sjiitische wijk Dasht-e-Barchi in Kabul minstens zes doden en tientallen gewonden, onder wie jonge
studenten.112 Bij het afwerken van dit rapport zijn de incidenten nog niet opgeëist. Bronnen herinneren
eraan dat ISKP in het verleden aanslagen heeft gepleegd tegen doelwitten in die wijk van Kabul. 113
ISKP eist de verantwoordelijkheid op voor een IED-aanval op een minibus met luchthavenpersoneel
in Kunduz op 21 april 2022 waarbij minstens vier doden en achttien gewonden vallen. 114
Ook vallen bij aanslagen op een (soefi-)115 moskee in het district Imam Sahib (Kunduz) en op een
sjiitische moskee in Mazar-e Sharif (Balkh)116 in april 2022 tientallen doden en gewonden. ISKP neemt
de verantwoordelijkheid voor de aanslag op de sjiitische moskee in Mazar-e Sharif op,117 de aanslag
op de moskee in Kunduz is bij het afwerken van dit rapport (nog) niet opgeëist.118
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4. Geografische spreiding
Van alle (985) veiligheidsincidenten die de VN in Afghanistan registreert tussen 19 augustus en 31
december 2021 doen de meeste zich voor in de provincies Nangarhar, Kabul, Kunar en Kandahar. 119

Ondanks verschillen in
concrete cijfers als gevolg
van
een
verschillende
methodologie en andere
definities, geeft ook de
grafiek hieronder op basis
van data van ACLED een
vergelijkbare geografische
spreiding
weer
(met
uitzondering
van
de
provincies Panjshir en
Baghlan, waar zich vooral
in
de
periode
augustus/september 2021
veiligheidsincidenten
voordeden).120

Grafiek: Violent events per province (ACLED: 19 Aug – 31 Dec 2021. Grafiek
opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data [19 augustus tot en met 31
december 2021].
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Tussen 1 januari en
31
maart
2022
codeert ACLED de
meeste
veiligheidsincidenten
in
de
provincies
Kabul,
Baghlan,
Panjshir en Takhar,
gevolgd door Parwan
en Kapisa.121

Grafiek: Violent events per province (ACLED: 1 Jan – 31 Mar 2022. Grafiek opgemaakt
door Cedoca op basis van ACLED-data [1 januari tot en met 31 maart 2022].
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5. Interne ontheemding als gevolg van conflict
Tussen 1 januari en 30 november 2021 zijn, volgens de meest recent geactualiseerde gegevens van
het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), 758.974 mensen
intern ontheemd geraakt door het conflict, in 33 van Afghanistans 34 provincies (met een piek in
juli/augustus 2021 die samenvalt met de piek van het talibanoffensief en de machtsovername). Het
aantal personen dat sinds 15 augustus 2021 door conflict ontheemd is geraakt, bedraagt 2 % van het
totale aantal (ontheemden in 2021), volgens data van de VN.122 UNOCHA actualiseert zijn data nog
steeds maar heeft bij het afwerken van dit rapport nog geen cijfers vrijgegeven voor 2022.123 Volgens
een vertrouwelijke bron, aangehaald in het Nederlandse Ambtsbericht, is ontheemding ten gevolge
van conflict vrijwel gestopt door het einde van het gewapende conflict en is een deel van de eerder
ontheemde Afghanen naar hun eigen dorpen en steden beginnen terugkeren.124
Begin 2022 schat UNHCR het aantal IDP’s dat naar hun regio van oorsprong teruggekeerd is nadat het
er stabieler is geworden, op zo’n 170.000.125 In bepaalde rurale regio’s treffen ze bij hun terugkeer
echter vernielde huizen en eigendommen aan en kampen ze met financiële problemen. 126

122
123
124
125
126

UNSG, 28/01/2022, para. 48, url
UNOCHA, 24/04/2022, url
Nederland. Ministerie van Buitenlandse Zaken, 28/03/2022, p. 166, url
Ariana, 09/01/2022, url; WP, 07/01/2022, url; UNHCR, 02/2022, url
UNHCR (North A.), 10/01/2022, url; Tolo news, 31/01/2022, url; Tolo news, 06/03/2022, url
Pagina 21 van 27

CG – 825b N

AFGHANISTAN. Veiligheidssituatie
5 mei 2022

Bibliografie
Geschreven en audiovisuele bronnen
Abd. Sayed (@abdsayedd), ISKP claimed all four attacks claiming 1) 100+ casualties in the IED attack on a Shia
mosque in Mazar city 2) 20 casualties in the attack on airport employees' minibus in Kunduz 3) 4 Taliban fighters
killed and one injured in Nangarhar 4) A Taliban vehicle targeted in PD5 Kabul [Twitter post], 21/04/2022,
https://twitter.com/abdsayedd/status/1517203160485539840 [geraadpleegd op 27/04/2022]
Al Jazeera, ‘Life destroyed’: Afghan civilians describe alleged border raids, 21/04/2022,
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/21/life-destroyed-afghan-civilians-describe-alleged-border-raids
[geraadpleegd op 26/04/2022]
Al Jazeera, At least 47 dead in Afghanistan after Pakistan attacks: Officials, 17/04/2022,
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/17/afghanistan-death-toll-in-pakistan-strikes-rises-to-47official?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 26/04/2022]
Al Jazeera, Deadly border attacks test Pakistani gov’t relations with Taliban, 27/04/2022,
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/27/could-pakistan-airstrike-affect-afghanistan-relationship
[geraadpleegd op 27/04/2022]
Al Jazeera, Explosion at Afghan mosque kills dozens of people, 22/04/2022
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/22/explosion-at-afghan-mosque-kills-or-wounds-dozens [geraadpleegd
op 26/04/2022]
Al Jazeera, Taliban issues warning over civilians killed by Pakistan rockets, 16/04/2022,
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/16/pakistani-troops-killed-in-armed-ambush-near-afghanistan-border
[geraadpleegd op 26/04/2022]
Alarabiya, Death toll in Afghan mosque bombing rises to 33, Taliban say, 22/04/2022,
https://english.alarabiya.net/News/world/2022/04/22/Death-toll-in-Afghan-mosque-bombing-rises-to-33Taliban-say [geraadpleegd op 26/04/2022]
Ariana News, Dozens of Daesh militants surrender to IEA in Nangarhar: Officials, 06/02/2022,
https://ariananews.af/dozens-of-daesh-militants-surrender-to-iea-in-nangarharofficials/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 22/04/2022]
Ariana News, IEA rejects UN report, says findings on al-Qaeda and Daesh are untrue, 07/02/2022,
https://ariananews.af/iea-rejects-un-report-says-findings-on-al-qaeda-and-daesh-areuntrue/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 25/04/2022]
Ariana News, IEA says resistance happening only on internet, 11/03/2022, https://ariananews.af/iea-saysresistance-happening-only-on-internet/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op
25/04/2022]
Ariana News, UN Refugee Agency notes engagement with IEA has been ‘positive, 09/01/2022,
https://ariananews.af/un-refugee-agency-notes-engagement-with-iea-has-beenpositive/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 25/04/2022]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) & Afghan Peace Watch (APW), Tracking Disorder During
Taliban Rule in Afghanistan, 14/04/2022, https://acleddata.com/acleddatanew/wpcontent/uploads/2022/04/ACLED_APW_JointReport_Tracking-Disorder-During-Taliban-Rule-inAfghanistan_WebFin2022.pdf [geraadpleegd op 27/04/2022]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), ACLED Methodology and Coding Decisions around Political
Violence and Demonstrations in Afghanistan, 02/2022, https://acleddata.com/acleddatanew/wpcontent/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Afghanistan-Methodology_v5-February-2022.pdf [geraadpleegd
op 27/04/2022]

Pagina 22 van 27
CG – 825b N

AFGHANISTAN. Veiligheidssituatie
5 mei 2022

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)
Codebook, 10/04/2019, https://www.acleddata.com/download/2827/ [geraadpleegd op 20/05/2019]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).
Guide for Media Users, 10/04/2019, https://www.acleddata.com/download/2820/ [geraadpleegd op 20/05/2019]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Coding review Process, 10/04/2019,
https://www.acleddata.com/download/3705/ [geraadpleegd op 20/05/2019]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Regional overview: South Asia and Afghanistan. 19-25
February 2022, 03/03/2022, https://acleddata.com/2022/03/03/regional-overview-south-asia-and-afghanistan19-25-february-2022/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 25/04/2022]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), via export tool geraadpleegde update: 9 april 2022,
https://www.acleddata.com/data/ [geraadpleegd op 15/04/2022]
Associated Press (Gannon K.), Six months of Taliban: Afghans safer, poorer, less hopeful, 15/02/2022,
https://apnews.com/article/afghanistan-business-economy-kabul-taliban-b6b53ad7340d4b372be1dce6c15cd0fa
[geraadpleegd op 25/04/2022]
BBC, Afghanistan: 'Blood and fear everywhere' after deadly IS blast, 21/04/2022,
https://www.bbc.com/news/world-asia-61174991 [geraadpleegd op 26/04/2022]
Center for Strategic and International Studies (CSIS) (Doxsee C., Thompson D.C.J. and Hwang G.),), Examining
Extremism: Islamic State Khorasan Province (ISKP), 08/09/2021, https://www.csis.org/blogs/examiningextremism/examining-extremism-islamic-state-khorasan-province-iskp [geraadpleegd op 26/04/2022]
CGVS / CGRA - Cedoca, ACLED: methodologie, 21/05/2019,
https://www.cgra.be/sites/default/files/content/download/files/nota_acled-methodologie_20190521.pdf
[geraadpleegd op 21/05/2019]
Deutsche Welle (DW), Afghanistan: Blasts target school in Kabul, 19/04/2022,
https://www.dw.com/en/afghanistan-blasts-target-school-in-kabul/a-61508950 [geraadpleegd op 26/04/2022]
Deutsche Welle (DW), Afghanistan: Deadly bomb attack hits mosque in Mazar-e-Sharif, 21/04/2022,
https://www.dw.com/en/afghanistan-deadly-bomb-attack-hits-mosque-in-mazar-e-sharif/a-61536759
[geraadpleegd op 26/04/2022]
Deutsche Welle (DW), Conflict Zone - Aren't the Taliban ashamed of their human rights record?, 09/02/2022,
https://www.dw.com/en/conflict-zone-arent-the-taliban-ashamed-of-their-human-rights-record/av-60716981
[geraadpleegd op 25/04/2022]
European Asylum Support Office (EASO), Country Focus, 01/2022,
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EASO_COI_Report_Afghanistan_Country_focus.pd
f [geraadpleegd op 25/04/2022]
Fanny Dellinger (@fannydellinger), Fascinating read by @Kathygannon. Just one highlight: @smithkabul is
quoted that this round of Taliban rule “probably ranks as the most peaceful six-month period that Afghanistan
has enjoyed in four decades.” [Twitter post], 16/02/2022,
https://twitter.com/fannydellinger/status/1493844908385390592 [geraadpleegd op 26/04/2022]
Foreign Policy (FP) (Glinski S.), Taliban Struggle to Maintain Unity Six Months Into Their Reign, 28/02/2022,
https://foreignpolicy.com/2022/02/28/taliban-divisions-afghanistan-governmentresistance/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 22/04/2022]
Foreign Policy (FP) (O’Donnell L.), Taliban Splintered by Internal Divisions, External Spoilers, 12/11/2021,
https://foreignpolicy.com/2021/11/12/taliban-afghanistan-pakistan-factions-fighting-division-unity/
[geraadpleegd op 22/04/2022]
Gandhara (RFE/RL), At Least One Dead In Blast At Mosque In Afghanistan, 11/02/2022,
https://gandhara.rferl.org/a/mosque-blast-afghanistan-badghis/31699067.html [geraadpleegd op 22/04/2022]

Pagina 23 van 27
CG – 825b N

AFGHANISTAN. Veiligheidssituatie
5 mei 2022

Gandhara (RFE/RL), Pakistan Confronts Growing Threat From Islamic State-Khorasan, 11/03/2022,
https://gandhara.rferl.org/a/pakistan-threat-islamic-state-khorasanafghanistan/31748433.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 25/04/2022]
Gandhara (RFE/RL), Six Months And An Eternity: Afghans Lose Hope Under Taliban Rule, 15/02/2022,
https://gandhara.rferl.org/a/six-months-taliban-rule/31705236.html [geraadpleegd op 22/04/2022]
Gandhara (RFE/RL), Taliban Says New Troops Near Central Asian Borders Will Bring Stability. The Neighbors Are
Not So Sure, 16/02/2022, https://gandhara.rferl.org/a/taliban-troops-central-asia-bordersstability/31706961.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 26/04/2022]
Graeme Smith (@smithkabul), For example, the hard-working folks @ACLEDINFO counted 1,359 fatalities across
all types of incidents in the five months from Sept 21 to Jan 22. That's a 92% decrease from the same period a
year earlier, when 15,989 people were killed. (2/n) [Twitter post], 19/02/2022,
https://twitter.com/smithkabul/status/1494993420783398914 [geraadpleegd op 26/04/2022]
Graeme Smith (@smithkabul), So the violence has declined significantly, but perhaps I was incorrect when I told
@Kathygannon that it's the "most peaceful" in decades -- assuming we can make comparisons across datasets,
which is a big assumption. The UCDP numbers do seem lower 02-04 https://ucdp.uu.se/country/700 [Twitter
Post], 19/02/2022 https://twitter.com/smithkabul/status/1494996056710467586 [geraadpleegd op 26/04/2022]
Graeme Smith (@smithkabul), Thanks for the thoughtful discussion @saberibrahimi and @harounrahimi. You
both make good points. The critique from Ibrahimi sahib prompted me to check the numbers and I think he's
right: 2002-04 might have been less violent (as always, the data quality is poor) (1/n) [Twitter post],
19/02/2022, https://twitter.com/smithkabul/status/1494991914243964931 [geraadpleegd op 26/04/2022]
Human Rights Watch (HRW), A Bleak Future with Education Under Attack in Afghanistan, 20/04/2022,
https://www.hrw.org/news/2022/04/20/bleak-future-education-under-attack-afghanistan [geraadpleegd op
25/04/2022]
International Crisis Group, Crisis Watch, n.d.,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=36&date_range=last_12_months&from_mo
nth=01&from_year=2022&to_month=01&to_year=2022 [geraadpleegd op 25/04/2022]
Islamic World News (ISW), Emergence of two anti-Taliban groups in Afghanistan, 12/02/2022,
https://english.iswnews.com/22787/emergence-of-two-anti-taliban-groups-in-afghanistan/ [geraadpleegd op
21/04/2022]
Khaama Press, IS Claims Responsibility for Explosions across Afghanistan, 22/04/2022,
https://www.khaama.com/is-claims-responsibility-for-explosions-across-afghanistan65658767576/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 26/04/2022]
Khaama Press, String of Bombings Prompts Questions over Peace in Afghanistan, 22/04/2022,
https://www.khaama.com/string-of-bombings-prompts-questions-over-peace-inafghanistan/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 26/04/2022]
Landinfo, Temanotat. Afghanistan. Talibans regime – situasjonen etter maktovertakelsen [Themanota.
Afghanistan. Taliban-regime - de situatie na de overname], 09/03/2022, https://landinfo.no/wpcontent/uploads/2022/03/Afghanistan-temanotat-Talibans-regime-situasjonen-etter-maktovertakelsen09032022.pdf [geraadpleegd op 26/04/2022]
Médecins Sans Frontières (MSF), Afghanistan: Crisis update February 23, 2022, 23/02/2022,
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-crisis-update-february-23-2022 [geraadpleegd op
21/04/2022]
Migrationsverket, Afghanistan Säkerhetsläget, MR-situationen och vissa potentiella riskgrupper [Afghanistan Veiligheidssituatie, mensenrechtensituatie en bepaalde potentiële risicogroepen], 11/10/2021,
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=48672 [geraadpleegd op 25/04/2022]
Nederland. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Afghanistan maart 2022, 28/03/2022,
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ambtsberichten/2022/03/28/algemeenambtsbericht-afghanistan-maart-2022/afghanistan-aab-2022.pdf [geraadpleegd op 19/04/2022]

Pagina 24 van 27
CG – 825b N

AFGHANISTAN. Veiligheidssituatie
5 mei 2022

New York Times (The) (NYT), ISIS Claims Bombing of Pakistani Mosque, Killing Dozens, 04/03/2022,
https://www.nytimes.com/2022/03/04/world/middleeast/pakistan-peshawar-mosque-explosion.html
[geraadpleegd op 21/04/2022]
New York Times (The) (NYT), ISIS Poses a Growing Threat to New Taliban Government in Afghanistan,
03/11/2022, https://www.nytimes.com/2021/11/03/world/asia/isis-afghanistan-taliban.html [geraadpleegd op
25/04/2022]
New York Times (The) (NYT), Mosque Explosion Kills 33 as Deadly Week in Afghanistan Continues, 22/04/2022,
https://www.nytimes.com/2022/04/22/world/asia/afghanistan-mosque-attack.html [geraadpleegd op
26/04/2022]
New York Times (The) (NYT), Taliban Search Operation Echoes Resented U.S. Tactics, 02/03/2022,
https://www.nytimes.com/2022/03/02/world/asia/afghanistan-taliban-resistance.html [geraadpleegd op
25/04/2022]
Pajhwok Afghan News, 13 people suffered casualties in Afghanistan last week, 26/03/2022,
https://pajhwok.com/2022/03/26/13-people-suffer-casualties-in-afghanistan-last-week-2/ [geraadpleegd op
26/04/2022]
Pajhwok Afghan News, 28 people suffer casualties in Afghanistan last week, 20/03/2022,
https://pajhwok.com/2022/03/20/28-people-suffer-casualties-in-afghanistan-last-week/ [geraadpleegd op
26/04/2022]
Pajhwok Afghan News, 33 people suffer casualties in Afghanistan last week, 05/03/2022,
https://pajhwok.com/2022/03/05/33-people-suffer-casualties-in-afghanistan-lastweek/#:~:text=KABUL%20(Pajhwok)%3A%20At%20least,compared%20to%20the%20previous%20week
[geraadpleegd op 26/04/2022]
Pajhwok Afghan News, 35 people killed, injured in Afghanistan last week, 12/03/2022,
https://pajhwok.com/2022/03/12/35-people-killed-injured-in-afghanistan-last-week/ [geraadpleegd op
26/04/2022]
Pajhwok Afghan News, 73 people suffer casualties in Afghanistan last week, 09/04/2022,
https://pajhwok.com/2022/04/09/73-people-suffer-casualties-in-afghanistan-lastweek/#:~:text=KABUL%20(Pajhwok)%3A%20At%20least,government%20were%20other%20important%20ne
ws [geraadpleegd op 26/04/2022]
Pajhwok Afghan News, Kabulis express different views about search operation, 27/02/2022,
https://pajhwok.com/2022/02/27/kabulis-express-different-views-about-search-operation/ [geraadpleegd op
21/04/2022]
Pajhwok Afghan News, Last week deadliest since regime change last year, 23/04/2022,
https://pajhwok.com/2022/04/23/last-week-deadliest-since-regime-change-last-year/ [geraadpleegd op
26/04/2022]
Radio Free Europe/Radio Libery (RFE/RL), Taliban's Arrest Of Ethnic Uzbek Commander Sparks Clashes In
Northern Afghanistan, 29/01/2022, https://www.rferl.org/a/taliban-arrest-uzbek-commanderclashes/31677178.html [geraadpleegd op 21/04/2022]
Rule of Law in Armed Conflicts project (RULAC), Non-international armed conflicts in Afghanistan, laatste update:
07/03/2022, https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-afghanistan
[geraadpleegd op 25/04/2022]
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Quarterly Report To The United States
Congress, 30/01/2022, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2022-01-30qr.pdf [geraadpleegd op
21/04/2022]
Swiss Institute for Global Affairs (SIGA), Vive la résistance in Afghanistan?, 07/04/2022,
https://www.globalaffairs.ch/resistance-in-afghanistan/ [geraadpleegd op 25/04/2022])

Pagina 25 van 27
CG – 825b N

AFGHANISTAN. Veiligheidssituatie
5 mei 2022

The Diplomat, Is the Taliban’s Campaign Against the Islamic State Working?, 10/02/2022,
https://thediplomat.com/2022/02/is-the-talibans-campaign-against-the-islamic-state-working [geraadpleegd op
21/04/2022]
The Guardian, Two suspected British Islamic State recruits seized by Taliban at border, 08/02/2022,
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/08/two-suspected-british-islamic-state-recruits-seized-by-talibanat-afghanistan-border?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 21/04/2022]
The RAND blog (Sayed A. and Clarke C.P.), The Islamic State in Afghanistan Is Down, but Not Out, 14/09/2020,
https://www.rand.org/blog/2020/09/the-islamic-state-in-afghanistan-is-down-but-not-out.html [geraadpleegd op
25/04/2022]
Tolo News, Families Return to Sangin in Helmand, 06/03/2022, https://tolonews.com/afghanistan-176996
[geraadpleegd op 21/04/2022]
Tolo News, Gen. McKenzie Expects Daesh Attacks to 'Ramp Up' in Afghanistan’, 16/03/2022,
https://tolonews.com/afghanistan-177136 [geraadpleegd op 21/04/2022]
Tolo news, Groups Seek to Destabilize Bamiyan, Says Commander, 21/02/2022,
https://tolonews.com/afghanistan-176811 [geraadpleegd op 21/04/2022]
Tolo news, Muttaqi Says Daesh Activities Restrained, 04/04/2022, https://tolonews.com/afghanistan-177427
[geraadpleegd op 21/04/2022]
Tolo News, Nangarhar: 1000s of War-Displaced Families Return Home, 31/01/2022,
https://tolonews.com/afghanistan-176537 [geraadpleegd op 22/04/2022]
Tolo News, UN's Guterres Warns of Afghan 'Terrorism Spillover', 19/02/2022, https://tolonews.com/afghanistan176782 [geraadpleegd op 25/04/2022]
UN Secretary General (UNSG), The situation in Afghanistan and its implications for international peace and
security, 28/01/2022, https://reliefweb.int/report/afghanistan/situation-afghanistan-and-its-implicationsinternational-peace-and-security-66 [geraadpleegd op 19/04/2022]
UN Security Council (UNSC), Letter dated 3 February 2022 from the Chair of the Security Council Committee
pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the
Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the
President of the Security Council, 03/02/2022, https://nordicmonitor.com/wpcontent/uploads/2022/02/UNSC_report_al_Qaeda_ISIS.pdf [geraadpleegd op 22/04/2022]
UN Security Council (UNSC), Security Council Press Statement On Afghanistan, 20/04/2022,
https://unama.unmissions.org/security-council-press-statement-afghanistan-5 [geraadpleegd op 26/04/2022]
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Situation of human rights in Afghanistan,
04/03/2022, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EN_51.pdf [geraadpleegd op 19/04/2022]
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN High Commissioner for Human Rights
Michelle Bachelet visits Kabul, Afghanistan, 11/03/2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/unhigh-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-visits-kabul-afghanistan [geraadpleegd op 26/04/2022]
United Nations (UN), Afghanistan: UN condemns deadly blasts at two schools in Kabul, 19/04/2022,
https://news.un.org/en/story/2022/04/1116462 [geraadpleegd op 26/04/2022]
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan. Protection of Civilians in Armed Conflict
2019, 22/02/2020,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2019__22_february.pdf [geraadpleegd op 26/04/2022]
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Briefing to the United Nations Security Council by the
Secretary-General’s Special Representative for Afghanistan, Ms. Deborah Lyons New York, 2 March 2022 [as
delivered], 02/03/2022, https://unama.unmissions.org/briefing-special-representative-deborah-lyons-securitycouncil-14?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op 26/04/2022]

Pagina 26 van 27
CG – 825b N

AFGHANISTAN. Veiligheidssituatie
5 mei 2022

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), UNAMA Political Mission Mandate Renewal To 17
March 2023, 17/03/2022, https://unama.unmissions.org/unama-political-mission-mandate-renewal-17-march2023 [geraadpleegd op 26/04/2022]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Afghanistan: Conflict Induced
Displacements (as of 24 April 2022). Actual displacements between 1 January 2021 and 30 November 2021,
24/04/2022, https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps [geraadpleegd op
25/04/2022]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (North A.), Displaced Afghan families return to
destruction and hunger in Helmand, 10/01/2022,
https://www.unhcr.org/news/stories/2022/1/61dc16194/displaced-afghan-families-return-destruction-hungerhelmand.html [geraadpleegd op 22/04/2022]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Afghanistan situation: Emergency preparedness and
response in Iran, 02/2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2068675/UNHCR+Iran++Afghanistan+Situation+Update+22.pdf?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [geraadpleegd op
25/04/2022]
US CENTCOM, Posture Statement of General Kenneth F. McKenzie, Jr. commander, CENTCOM before the Senate
Armed Services Committee March 15, 2022, 15/03/2022,
https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/2967180/posture-statement-of-generalkenneth-f-mckenzie-jr-commander-centcom-before-the/ [geraadpleegd op 22/04/2022]
US CENTCOM, Senate Armed Services Committee Hearing on the Posture of United States Central Command and
United States Africa Command, March 15, 2022, 16/02/2022,
https://www.centcom.mil/MEDIA/Transcripts/Article/2968166/senate-armed-services-committee-hearing-on-theposture-of-united-states-central/ [geraadpleegd op 22/04/2022]
US Department of Defense (USDOD), Publications – keyword: Afghanistan, n.d.,
https://www.defense.gov/News/Publications/Search/afghanistan/ [geraadpleegd op 26/04/2022]
Wall Street Journal (The) (WSJ), Left Behind After U.S. Withdrawal, Some Former Afghan Spies and Soldiers Turn
to Islamic State, 31/10/2021, https://www.wsj.com/articles/left-behind-after-u-s-withdrawal-some-formerafghan-spies-and-soldiers-turn-to-islamic-state-11635691605 [geraadpleegd op 21/04/2022]
Washington Post (The) (George S.), Taliban launches sweeping house-to-house raids across Kabul in search of
weapons, 27/02/2022, https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/27/taliban-raids-afghanistan/
[geraadpleegd op 22/04/2022]
Washington Post (The), Transcript: Afghan Refugee Crisis with Filippo Grandi, 07/01/2022,
https://www.washingtonpost.com/washington-post-live/2022/01/07/transcript-afghan-refugee-crisis-with-filippograndi/ [geraadpleegd op 21/04/2022]
Xinhua, 2 killed in explosion outside mosque in eastern Afghanistan, 04/03/2022,
https://english.news.cn/20220304/5e5f5cf6833e43a687f4cbdee7079c2b/c.html [geraadpleegd op 26/04/2022]

Pagina 27 van 27
CG – 825b N

