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Deze COI Focus bespreekt de veiligheidssituatie in het district Surobi in de provincie Kabul tussen 1
april 2018 en 31 maart 2019. Meer bepaald onderzoekt Cedoca de in het district Surobi geregistreerde
veiligheidsincidenten en de aan het conflict gelinkte ontheemding in die periode. Daarnaast bekijkt
Cedoca in welke mate de Afghaanse regering en/of de taliban, volgens diverse bronnen, controle of
invloed uitoefenen in het district. Deze COI Focus kan gelezen worden als aanvulling van het hoofdstuk
over de provincie Kabul uit het European Asylum Support Office (EASO) rapport over de
Veiligheidssituatie in Afghanistan van mei 2018.1
Het onderzoek voor deze COI Focus is afgesloten op 8 april 2019.
Voor informatie over de veiligheidsincidenten raadpleegde Cedoca de databank van Armed Conflict
Location & Event Data Project (ACLED), een Amerikaans non-profit project dat informatie over
conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. Wekelijks raadplegen de researchers van ACLED
een zestigtal bronnen in het Engels en Dari/Farsi, waaronder internationale nieuwsagentschappen
zoals Agence France Presse, Associated Press, lokale nieuwsbronnen zoals Khaama Press, Pajhwok
Afghan News, Tolo News, BBC Monitoring, Afghanistan Independent Human Rights Commission
(AIHRC) en persberichten van het Afghaanse ministerie van Defensie, Voice of Jihad (Taliban) of
Resolute Support (NAVO). De databank is publiek beschikbaar op de website van ACLED en wordt
regelmatig bijgewerkt.2 De inventaris van ACLED geeft het type van geweld, actoren van geweld,
beschrijving van de incidenten, de locatie en het aantal slachtoffers weer. 3 ACLED wijst erop dat de
verzamelde gegevens in zekere mate de prioriteiten van de mediaverslaggeving weerspiegelen en dat
een onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is.4 Specifiek voor Afghanistan vormen een
vertekende berichtgeving en de beperkte toegang tot afgelegen gebieden of gebieden onder de
controle van de opstandelingen methodologische uitdagingen. Bovendien is de berichtgeving over het
conflict vaak vaag en maakt ze gebruik van algemene termen. Ook worden afzonderlijke
gebeurtenissen soms samengevoegd in provinciale of districtsoverzichten.5
Informatie over Internally Displaced Persons (IDP’s) haalde Cedoca uit de databank van het United
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA).
Informatie over de districten onder invloed of controle van de taliban of de Afghaanse overheid, vond
Cedoca op de website van Long War Journal (LWJ), uit een onderzoek van de BBC, op de website van
de taliban en uit de rapportering door de Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction
(SIGAR).
Aanvullende opzoekingen deed Cedoca op het internet via de zoekmotor Google, in de databanken
van Refworld, Ecoi.net en Factiva en in de analyses van de onafhankelijke onderzoeksorganisatie
Afghanistan Analysts Network (AAN), in de rapportering van de missie van de Verenigde Naties in
Afghanistan (United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA) en op de websites van
internationale en Afghaanse mediakanalen. Daarnaast raadpleegde Cedoca ook de rapportering van
enkele andere Europese lidstaten, zoals Noorwegen en Zweden.

1
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EASO, 04/05/2018, url
ACLED, 13/02/2019, url
ACLED, 14/03/2019, url
ACLED, 28/12/2017, url
ACLED, 13/02/2019, url
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Tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019 registreert ACLED in het district Surobi dertien incidenten,
ondergebracht in verschillende categorieën en subcategorieën.6
Elf incidenten registreert ACLED onder de categorie battles.7 Negen daarvan brengt ACLED onder in
de subcategorie armed clashes. Het gaat hier onder meer om operaties van de Afghaanse
veiligheidsdiensten tegen opstandelingen in bepaalde gebieden van het district, zoals rond Uzbin Dara
in augustus 20188 en rond Gogamundah, Kanda, Khosrow, Shirin Kelay, Momand, Dara Hesar en Chehl
Gaz in oktober 2018.9 In maart 2019 vallen bij een dergelijke operatie in vijf burgerslachtoffers.10
ACLED brengt ook gerichte aanvallen van de taliban tegen de Afghaanse militairen en een aanval op
een controlepost van de politie onder in de subcategorie armed clashes.11 Twee incidenten brengt
ACLED onder in de subcategorie government regains territory. Het gaat om operaties waarbij
Afghaanse militairen en/of politie de opstandelingen terugdringen in verschillende dorpen in het district
Surobi.12
ACLED registreert een incident als explosions/remote violence,13 verder ondergebracht in de
subcategorie air/drone strike, namelijk een luchtaanval op opstandelingen langs de hoofdweg tussen
Kabul en Jalalabad in juli 2018.14
In december 2018 raakt een opstandeling ernstig gewond wanneer een IED te vroeg ontploft in de
buurt van Uzbin Dara.15 Dit incident brengt ACLED onder in de categorie strategic development, meer
bepaald in de subcategorie disrupted weapons use.16
Nu en dan verklaren officiële bronnen dat de orde- en veiligheidsdiensten verdachten van
zelfmoordaanslagen hebben gearresteerd in Surobi.17

ACLED, laatst geraadpleegde update 05/04/2019, url. De database van ACLED geeft in totaal 15 incidenten weer
voor het district Surobi. Twee daarvan heeft Cedoca eruit gehaald. Het gaat om incidenten die verschillende dorpen
of locaties in het district hebben getroffen en om die reden als afzonderlijke incidenten in de database zijn
opgenomen.
7
ACLED definieert deze categorie als een gewelddadige interactie tussen twee politiek georganiseerde gewapende
groepen op een bepaald tijdstip en locatie. Sinds de publicatie in maart 2019 van een update van zijn codebook,
brengt ACLED de als battles gelabelde incidenten onder in drie subcategorieën, met name armed clashes,
government regains territory en non-state actor overtakes territory.
8
ACLED, laatst geraadpleegde update 05/04/2019, url; Khaama Press, 11/08/2018, url
9
ACLED, laatst geraadpleegde update 05/04/2019, url; Khaama Press, 23/10/2018, url
10
Khaama Press, 27/03/2019, url, Stars & Stripes, 26/03/2019, url; Tolo News, 26/03/2019, url
11
ACLED, laatst geraadpleegde update 05/04/2019, url; Khaama Press, 09/07/2018, url; Khaama Press,
04/07/2018, url
12
ACLED, laatst geraadpleegde update 05/04/2019, url; Khaama Press, 09/07/2018, url
13
ACLED definieert deze categorie als eenzijdige gewelddadige gebeurtenissen waarbij het ingezette middel voor
asymmetrie zorgt door het doelwit de mogelijkheid om te reageren te ontnemen. De bedoelde ingezette middelen
zijn explosieven, zoals onder meer bommen, granaten, IEDs, artillerievuur, raketaanvallen, zwaar
machinegeweervuur, lucht-of drone-aanvallen of chemische wapens. Sinds de publicatie in maart 2019 van een
update van zijn codebook, brengt ACLED de als explosions/remote violence gelabelde incidenten onder in zes
subcategorieën, met name chemical weapon, air/drone strike, suicide bomb, shelling/artillery/missile attack,
remote explosive/landmine/IED en grenade.
14
ACLED, laatst geraadpleegde update 05/04/2019, url; Khaama Press, 02/07/2018, url
15
ACLED, laatst geraadpleegde update 05/04/2019, url; Khaama Press, 15/12/2018, url
16
ACLED omschrijft dit type incident als contextueel belangrijke informatie over de activiteiten van gewelddadige
groepen die op zichzelf niet als politiek geweld kan geregistreerd worden, maar toekomstige gebeurtenissen kan
veroorzaken of kan bijdragen tot politieke dynamieken. Sinds de publicatie in maart 2019 van een update van zijn
codebook, brengt ACLED de als strategic development gelabelde incidenten onder in acht subcategorieën, met
name agreement, arrests, change to group/activity, disrupted weapons use, headquarters or base established,
looting/property destruction, non-violent transfer of territory en other.
17
Khaama Press, 10/03/2019, url; Reporterly, 08/01/2019, url
6
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Officiële bronnen verklaren aan Khaama Press dat medewerkers van de Afghaanse Nationale Politie
(Afghan National Police, ANP) in april 2018 een groep ontmijners bevrijd hebben die enkele dagen
eerder door de taliban ontvoerd waren in het district Surobi.18
In zijn Opium survey report van 2018 registreert het United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) een stijging van 11% in de papaverteelt in de provincie Kabul ten opzichte van het
voorgaande jaar. De papaverteelt beperkt zich er tot de Uzbin-vallei in het district Surobi, waar de
VN-organisatie de veiligheid als erg slecht omschrijft.19
In 2018 telt UNAMA 1.866 burgerslachtoffers (596 doden en 1.270 gewonden) in de provincie Kabul.
Dit is twee procent meer dan in 2017. Onder die burgerslachtoffers rekent UNAMA 1.686
burgerslachtoffers die gevallen zijn bij zelfmoord- of complexe aanslagen in de stad Kabul. Specifieke
cijfers voor het aantal burgerslachtoffers in de afzonderlijke districten van de provincie geeft UNAMA
niet.20
Een andere VN-organisatie, het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(UNOCHA), publiceert elk jaar een kaart die de ernst van het conflict in Afghanistan weergeeft. Voor
deze kaart baseert UNOCHA zich op een combinatie van drie indicatoren: het aantal gewapende
confrontaties en luchtaanvallen,21 ontheemden ten gevolge van het conflict en burgerslachtoffers. In
de kaart van december 2018 brengt UNOCHA het district Surobi onder in de tweede hoogste categorie.
Kopieën van drie varianten van deze kaart voor het jaar 2018 zijn als bijlage aan deze COI Focus
toegevoegd. Voor een scherpere weergave verwijst Cedoca naar de elektronische versie van de
rapporten waarin deze kaarten verschenen zijn.22
Het district Surobi telt meer dan 100 gemeenschappen.23 De VN-missie in Afghanistan (UNAMA) wijst
erop dat het district de voorbije jaren te lijden heeft gehad onder verschillende conflicten tussen de
gemeenschappen.24 De missie ondersteunt een radioprogramma op het enige radiostation in het
district, Radio Surobi.25 Het programma maakte deel uit van een initiatief om de mogelijkheid te bieden
aan gemeenschappen om in dialoog te treden26 en in het bijzonder om het oplossen van onenigheid
tussen gemeenschappen in de Uzbin-vallei in het district te bevorderen.27 Een lokale raadsman noemt
onderontwikkeling en armoede belangrijke oorzaken van conflict in Surobi. 28 Verder ondersteunt
UNAMA samen met de gemeenschappen en autoriteiten vredesinitiatieven in het district Surobi. 29
Leden van twee stammen die al jarenlang in een conflict over land en een moord in de Uzbin-vallei
verstrikt zaten, zijn met de steun van UNAMA in februari 2018 bijeengekomen in een poging om de
geschillen op te lossen.30

Khaama Press, 11/04/2018, url
UNODC and Afghanistan, MCN, p. 21, url
20
UNAMA, 24/02/2019, url
21
Deze indicator is in het rapport van december 2018 gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. In de rapporten
over 2018 gebruikt UNOCHA het aantal gewapende confrontaties en luchtaanvallen als een van de indicatoren en
niet langer het aantal veiligheidsincidenten zoals in de rapporten van voorgaande jaren.
22
UNOCHA, 06/12/2018, p.2, url; UNOCHA, 12/2018, pp. 2; 23, url
23
UNAMA, 04/04/2019, url
24
UNAMA, 15/11/2018, url
25
UNAMA, 15/11/2018, url; UNAMA, 04/04/2019, url
26
UNAMA, 15/11/2018, url
27
UNAMA, 19/07/2017, url
28
UNAMA, 15/11/2018, url; UNAMA, 04/04/2019, url
29
UNAMA, 13/01/2018, url
30
UNAMA, 13/02/2018, url; UNAMA, 02/09/2018, url; UNAMA, 15/11/2018, url; UNAMA, 04/04/2019, url
18
19
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Cedoca heeft de gegevens van verschillende bronnen over de controle en invloed van de taliban en/of
de overheid over de verschillende districten van de provincie Kabul verzameld. Deze gegevens zijn in
onderstaande tabel verwerkt:

31
32
33
34
35

DISTRICT

Taliban
presence/activit
y
(BBC – reporting
period: 2nd half
2017)31

Insurgent
activity/Governme
nt control or
influence
(RS via SIGAR July 2018)32

Insurgent
activity/Government
control or influence
(RS via SIGAR - 22
October 2018)33

Territory
control
(Taliban
website December
2018)34

Bagrami

Gov control

GIRoA control

GIRoA control

Gov control

Gov control or
undetermined

Chaharasyab

Gov control

GIRoA influence

GIRoA influence

Gov control

Gov control or
undetermined

Dehsabz

Gov control

GIRoA influence

GIRoA influence

Gov control

Gov control or
undetermined

Estalef

Gov control

GIRoA control

GIRoA control

Gov control

Gov control or
undetermined

Farza

Open Taliban presence low

GIRoA control

GIRoA control

Gov control

Gov control or
undetermined

Guldara

Gov control

GIRoA control

GIRoA control

Gov control

Gov control or
undetermined

Kabul (capital)

Gov control

GIRoA control

GIRoA control

Gov control

Gov control or
undetermined

Kalakan

Gov control

GIRoA control

GIRoA control

Gov control

Gov control or
undetermined

Khak-e-Jabbar

Open Taliban presence low

GIRoA influence

GIRoA influence

Gov control: 50%;
TB control: 50%

Gov control or
undetermined

Mirbachakot

Gov control

GIRoA control

GIRoA control

Gov control

Gov control or
undetermined

Musayi

Open Taliban presence low

GIRoA influence

GIRoA influence

Gov control

Gov control or
undetermined

Paghman

Open Taliban presence low

GIRoA influence

GIRoA influence

Gov control: 80%;
TB control: 20%

Gov control or
undetermined

Qarabagh

Open Taliban presence low

GIRoA influence

GIRoA influence

Gov control

Gov control or
undetermined

Shakardara

Gov control

GIRoA control

GIRoA control

Gov control

Gov control or
undetermined

Surobi

Open Taliban presence Medium

GIRoA influence

GIRoA influence

TB control: 80%;
Gov control: 20%

Gov control or
undetermined

BBC, 31/01/2018, url
SIGAR, 30/10/2018, pp. 219-229, url
SIGAR, 30/01/2018, pp. 6-16, url
Alemarah, 31/12/2018, url
Long War Journal, s.d., url
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Tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019 registreert UNOCHA 35 aan het conflict gerelateerde internally
displaced persons (IDP’s) vanuit het district Surobi. Allen zoeken ze in oktober 2018 hun toevlucht tot
het district Pul-e Alam in de provincie Logar. Tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019 registreert UNOCHA
geen aan het conflict gerelateerde IDP’s die zich in Surobi vestigen.36

36

UNOCHA, 28/01/2019, url; UNOCHA, 05/04/2019, url
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Bijlagen
Convergence between conflict severity and access challenges (UNOCHA, December 2018)

Pagina 7 van 12

AFGHANISTAN. Veiligheidssituatie in het district Surobi (provincie Kabul)
25 april 2019

Conflict severity (UNOCHA, December 2018)
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