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Inleiding
Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie in de stad
Jalalabad en de districten Behsud en Surkhrod in de provincie Nangarhar. Het onderzoek richt zich in
het bijzonder op de periode van 1 februari 2019 tot 31 januari 2020 en is afgerond op 27 februari
2020. Deze COI Focus is een actualisering van de gelijknamige COI Focus van 18 maart 2019.1
Deze COI Focus bevat geen beschrijving van de huidige stand van het conflict in Afghanistan in zijn
geheel noch van de situatie in de provincie Nangarhar. Hoewel de veiligheidsanalyse in de stad
Jalalabad centraal staat, handelt een deel van de informatie (bijvoorbeeld die met betrekking tot de
typologie van het geweld) ook over het gelijknamige district Jalalabad en de omringende districten
Behsud en Surkhrod, respectievelijk ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad. Verschillende
bronnen geven immers aan dat er een ruimere stadsregio bestaat die delen van Behsud en Surkhrod
omvatten. Indien nodig maakt Cedoca duidelijk of de informatie enkel voor de hoofdstad of voor het
district Jalalabad geldt.
Cedoca merkt op dat de feitelijke berichtgeving over de veiligheidssituatie niet volledig is. Door de
beperkte toegankelijkheid van de door het conflict geaffecteerde gebieden en gemeenschappen
kunnen journalisten en verslaggevers vaak geen gedetailleerd verslag uitbrengen over deze regio’s.
In de grote steden kunnen ze de situatie meestal wel nauwkeuriger opvolgen. Internationale
organisaties melden ook dat methodologische beperkingen een exhaustieve weergave van het conflict
verhinderen.2
Informatie en data met betrekking tot de veiligheidssituatie zijn de afgelopen jaren steeds schaarser,
gepolitiseerd en minder transparant geworden. 3 Sinds het voorjaar 2017 beschikt Cedoca niet langer
over cijfers met betrekking tot de veiligheidssituatie die in het verleden werden verkregen van een
hooggeplaatste westerse veiligheidsanalist in Kabul.
Om deze reden gebruikt Cedoca vooral bronnen die op systematische wijze de veiligheidssituatie in
Afghanistan analyseren. In de eerste plaats zijn dit de publicaties van de verschillende agentschappen
en van de missie van de Verenigde Naties in Afghanistan. De periodieke rapporteringen van de United
Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), de secretaris-generaal van de Verenigde Naties
aan de Algemene Vergadering (UN Secretary-General, UNSG), het Hoog Commissariaat voor de
Mensenrechten van de Verenigde Naties (Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights, OHCHR), het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (United Nations
High Commissioner for Refugees, UNHCR) en het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire zaken
van de Verenigde Naties (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA) zijn de
belangrijkste en meest omvattende bronnen over de staat van het conflict.
Verder doet Cedoca onder meer een beroep op informatie van (veiligheids-)analisten, de rapporten
van de Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), analyses van onafhankelijke
onderzoeksorganisaties zoals Afghanistan Analysts Network (AAN) of Afghanistan Research and

1
2
3

CGVS/CGRA - Cedoca, 18/03/2019, url
UNAMA, 24/02/2019, p. 15, url
AAN (Ruttig T.), 29/01/2018, url
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Evaluation Unit (AREU). Daarnaast raadpleegt Cedoca rapporten en publicaties van het European
Asylum Support Office (EASO) en van COI-eenheden van andere Europese landen. Voor anekdotische
illustraties verzamelt Cedoca feitenmateriaal in Afghaanse en internationale nieuwsbronnen.
Hoe dan ook is de opsomming van incidenten in deze COI Focus niet exhaustief. De feiten die wel
worden aangehaald zijn opgenomen omdat ze relevant zijn voor de inschatting van de veiligheid.
Toekomstige ontwikkelingen en incidenten die kaderen binnen het beschreven geweldpatroon zal
Cedoca bij een volgende actualisatie van dit rapport opnemen. Cedoca volgt de
veiligheidsomstandigheden in Afghanistan voortdurend op. Als er zich fundamentele wijzigingen of
ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk veranderen, dan zal Cedoca
deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.
Deze COI Focus maakt gebruik van cijfergegevens over geweldsincidenten uit de databank van het
Armed Conflict Location & Event Data Project (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 The New York
Times (NYT), Xinhua, Pajhwok Afghan News, Voice of Jihad, Afghan Ministry of Defense, Bakhtar News
Agency, Khost Radio, Ariana TV, Khaama Press, Noor TV, Afghan Islamic Press News Agency.
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.4 De cijfers van ACLED die Cedoca in deze COI Focus gebruikt zijn opgevraagd op 5 februari
2020. 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. 5 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.6
In zijn Codebook licht ACLED de toegepaste methodologie voor de invoering en voortdurende controle
van de data uitgebreid toe.7 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.
Het eerste hoofdstuk van deze COI Focus schetst de geschiedenis en de context van de stad Jalalabad.
Daarop volgt een bespreking van de huidige situatie en de recente ontwikkelingen in het conflict,
gericht op de typologie van het geweld, de actoren in het conflict en de doelwitten en slachtoffers van
het geweld. Verder komt de situatie van de binnenlands ontheemden (internally displaced persons,
IDP’s in de omgeving van Jalalabad aan bod. Het laatste hoofdstuk belicht de impact van het geweld
op het dagelijkse leven in de omgeving van de stad, met hierbij aandacht voor het functioneren van
de ordediensten, de toegang tot basisvoorzieningen en de bereikbaarheid van de stad Jalalabad.

ACLED, 10/04/2019, url
ACLED, 10/04/2019, url
6
ACLED, 10/04/2019, url
7
ACLED, 10/04/2019, url
4
5
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De geraadpleegde bronnen hanteren vaak verschillende schrijfwijzen voor Afghaanse plaats- en
persoonsnamen. Naar analogie met het European Asylum Support Office (EASO) neemt Cedoca de
schrijfwijze voor de namen van districten en provincies over van UNOCHA. Eveneens naar analogie
met EASO gebruikt Cedoca in deze COI Focus de afkorting ISKP om te verwijzen naar de groepering
Islamitische Staat (IS, ISIS, ISIL of Daesh). De Afghaanse tak van Islamitische Staat wordt
Islamitische Staat Khorasan-provincie (ISKP) genoemd.8

8

EASO, 12/2017, p. 13, url
Pagina 7 van 64
CG – 825b N

AFGHANISTAN. Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod
12 maart 2020 (update)

1. Korte geschiedenis en context

Kaart 1: Provincie Nangarhar, district Jalalabad met stad Jalalabad (UNOCHA)

Jalalabad is de hoofdplaats
van de provincie Nangarhar in
het oosten van Afghanistan.
De stad ligt in het district
Jalalabad en is omringd door
de
districten
Behsud,
Surkhrod, Chaparhar, Kama
en Rodat.9 De provincie
Nangarhar
en
de
stad
Jalalabad
met
haar
randgebieden in het bijzonder,
vervult de rol van regionale
hoofdstad voor alle oostelijke
provincies van Afghanistan.10
Jalalabad is het centrum van
het politieke, sociale en
economische leven in de
oostelijke regio.11 Vandaag de
dag behoort Jalalabad tot de
vijf
grootste
steden
in
Afghanistan.12

In 1958 bevatte de stad slechts één politiedistrict of nahia.13 Volgens verschillende geraadpleegde
bronnen waaronder de website van de stad Jalalabad is er momenteel sprake van zes nahia.14 De
geraadpleegde bronnen zijn echter niet eenduidig over de precieze afbakening van de zesde nahia (zie
verder).
Er zijn geen accurate bevolkingscijfers beschikbaar voor de provincie Nangarhar en de stad Jalalabad.
Verschillende organisaties en instellingen hanteren verschillende cijfers.15 Volgens een schatting van
UNOCHA telt de stad Jalalabad in augustus 2016 232.901 inwoners. Dit is een schatting van het
inwonersaantal in de stadskern.16 Andere bronnen schatten het inwonersaantal tussen 500.000 en
meer dan 1 miljoen in de regio van de stad Jalalabad.17 De bevolking van de provincie Nangarhar

UNOCHA, 14/04/2014, p. 12, url
Action Against Hunger (Habibi A, Rastkar S. R. (Dr.), 25/07/2019, p. 16, url
11
AREU (Jackson A.), 22/06/2014, p. 11, url
12
Pajhwok Afghan News, 03/06/2013, url; USAID, s.d., url ; AREU, 05/2017, p. 1, url
13
Mumtaz W., 06/2013, url
14
Jalalabad Municipality (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url; Mumtaz W., 06/2013, url
15
Tufts University – Feinstein Internatioal Center, 15/10/2018, p. 16, url
16
UNOCHA, 11/08/2016, url
17
AREU (Giovacchini T.), 08/2011, p. 5, url; Pajhwok Afghan News, 05/07/2017, url ; AREU, 05/2017, p. 1, url;
Tufts University – Feinstein International Center, 15/10/2018, p. 7, url
9

10
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bestaat voornamelijk uit Pashtun, Pachay, Tadzjieken, Gujjars en Kuchis. 18 Verder wonen er ook een
kleine minderheid Hindoe-Sikhs in de stad.19 In april 201820 wordt Riaz(ulla) Darmal de burgemeester
van de stad Jalalabad.21
De stad Jalalabad is een belangrijk commercieel centrum in het oosten van Afghanistan. Jalalabad
heeft een strategische ligging op de weg die Kabul met Peshawar in Pakistan verbindt. De weg komt
ten noorden van de stad, ter hoogte van de Daruntadam, Nangarhar binnen vanuit de provincie
Laghman en verlaat Nangarhar via de grenspost in Torkham. Deze weg, die doorheen het district
Momand Dara langs de grensovergang in Torkham en de Khyberpas loopt,22 is een van de belangrijkste
bevoorradingswegen van de Afghaanse hoofdstad.23 Een groot aandeel van de Afghaanse export en
import gebeurt via deze weg.24 De hoeveelheid Pakistaanse producten op de lokale markt is zo groot,
dat de belangrijkste munteenheid in de stad Jalalabad de Pakistaanse roepie is en niet de Afghaanse
munt (afghani).25 In navolging van een campagne van enkele winkeliers26 vaardigt de overheid eind
2019 evenwel een verbod uit op de circulatie van Pakistaanse roepies op markten in Nangarhar om
het gebruik van de afghani in dagelijkse transacties te promoten. Dit wordt zowel door delen van de
lokale bevolking als door activisten toegejuicht. Winkeliers en inwoners die de Pakistaanse roepie
blijven gebruiken, riskeren een boete.27 In de stad Jalalabad vinden veel industriële en zakelijke
activiteiten plaats. Ongeveer 249 kleine bedrijven zijn actief in de industriële parken in de buitenwijken
van de stad. Deze bedrijven produceren onder meer marmer en onderdelen voor motorfietsen. Er is
ook een fabriek aanwezig die olijfolie produceert.28
De provincie Nangarhar kent jaarlijks frequente demografische bewegingen.29 Er zijn sterke
seizoensgebonden migratiepatronen. Velen ontvluchten de koude wintermaanden in Kabul (of
elders)30 en trekken naar Jalalabad. Anderen ontsnappen aan de drukkende hitte in de zomer door,
in de omgekeerde richting, naar Kabul te gaan. Hele buurten kunnen leeglopen tijdens de
zomermaanden en weer vollopen tijdens de wintermaanden. Daarenboven gaan veel mensen
regelmatig de grens over om werk te zoeken in Pakistan. Deze tijdelijke arbeidsmigratie en goed
onderhouden stam- en familierelaties hebben een dicht en stabiel transnationaal netwerk doen
ontstaan tussen de Pashtun aan beide zijden van de grens.31 Iemand bezoeken in Peshawar is volgens
een rapport van de Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) voor de inwoners van Jalalabad
bijna hetzelfde als iemand bezoeken in een ander stadsdeel. Bovendien gaan de meeste inwoners van
Jalalabad in deze context regelmatig naar Pakistan voor de beter geachte medische hulp, zelfs voor
basishulp.32 Een artikel van het Afghanistan Analysts Network (AAN) noemt de vrijheid om te reizen

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Office Of The President (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url; Pajhwok Afghan News, 25/02/2017, url
Al Jazeera, 01/01/2017, url
Pajhwok Afghan News, 05/04/2018, url
IDLG, 18/12/2018, url; GMIC, 11/03/2019, url
AAN (Sabawoon, A. M.), 28/01/2020, url
USAID, 03/2013, p. 16, url
Styles L., 04/2019, p. 100, url
AREU (Minoia G., Mumtaz W., Pain A.), 11/2014, p. 6, url
BBC Monitoring, 08/07/2019, url
BBC Monitoring, 21/12/2019, url ; BBC Monitoring, 09/01/2020, url; BBC Monitoring, 01/01/2020, url
westers veiligheidsmedewerker, senior analist, e-mail, 19/12/2017
Action Against Hunger (Habibi A, Rastkar S. R. (Dr.), Teshome B.), 25/07/2019, p. 16, url
Action Against Hunger (Habibi A, Rastkar S. R. (Dr.), Teshome B.), 25/07/2019, p. 29, url
AREU (Schütte S.), 05/2006, p. 3, url
AREU (Schütte S.), 05/2006, p. 3, url; AAN (Sabawoon, A. M.), 28/01/2020, url
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tussen Afghanistan en Pakistan een sociale en economische noodzaak. Voorheen konden mensen
gewoonlijk zonder internationale documenten als visa of zelfs paspoorten de grens oversteken. Aan
de grensovergang Torkham is dit intussen veranderd. Sinds juni 2016 hebben personen die de grens
willen oversteken in beide richtingen een visum nodig. Dit leidt tot wekenlange vertragingen omdat
Afghanen op hun visa moeten wachten. Tegelijk wil geen van beide buurlanden dat de grens
permanent afgesloten is of dat de grens oversteken praktisch onmogelijk gemaakt wordt. Toch heeft
geen van de betrokken regeringen al een oplossing gevonden. Er wordt gewerkt op basis van ad hoc,
vaak mondelinge, akkoorden.33 Mensen die in Nangarhar een visum voor Pakistan willen aanvragen,
klagen over problemen en corruptie. Volgens de lokale overheid krijgt het Pakistaanse consulaat 3.000
visumaanvragen per dag en reikt het er 600 per dag uit.34 Volgens Hervé Nicolle, analist bij
consultancybureau Samuel Hall uit Kabul, zijn de steden Peshawar, Jalalabad en Kabul erg nauw met
elkaar verbonden op sociaal, cultureel en economisch vlak. 35
In een rapport voor AREU wijzen de auteurs op het belang van de scheiding tussen stad en platteland
in de geschiedenis van Afghanistan.36 Tot eind 1978 werd alle stadsontwikkeling in de stad Jalalabad
uitgevoerd volgens het masterplan van Sadar Mohammad Daoud Khan uit 1970. Als gevolg van
regimeveranderingen en decennia van geweld is het masterplan van Jalalabad niet uitgevoerd zoals
initieel gepland. Tijdens de laatste decennia hebben geweld, burgeroorlog, interpersoonlijke conflicten
en acties van informele machtshouders samen geleid tot ontsporing van het masterplan, wat de legale
stedelijke ontwikkeling van Jalalabad negatief heeft beïnvloed. 37 Snelle urbanisatie, gedreven door
economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan en
conflict-gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende dorpen doen opgaan in een groter gebied, dat
zich ver buiten de stadskern bevindt.38

33
34
35
36
37
38

AAN (Sabawoon, A. M.), 28/01/2020, url
Pajhwok Afghan News, 02/02/2020, url
Nicolle H., onuitgegeven toespraak opgetekend door Cedoca, 02-03/12/2015
AREU (Giustozzi A., Ibrahimi N.), 17/01/2012, url
Mumtaz W., 06/2013, url
USAID, 03/2013, pp. 12-15, url
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Een rapport van het United States Agency for International Development (USAID) van 2013 spreekt
van een “Metropolitan Region” of de “Greater Jalalabad Region”, een regio die zich uitstrekt over
gebieden in omliggende districten. Onderstaande kaart (kaart 2)39 toont volgens het rapport van
USAID de Jalalabad “Metropolitan Region” aan.

Kaart 2: Jalalabad “Metropolitan Region”

Volgens het Afghaanse nieuwsagentschap Pajhwok klaagt de lokale bevolking erover dat de
verstedelijking leidt tot verlies van landbouwgrond aan de rand van de stad Jalalabad. Het
departement Landbouw erkent dat in de afgelopen jaren tien procent van de landbouwgrond
gebruikt is voor de bouw van woningen. Een inwoner van Jalalabad vertelt aan Pajhwok dat vele
gebieden in de districten Behsud, Kama en Jalalabad, die in het verleden gekend waren om hun
landbouwproducten, intussen verdwenen zijn door de bouw van woningen. 40 Een academische studie
van 2018 bevestigt dat.41

39
40
41

USAID, 03/2013, p. 14, url
Pajhwok Afghan News, 12/03/2019, url
Tufts University – Feinstein International Center, 15/10/2018, p. 6, url
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Een studie van de Afghaanse overheid in samenwerking met UN-Habitat van augustus 2016 tekent op
een kaart een “Jalalabad City Region” en “Provincial Municipality” uit (kaart 3). De afbakening van de
“Provincial Municipality” behelst de stad Jalalabad en strekt zich eveneens uit over enkele centraal
gelegen districten rond de stad, zoals delen van Behsud in het noorden en delen van Surkhrod in het
westen.42

Kaart 3: Jalalabad “City Region, Regional Context”

Hoewel de geraadpleegde bronnen (het rapport van USAID en de studie van de Afghaanse overheid)
niet hetzelfde gebied afbakenen, geven ze aan dat het stedelijk weefsel van de stad Jalalabad groter
is dan de districtsgrenzen aanduiden. In november 2019 heeft de New Media Unit van het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CVGS) een kaart opgemaakt die
gegevens samenbrengt van verschillende organisaties en instellingen zoals AREU, de Afghaanse
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regering (Government of the Islamic Republic of Afghanistan,via UN Habitat), Afghanistan Geodesy
and Cartography Head Office (AGCHO) en Afghanistan Information Management Services (AIMS).
Deze kaart is toegankelijk via deze link.43

Kaart 4: Vereenvoudigde weergave van een interactieve kaart Jalalabad City Region

In een e-mail van 7 januari 2018 aan Cedoca stelt een medewerker van UN-Habitat het volgende over
de Jalalabad “City Region”:
“We define the Jalalabad City Region as those areas that have a functional relationship with the
metropolitan area, which – as you note – extends further than the municipal boundary of Jalalabad
city. In this case the ‘City Region’ was determined through an analysis of satellite photography,
and included all of those areas with continuous linkages to Jalalabad city. Please note that this
method is necessarily an approximation, but is sufficiently accurate for land use planning.”44
De geraadpleegde bronnen zijn vaak onduidelijk over het exacte district waarin bepaalde dorpen
liggen. Zo ligt de plaats Farm Hada volgens een kaart van UNOCHA 45 in het district Surkhrod, volgens
de kiescommissie in het district Behsud46 en wordt het in persberichten omschreven als een buitenwijk
van Jalalabad.47 De geraadpleegde bronnen zijn bijvoorbeeld ook onduidelijk over de afbakening van
de zesde nahia van de stad Jalalabad. In een ontwikkelingsplan van de Independent Directorate for
Local Governance (IDLG) is er sprake van een zesde nahia48 maar die ligt volgens USAID buiten de
grenzen van de stadskern van Jalalabad49, het provinciaal district zoals aangeduid op de kaarten van
UNOCHA.50 De website van de stad Jalalabad verduidelijkt dat de zesde nahia een van de

43
44
45
46
47
48
49
50

CGVS (Cedoca, New Media Unit), 27/11/2019,
UN-Habitat, e-mail, 07/01/2018
UNOCHA , 14/04/2014, p. 5, url
Independent Electoral Commission, s.d., url
Pajhwok Afghan News, 10/02/2016, url
IDLG, 08/2011, p. 5, url
USAID, 03/2013, p. 16, url
UNOCHA, 14/04/2014, p. 5, url
Pagina 13 van 64

CG – 825b N

AFGHANISTAN. Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod
12 maart 2020 (update)

administratieve eenheden van de stad vormt en wordt afgebakend door “Directorate of Canal ditch
north side, Dawlat Zai and Trelay township south side, Hada township in East side, and Nahia 6 grave
yard in west side”.51 Sporadisch verschijnen artikels of rapporten die verwijzen naar de uitbreiding
van de “Jalalabad municipality” en bepaalde gebieden of dorpen daarbinnen situeren, zoals Daman in
Behsud52 of zelfs een deel van het district Rodat.53 Ook vermelden nieuwsberichten nu en dan een
zevende en achtste politiedistrict in Jalalabad.54
Volgens UN-Habitat moet er aandacht zijn voor de onderlinge verbanden tussen steden en hun periurbane en omliggende rurale gebieden.55 Deze COI Focus besteedt dan ook aandacht voor de
veiligheidssituatie in het district Jalalabad en de districten Behsud en Surkhrod, respectievelijk ten
noorden en ten westen van de stad. Ook controleposten van de Afghan National Security Forces (ANSF)
op de toegangswegen tot Jalalabad en de militaire luchthaven van Jalalabad – zijnde ANSF-posities
die regelmatig aanslagen aantrekken – liggen vaak buiten de districtsgrenzen van Jalalabad.56 Toch
worden ook incidenten op deze posities weergegeven omdat dit volgens Cedoca deel uitmaakt van een
veiligheidsanalyse van de stad in haar geheel.

2. Huidige situatie en recente ontwikkelingen
In zijn periodieke rapporten aan de Algemene Vergadering van 2019 omschrijft de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties (UN Secretary-General, UNSG) de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan
nog steeds als “volatile”. Net als in de tweede helft van 2018 zijn het niet langer de oostelijke
provincies waar de meeste incidenten gerapporteerd worden maar de zuidelijke, weliswaar gevolgd
door de oostelijke provincies.57
Het geweld in Afghanistan kent grote schommelingen in 2019 die volgens UNAMA samenvallen met
de successen en de tegenslagen tijdens de onderhandelingen tussen de taliban en de Verenigde Staten
(VS).58 In de eerste helft van 2019 voeren de VS een intense luchtcampagne, terwijl de aanvallen van
opstandelingen duidelijk afnemen.59 In de wintermaanden en het voorjaar van 2019 zijn de operaties
van de ANSF in het oosten gericht op de provincie Nangarhar.60 Het derde kwartaal van 2019 kent
veel geweld. UNAMA registreert het hoogste aantal burgerslachtoffers in een kwartaal sinds de start
van haar systematische opvolging in 2009. Dit heeft zowel te maken met de verhoogde activiteit van
de taliban die veel burgerslachtoffers maken als met de campagne voor de presidentsverkiezingen van
september 2019. In het laatste kwartaal van 2019 neemt het geweld weer af. Volgens UNAMA heeft
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dit onder meer te maken met de overgave van honderden ISKP-strijders in de provincie Nangarhar en
met het hervatten van de onderhandelingen tussen de taliban en de VS in december 2019. 61
In zijn rapport aan het Congres van december 2019 herhaalt het Amerikaanse ministerie van Defensie
(US Department of Defense, USDOD) dat de Afghaanse regering de controle over de Afghaanse
hoofdstad Kabul, de provinciehoofdsteden en de meeste belangrijke transitroutes behoudt.62 De
veiligheid langs grote wegen verbeteren blijft volgens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties
wel een uitdaging.63
Tot in 2018 geven bronnen aan dat de veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar er in de
voorgaande jaren op achteruitgegaan is.64 In 2019 registreert UNAMA 41 % minder burgerslachtoffers
in Nangarhar. Ondanks die daling blijft Nangarhar, na Kabul, de provincie waar het meeste
burgerslachtoffers vallen in 2019.65
Het Amerikaanse leger registreert door de tegenpartij geïnitieerde aanvallen (enemy-initiated
attacks66)
en
stelt
die
ter
beschikking
van
de
Special
Inspector
General
for
Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Voor het jaar 2019 zijn niet langer concrete cijfers over
dergelijke aanvallen beschikbaar. Het Amerikaanse leger situeert de aantallen tussen 501 en 1.000.
Daarmee blijft het aantal door de tegenpartij geïnitieerde aanvallen in de provincie Nangarhar in 2019
op hetzelfde niveau als in het jaar voordien. In Afghanistan is het totale aantal van dergelijke aanvallen
toegenomen, vooral door een aanzienlijke stijging in de laatste maanden van 2019.67 Een
internationale bron met wie Landinfo in oktober 2019 sprak, geeft aan dat het aantal
veiligheidsincidenten in 2019 aanzienlijk gedaald is in Nangarhar in vergelijking met 2018. Dat geldt
ook voor de stad Jalalabad.68 Toch behoort Nangarhar eind 2019 nog steeds tot de drie provincies in
Afghanistan waar het conflict het actiefst is.69 Het Afghaanse nieuwsagentschap Pajhwok telt in 2019
de meeste aanvallen in de provincie Nangarhar.70
In tegenstelling tot de eerste helft van 201871 wordt Afghanistan vanaf de tweede helft van 2018 en
in 2019 minder getroffen door zelfmoord- en high profile-aanvallen.72 UNAMA schrijft de daling van 26
% in zelfmoord- en complexe aanslagen in Afghanistan vooral toe aan de verminderde activiteit van
ISKP. In 2019 registreert de missie namelijk 76 % minder zelfmoordaanslagen door ISPK in
vergelijking met het jaar voordien. Tegelijk is het aantal burgerslachtoffers ten gevolge van
zelfmoordaanslagen door de taliban wel met 133 % gestegen. 73 In zijn periodieke rapporten schrijft
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de secretaris-generaal van de Verenigde Naties de daling in het aantal zelfmoordaanslagen in
Afghanistan in het najaar van 2018 en in 2019 toe aan succesvolle preventie- en
veiligheidsmaatregelen in de steden Kabul en Jalalabad.74 Terwijl zelfmoord- en complexe aanslagen
in 2018 nog de meest voorkomende tactieken zijn die burgerslachtoffers eisen in Nangarhar,75 is dat
in 2019 niet langer het geval. In 2019 zijn het non-suicide improvised explosive devices (non-suicide
IED’s), gevolgd door grondoffensieven en pas daarna door suicide IED’s.76 Van de 26
zelfmoordaanslagen die UNAMA in 2019 registreert, vinden er 6 plaats in de provincie Nangarhar.
Daarbij vallen iets meer dan 200 burgerslachtoffers. UNAMA preciseert niet in welke districten de
aanslagen plaatsvonden.77
Een westers veiligheidsanalist in Kabul geeft in december 2017 aan dat de veiligheidssituatie in
Jalalabad sinds juni 2016 achteruit is gegaan. Het gaat voornamelijk om een toename van criminele
activiteiten.78 Een veiligheidsanalist, die voor een internationale organisatie in Afghanistan werkt en
er de veiligheidssituatie op de voet volgt, stelt tijdens een door EASO georganiseerde conferentie in
november 2017 dat de stad Jalalabad vooral sinds augustus 2017 een opvallende verslechtering inzake
veiligheid kent. Dit is het gevolg van een toename van grote misdaden, waaronder het viseren van
zakenlui, industriëlen en dokters, een toevloed van opstandelingen die ontsnappen aan operaties van
Afghaanse en internationale militaire troepen en een aanhoudende machtsstrijd.79
Specifiek voor de stad Jalalabad klagen inwoners tegenover de media in 2017 over een groeiend
onveiligheidsgevoel. Het gaat vooral over een toename van gewapende overvallen, ontvoeringen,
explosies, zelfmoordaanslagen en gerichte moorden.80 In februari 2018 toont een videoreportage van
Deutsche Welle (DW) dat inwoners van de provincie Nangarhar criminele activiteiten in de stad
Jalalabad als een grotere bedreiging beschouwen dan terreur. Lokale handelaars worden regelmatig
geconfronteerd met diefstal, afpersing en ontvoering.81 Samen met Kabul, Herat, Mazar-e Sharif en
Kunduz, behoort Jalalabad tot de grotere steden die te maken krijgen met pieken in criminele
activiteiten.82
Net als 2018 is ook 2019 een verkiezingsjaar in Afghanistan. Om de veiligheid te garanderen bij de
presidentsverkiezingen van 28 september 2019 zet de Afghaanse regering 72.000 soldaten in over
heel het land. In het district Surkhrod staat een 140 man tellende eenheid in voor de veiligheid. De
eenheid maakt deel uit van het 201ste Army Selab Corps en krijgt luchtsteun van de Amerikaanse en
Afghaanse luchtmacht.83 Op de verkiezingsdag zelf documenteert UNAMA geen incidenten waarbij
grote aantallen burgerslachtoffers vallen maar de missie registreert wel enkele honderden
burgerslachtoffers als gevolg van geweld dat aan de verkiezingen gelinkt wordt.84

UNSG, 07/12/2018, pp. 5-6, url; UNSG, 14/06/2019, p. 5, url
UNAMA, 24/02/2019, p. 68, url
76
UNAMA, 22/02/2020, p. 94, url
77
UNAMA, 22/02/2020, pp. 38-39, url
78
westers veiligheidsmedewerker, senior analist, e-mail, 19/12/2017
79
EASO, 04/05/2018, url
80
Pajhwok Afghan News, 16/07/2017, url; Pajhwok Afghan News, 18/09/2017, url; Tolo News, 15/09/2017, url;
Tolo News, 29/12/2017, url
81
DW, 15/02/2018, url
82
The New Arab, 02/08/2019, url
83
LAHT, 24/09/2019, url
84
UNAMA, 22/02/2020, p. 17, url; UNOCHA, 04/12/2019, p. 9, url
74
75

Pagina 16 van 64
CG – 825b N

AFGHANISTAN. Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod
12 maart 2020 (update)

Terwijl het onderwijs in Afghanistan in 2018 nog in toenemende mate getroffen wordt door geweld,
merkt UNAMA in 2019 een aanzienlijke daling op van het aantal incidenten die een impact hebben op
de toegang tot het onderwijs in Afghanistan. Dergelijke incidenten doen zich nog steeds voor. Het
gaat om aanvallen op scholen, aanvallen waarbij scholen schade oplopen, het vermoorden, verwonden
of ontvoeren van onderwijzend personeel en bedreigingen aan het adres van onderwijsfaciliteiten en
–personeel. Net als in 201885 lopen enkele scholen schade op als gevolg van aan incidenten in de
context van de verkiezingen. Van de 70 door UNAMA geregistreerde incidenten tegen het onderwijs
doen er zich 18 voor in de oostelijke regio.86
In 2019 ziet UNAMA een stijging in het aantal incidenten die een impact hebben op de gezondheidszorg
in Afghanistan. Tot de 75 geregistreerde incidenten worden directe aanvallen op of bedreigingen van
gezondheidscentra en –personeel en aanvallen die incidenteel schade aanrichten aan
gezondheidscentra gerekend. De missie is bezorgd om de toename in aanvallen en acties van de
taliban gericht tegen gezondheidscentra en –personeel zoals ontvoering van personen die vaccinaties
toedienen, inbeslagname van ziekenwagens, plundering en de gedwongen sluiting van klinieken. Van
de 53 gevallen die UNAMA documenteert in 2019 doen zich er 19 voor in de oostelijke regio. 87 Ook
UNOCHA drukt zijn bezorgdheid uit over een stijgend aantal bedreigingen en gevallen van intimidatie
van hulpverleners in de gezondheidssector in een drietal provincies waaronder Nangarhar.88 Tussen 1
januari en 17 november 2019 zijn in Nangarhar drie zorgverleners gedood en vier gewond geraakt.89
In tegenstelling tot voorgaande jaren publiceert UNOCHA voor het jaar 2019 niet langer een kaart die
de ernst van het conflict in de verschillende districten van Afghanistan weergeeft. Voor een survey
van eind 2018-begin 2019 rekent de internationale ngo Action Against Hunger (AAH) de districten
Jalalabad, Behsud en Surkhrod in januari 2019 tot de vijf toegankelijke districten in de provincie
Nagarhar in tegenstelling tot de overige districten die AAH omschrijft als “insecure”.90
In verband met interne ontheemding wijst UNOCHA erop dat de voorbije jaren niet zozeer de aantallen,
maar wel de geografische patronen gewijzigd zijn. De oostelijke, noordoostelijke en noordelijke regio’s
van Afghanistan zijn samen verantwoordelijk voor 81 % van de ontheemding in Afghanistan in 2019.
Vooral in het oosten is dit het gevolg van onderlinge gevechten tussen de opstandelingen, met name
ISKP en de taliban.91
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3. Strijdende partijen
In een analyse van veiligheidsincidenten in 2018 merkt analist Thomas Ruttig van AAN op dat het
steeds moeilijker wordt om aanspraken op aanvallen te beoordelen en de verantwoordelijkheid toe te
wijzen aan bepaalde groeperingen.92
In de provincie Nangarhar is een brede waaier aan gewapende groeperingen actief. De belangrijkste
actoren in het conflict aan de zijde van de opstandelingen in de provincie Nangarhar zijn de taliban en
ISKP.93 De beide groeperingen hebben elk een eigen identiteit en strijden met elkaar om middelen en
de macht in het oosten van Afghanistan.94 Het zijn in hoofdzaak deze partijen die ook het merendeel
van de aanslagen opeisen in Jalalabad en de ruimere omgeving. 95 Uit de databank van ACLED blijkt
dat, voor de huidige verslagperiode, het merendeel van de aanslagen in Jalalabad aan de taliban of
niet nader geïdentificeerde groepen worden toegeschreven, in Surkhrod is dat vooral de taliban.96
Zoals de tabel onder 3.2. Taliban aangeeft, valt Jalalabad onder de controle van de overheid. Hierbij
verwijzend naar een internationale bron die anoniem wenst te blijven omschrijft de Noorse COI-dienst
Landinfo de naburige districten van Jalalabad als strategisch belangrijke regio’s waar de
veiligheidsdiensten een relatief grote aanwezigheid hebben en veel middelen inzetten om controle en
stabiliteit te behouden.97

3.1. Islamitische Staat (ISKP)
Ondanks een openlijk militaire en politieke aanwezigheid in het zuiden van Nangarhar sinds de zomer
van 2015 slaagt ISKP er niet in om districtscentra te veroveren.98 In de loop van 2016 en tot maart
2017 heeft ISKP een stevige greep op de districten Achin, Kot en Nazyan in het zuidoosten van
Nangarhar en het district Deh Bala in het zuidwestelijke deel van de provincie. 99 Een voorjaarsoffensief
van Afghaanse en Amerikaanse special forces tegen ISKP dringt de invloed van de groepering in mei
2017 terug tot drie districten: Achin, Deh Bala en Nazyan. 100
Het Amerikaanse leger en de Afghaanse speciale eenheden zetten in 2018 hun offensief tegen posities
van ISKP voort in het zuiden van de provincie Nangarhar.101 Omdat haar territoriale expansie in het
gedrang komt, vertrouwt de groepering in 2018 in toenemende mate op asymmetrische tactieken
zoals zelfmoord- en complexe aanslagen in de steden Kabul, Herat en Jalalabad, merkt UNAMA op.102
Eind juli 2018 verklaren lokale parlementsleden bezorgd te zijn over de aanwezigheid van ISKP-cellen
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in de stad Jalalabad van waaruit ze aanslagen plannen en uitvoeren, ook op andere regio’s in het
land.103
In 2019 is ISKP nog steeds operationeel in de provincie Nangarhar, waar de groepering nog beperkte
gebieden onder haar controle heeft.104 Terwijl ISKP zich in 2018 nog steeds in staat toont om highprofile aanvallen en aanvallen op zogenaamde soft targets uit te voeren in de steden Kabul en
Jalalabad,105 neemt zijn capaciteit om dergelijke aanvallen uit te voeren echter af in 2019. Dit heeft
als gevolg dat er in 2019 ook minder burgerslachtoffers aan ISKP worden toegeschreven.106 Wel merkt
UNAMA een wijziging in tactiek op bij ISKP. De groepering maakt in 2019 in heel Afghanistan meer
burgerslachtoffers bij grondoffensieven en door het gebruik van non-suicide IED’s.107 In de oostelijke
regio schrijft UNAMA echter minder burgerslachtoffers aan ISPK toe bij grondoffensieven. Dat draagt
ertoe bij dat het aantal burgerslachtoffers van dit type geweld in de provincies Nangarhar en Kunar
aanzienlijk afneemt.108
In de huidige verslagperiode wordt ISKP in de stad en het district Jalalabad, in tegenstelling tot de in
de vorige COI Focus van 18 maart 2019 beschreven periode, niet langer verantwoordelijk geacht voor
de meeste aan opstandelingen toegeschreven incidenten, volgens de verzamelde gegevens van
ACLED.109 Terwijl UNAMA in 2018 nog zeventien zelfmoord- of complexe aanslagen in Nangarhar aan
ISKP toeschrijft,110 documenteert de missie in 2019 in totaal zes zelfmoordaanslagen in de provincie,
ongeacht de uitvoerder.111
Na jaren van gezamenlijke militaire offensieven van Amerikaanse en Afghaanse strijdkrachten en ook
door een verhoogde strijd met de taliban in 2019 krijgt ISKP in Afghanistan zware klappen.112 Volgens
officiële bronnen zou het aantal ISKP-strijders teruggebracht zijn van 3.000 in het begin van 2019 tot
een driehonderdtal aan het eind van het jaar. Het Amerikaanse leger in Afghanistan schat het aantal
actieve ISKP-strijders in Afghanistan nog tussen de 2.000 en 2.500,113 hoofdzakelijk aanwezig in Kunar
en Nangarhar.114 Berichten over de overgave van honderden ISKP-strijders in het laatste kwartaal van
2019 worden bevestigd.115 Tijdens een bezoek aan Jalalabad in november 2019 verklaart president
Ghani dat ISKP in de provincie Nangarhar “weggevaagd” is.116 In een reactie hierop erkennen de
taliban de nederlaag van ISKP in Nangarhar, die ze evenwel als hun eigen verdienste zien en niet die
van de Afghaanse strijdkrachten.117 Op basis van de beschikbare informatie meent UNAMA dat het
succes van de taliban in het terugdringen van ISKP gemengd is en aanzienlijk minder dan dat van de
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113
SIGAR, 30/01/2020, p. 69, url
114
UNAMA, 22/02/2020, p. 85, url
115
Xinhua, 05/12/2019, url; SIGAR, 30/01/2020, p. 69, url; USDOD, 12/2019, p. 26, url; UNAMA, 22/02/2020, pp.
36-37, url
116
Dawn, 06/12/2019, url; Reuters, 19/11/2019, url
117
Shamshad TV via BBC Monitoring, 20/11/2019, url
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operaties van de internationale en Afghaanse strijdkrachten. 118 Het Amerikaanse leger spreekt van de
“ontmanteling” van het ISKP-bolwerk in Nangarhar.119 Volgens analist Obaid Ali hebben nog meer
actoren en factoren bijgedragen tot de historische nederlaag van ISKP in Nangarhar. Niet alleen de
overheid en de taliban maar ook de gewapende weerstand van lokale bevolking, het Amerikaanse
leger en de winterse weersomstandigheden. Een belangrijke hindernis voor ISKP in Nangarhar is de
afkeer van de lokale bevolking ten aanzien van de groepering. Enkele laatste ISKP-groepen zouden
zich nog schuilhouden in de hoge bergen van Nangarhar. In de provincie zijn volgens AAN enkel nog
paar kleine groepjes van een vijftien- tot twintigtal strijders actief in de districten Deh Bala, Pachir Wa
Agam en Khogyani.120
Toch waarschuwen officiële bronnen dat ISKP nog steeds een bedreiging kan vormen, onder meer
door de bestaande stedelijke cellen. Ook leeft de bezorgdheid dat, na het vredesakkoord van 29
februari 2020 tussen de VS en de taliban, opstandelingen van de harde lijn naar ISKP zouden kunnen
overstappen om te blijven strijden.121 Het feit dat ISKP, ondanks de zware offensieven tegen de
groepering, in staat is gebleven om aanslagen te plannen en te rekruteren in de hoofdstad Kabul,
baart functionarissen grote zorgen. Sommige ISKP-rekruten komen uit de topscholen van de
hoofdstad.122 De universiteit van Jalalabad werd in het verleden als een belangrijk rekruteringsterrein
voor ISKP gezien. In 2019 worden nog leden of rekruteerders van ISKP op de campus opgepakt.123
Hoewel UNAMA erkent dat ISKP in zuid-Nangarhar in 2019 een opmerkelijke terugval heeft gekend en
de groepering er minder een bedreiging vormt, is de missie van mening dat ISKP niet volledig
weggevaagd is. De groepering heeft zich immers in het verleden al veerkrachtig getoond. UNAMA wijst
er ook op dat verschillende ISKP-groeperingen naar Kunar en Kabul uitgeweken kunnen zijn.124
Volgens AAN zou het kunnen dat ISKP hergroepeert eens de druk op de groepering afneemt maar zou
het wellicht veel tijd vergen om de netwerken nieuw leven in te blazen, als het al mogelijk is.125
Bronnen wijzen op de schade die ISKP heeft aangericht in Afghanistan. De wrede bomaanslagen en
de vele burgerdoden hebben de Afghanen een trauma bezorgd dat blijft nazinderen, ondanks de
recente inkrimping van de groepering.126

3.2. Taliban
Naast ISKP, zijn ook de taliban actief in de provincie Nangarhar. Volgens een rapport van Landinfo
van oktober 2017 hebben de taliban in vergelijking met andere groeperingen een relatief zwakkere
positie in de provincie.127 Een AAN-analyse van maart 2020 bevestigt dat. Zo zijn de lokale taliban
niet in staat gebleken om ISKP te verhinderen basissen op te richten in Nangarhar. Evenmin konden
ze ISKP verslaan zonder de hulp van buitenaf. Voor hun strijd tegen ISKP in 2019 hebben de lokale
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119
120
121
122
123
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125
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UNAMA, p. 37, url
SIGAR, 30/01/2020, p. 69, url
AAN (Ali O.), 01/03/2020, url
NYT, 02/12/2019, url; Landinfo, 22/01/2019, p. 21, url
NYT, 02/12/2019, url
Gandhara (RFE/RL), 22/07/2019, url
UNAMA, 22/02/2020, p. 37, url
AAN (Ali O.), 01/03/2020, url
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taliban versterking gekregen van hun special forces, de zogenaamde Red Unit, en van strijders uit
andere provincies.128
Cedoca heeft de gegevens van verschillende bronnen over de controle en invloed van de taliban en/of
de overheid over de verschillende districten in de districten Jalalabad, Behsud en Surkhrod verzameld.
Deze gegevens zijn in onderstaande tabel verwerkt.
DISTRICT

Behsud
Jalalabad
Surkhrod

BBC129

Amerikaanse
leger via
SIGAR130

Taliban131

LWJ132

Beschreven periode:
augustus-november
2017
Open Taliban Presence
– medium
Open Taliban Presence
- medium/low
Open Taliban Presence
– medium

Verslagperiode:
oktober 2018

Verslagperiode:
december 2018

Verslagperiode:
27 februari 2020

GIRoA Influence

Gov control

GIRoA Control

Gov control

Gov control or
undetermined
Gov control or
undetermined

GIRoA Influence

TB control: 55%;
Gov control: 45%

Taliban control

In februari 2018 uiten inwoners van Surkhrod hun bezorgdheid over de verhoogde activiteit van de
taliban in het district in de laatste twee jaar.133 De taliban zelf verklaren eind 2018 de controle te
hebben over 55 % van het district. Begin 2019 laat het Amerikaanse leger aan SIGAR weten niet
langer informatie over districtscontrole vrij te geven.134 Ook de taliban hebben hun informatie over de
controle over het district Surkhrod niet meer geactualiseerd.
In augustus en september 2019 maakt zowel de Afghaanse als de internationale pers melding van
operaties van de veiligheidsdiensten in Surkhrod waarbij verschillende leden of leiders van de taliban
gedood worden.135 Terwijl de provinciegouverneur van Nangarhar eind oktober 2019 nog verklaart dat
de opstandelingen uit een aantal districten in de provincie, waaronder Surkhrod, verdreven zijn, 136
omschrijft de Long War Journal (LWJ) Surkhrod in februari 2020 als een district onder de controle van
de taliban. Als verklaring voor deze beoordeling stelt LWJ dat de taliban eind 2019 ISKP hebben
verslagen in het district en dat ze in januari 2020 ziekenhuizen hebben gesloten. 137 Zoals hoger al
aangeven zijn de taliban niet alleen verantwoordelijk voor het verzwakken van ISKP.138 De sluiting
van ziekenhuizen in Nangarhar, onder meer een kliniek in Surkhrod, is bevestigd, al verklaren officiële

AAN (Ali O.), 01/03/2020, url
BBC, 31/01/2018, url
130
Het Amerikaanse leger hanteert vijf beoordelingsniveaus: high insurgent activity, insurgent activity, contested,
GIRoA (government) influence en GIRoA (government) control. SIGAR, 30/01/2019, url
131
Alemarah, 31/12/2018, url
132
Long War Journal hanteert drie beoordelingsniveaus: insurgent controlled, contested en government controlled
or undetermined. Long War Journal, s.d., url
133
Tolo news, 24/02/2018, url
134
SIGAR, 30/04/2019, p. 73, url
135
BBC Monitoring, 05/09/2019, url ; Bakhtar News, 15/09/2019, url; Bakhtar News, 04/09/2019, url; Xinhua,
08/09/2019, url
136
Afghan Islamic Press via BBC Monitoring, 24/10/2019, url
137
Long War Journal, s.d., url
138
UNAMA, 22/02/2020, p. 37, url
128
129
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bronnen dat de ziekenhuizen in Nangarhar weer geopend zijn. 139 Over welk ziekenhuis in Surkhrod
het gaat, preciseren de bronnen niet. UNOCHA meldt dat 15 ziekenhuizen in vijf verschillende districten
van Nangarhar, waaronder Surkhrod, die sinds 13 januari 2020 gesloten waren, heropend zijn op 9
februari 2020.140
Volgens informatie die AAN verzameld heeft, hebben zowel de taliban als overheidstroepen territoriale
winst geboekt in de provincie Nangarhar als gevolg van uitgevoerde operaties tegen ISKP in oktober
en november 2019. Lokale journalisten hebben AAN verteld dat de overheid de meeste van de
lagergelegen delen van de provincie controleert. De taliban hebben hun controle dan weer kunnen
uitbreiden over de afgelegen, bergachtige delen waar ISKP de meeste van zijn basissen had. Evenwel
lijken ze niet in staat om in Nangarhar hun controle uit te breiden over gebieden die de overheid
controleert. Volgens AAN heeft de Afghaanse overheid in tien districten, waaronder Behsud 141, bijna
de volledige controle. In acht andere districten142 is de overheid in grotere mate aanwezig dan de
taliban. De taliban controleren dan weer grote delen van de volgende vier districten: Sherzad,
Khogyani, Hesarak en Surkhrod. In die districten blijven de veiligheidstroepen grotendeels in de
districtscentra en nabijgelegen dorpen.143 In februari 2020 vinden verschillende grond- en
luchtoperaties plaats in verschillende districten van Nangarhar, waaronder Surkhrod.144

Afghan Islamic Press via BBC Monitoring, Taliban confirm
closing down health clinics in east Afghanistan, 24/01/2020, url
140
UNOCHA, 12/02/2020, url
141
De andere negen zijn: Kama, Dara-ye Nur, Batikot, Kot, Shinwar, Dur Baba, Pachir wa Agam, Achin and Momand
Dara
142
Gushta, Spinghar, Lalpur, Nazyan, Rodad, Kuz Kunar, Deh Bala and Chaparhar
143
AAN (Ali O.), 01/03/2020, url
144
Pajhwok Afghan News, 05/02/2020, url
139
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4. Typologie van het geweld
4.1. Aantal incidenten

Grafiek 1: Aantal geweldsincidenten in de districten Jalalabad, Behsud en
Surkhrod tussen 1 februari 2019 en 31 januari 2020. Grafiek opgemaakt door
Cedoca op basis van ACLED-data.

Voor de periode tussen 1
februari 2019 en 31 januari 2020
codeert ACLED 69 geweldadige
incidenten145 in het district
Jalalabad.146 Zoals grafiek 1
aangeeft, codeert ACLED de
meeste daarvan als explosions/
remote violence147.
Voor diezelfde periode codeert
ACLED 11 incidenten in het
district Behsud en 41 in het
district Surkhrod. In deze beide
districten brengt ACLED de
meeste incidenten onder in de
categorie battles148.149

4.2. Aard van de incidenten
Sinds de publicatie van de vorige update (dd. 18 maart 2019) van deze COI Focus heeft ACLED een
hernieuwde versie van zijn Codebook150 gepubliceerd en enkele nieuwe categorieën en subcategorieën
van incidenten ingevoerd. De omschrijving van de (sub-)categorieën die in dit rapport vermeld worden
zijn in de voetnoten terug te vinden. Een volledig overzicht van de verschillende categorieën en

ACLED neemt ook andere incidenten op, meer bepaald onder de categorieën riots, protests en strategic
developments. Deze worden niet in dit hoofdstuk opgenomen.
146
Deze cijfers hebben enkel betrekking op het district en de stad Jalalabad maar niet op de provincie Nangarhar
in zijn geheel (“geoprecision 1 en 2”, volgens ACLED). ACLED codeert daarnaast voor de periode tussen 1 februari
2019 en 31 januari 2020 nog 26 geweldsincidenten in de provincie Nangarhar waarvoor geen specifieke informatie
over de locatie beschikbaar is. Hoewel ACLED dergelijke incidenten invoert onder de hoofdplaats van de provincie
(in het geval van Nangarhar is dat Jalalabad), kunnen deze incidenten in eender welk district van de provincie
hebben plaatsgevonden.
147
Volgens ACLED gaat het om eenzijdige gewelddadige gebeurtenissen waarbij het ingezette middel (explosieven,
zoals bommen, granaten, geïmproviseerde explosieven (IED’s, artillerievuur, lucht-of drone-aanvallen, …) een
asymmetrie creëert door het doelwit de mogelijkheid om te reageren te ontnemen. (ACLED, 11/04/2019, url)
148
ACLED omschrijft battles als een gewelddadige interactie tussen twee politiek georganiseerde, gewapende
groepen op een bepaald tijdstip en locatie148 of gewelddadige confrontaties tussen minstens twee gewapende
groepen. (ACLED, 11/04/2019, url)
149
ACLED, 01/02/2020, url
150
ACLED, 10/04/2019, url
145
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subcategorieën van incidenten is terug te vinden in een nota van Cedoca over de methodologie
ACLED.151

4.2.1. Jalalabad (stad en district)
Zoals de grafieken 1 en 2 aangeven codeert
ACLED iets meer dan de helft van de
verzamelde
geweldsincidenten
in
de
verslagperiode in de stad en het district
Jalalabad onder explosions/remote violence.
Tijdens een gesprek met Cedoca in maart 2017
noemt een westers veiligheidsanalist in Kabul
het gebruik van IED’s de belangrijkste tactiek
van de opstandelingen in Jalalabad.152 De
cijfergegevens van ACLED tonen dat dit ook
voor deze verslagperiode nog geldt.153 Van de
40 incidenten brengt ACLED er 34 onder in de
categorie remote explosive/landmine/IED154.
Het gaat voornamelijk om aanvallen tegen
veiligheidspersoneel maar ook om aanvallen op
andere doelwitten. Hoewel de opstandelingen
deze tactiek veelal inzetten tegen bepaalde
doelwitten zijn deze aanslagen niet vrij van
Grafiek 2: Aantal geweldsincidenten (per subcategorie) in burgerslachtoffers (zie ook 5. Doelwitten en
het district en de stad Jalalabad tussen 1 februari 2019 en
31 januari 2020. Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis slachtoffers van het geweld).
van ACLED-data.

Onder de categorie explosions/remote violence voert ACLED nog twee granaataanvallen op
veiligheidspersoneel in, twee incidenten waarbij de taliban raketten afvuren op de luchtmachtbasis in
Jalalabad en twee zelfmoordaanslagen gericht tegen orde- en veiligheidsdiensten.155
Ongeveer een derde van de geweldsincidenten in Jalalabad brengt ACLED onder in de categorie battles
en meer bepaald de subcategorie armed clash156. Het gaat hier bijna uitsluitend om gerichte aanvallen
van de taliban of ISKP tegen de Afghaanse politieagenten, militairen, medewerkers van de NDS,

CGVS / CGRA - Cedoca, 21/05/2019, url
westers veiligheidsmedewerker, senior analist, meeting, 17/03/2017. De contactpersoon wenst uitdrukkelijk
anoniem te blijven.
153
ACLED, laatst geraadpleegde update 01/02/2020, url
154
Volgens ACLED zijn dit incidenten waarbij men gebruik maakt van een op afstand of door het slachtoffer
geactiveerd apparaat, zonder dat een andere confrontatie plaatsvond. Hierbij inbegrepen zijn: landmijnen, IED's
(hetzij op zichzelf staand of bevestigd aan een voertuig) of enige andere vorm van op afstand tot ontploffing
gebrachte of geactiveerde explosieven (ook niet-geëxplodeerde explosieven (Unexploded Ordinances, UXO). Vallen
hier niet onder: Suicide Vehicle-borne Improvised Explosive Device (SVBIED) en het veilig onschadelijk maken van
een explosief of wanneer een explosief per ongeluk tot ontploffing wordt gebracht door degene die het plaatst
(zonder slachtoffers). (ACLED, 11/04/2019, url)
155
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 01/02/2020, url
156
ACLED omschrijft deze incidenten als gevechten tussen gewapende, georganiseerde groepen waarbij de controle
over het betwist gebied ongewijzigd blijft. (ACLED, 11/04/2019, url)
151
152
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overheidspersoneel, justitiepersoneel of controleposten en om grond- en luchtoperaties van de
Afghaanse veiligheidsdiensten gericht tegen de taliban of ISKP. Ook een door ISKP opgeëiste157 aanval
in maart 2019 op een privaat bouwbedrijf, gelegen in de nabijheid van de luchthaven van Jalalabad
waar Amerikaans en Afghaanse troepen een basis hebben,158 is ondergebracht in deze categorie.
Alle zeven incidenten van violence against civilians159 in Jalalabad brengt ACLED onder in de
subcategorie attacks. Het gaat om moordaanslagen met vuurwapens op individuen door
opstandelingen (zie ook 5. Doelwitten en slachtoffers van het geweld)
Het is belangrijk om bij de interpretatie van de data van ACLED voor ogen te houden dat de lijst van
categorieën en subcategorieën hiërarchisch opgesteld is. Ze is bedoeld om meerdere
aanvalsstrategieën bij éénzelfde voorval op te vangen, en zo een dubbele telling te vermijden. Dat
betekent bijvoorbeeld dat een zelfmoordaanslag (explosions/remote violence – suicide bomb160) die
uitgevoerd wordt binnen dezelfde context als een gevecht (battles), gecodeerd wordt als één incident
onder battles en niet apart als suicide bomb. Een concreet voorbeeld is de aanval van de taliban op
een verdeelcentrum van elektronische identiteitskaarten in september 2019. Die aanval wordt ingezet
met een zelfmoordaanslag maar mondt uit in een urenlange confrontatie met de veiligheidsdiensten.161
Ook de aanval op het bouwbedrijf van maart 2019 is begonnen met een zelfmoordaanslag.162 Beide
incidenten codeert ACLED onder battles.163
ACLED documenteert geen incidenten van crimineel geweld. Tijdens een Skypegesprek met Cedoca
op 11 januari 2018 stelt een onafhankelijke consultant uit Kabul dat er in 2017 een “significante
toename” van criminele activiteiten (bijvoorbeeld ontvoeringen, afpersing, aan afpersing gelinkte
moorden) waarneembaar is. De criminele incidenten vinden vooral plaats in het hart van de stad.
Daarnaast geeft deze onafhankelijke consultant aan dat het aantal ontvoeringen ook toegenomen is.
Hij merkt daarbij op dat naast de meer gegoede klasse (zoals dokters), ook de middenklasse (zoals
handelaars) meer en meer het voorwerp worden van ontvoeringen. 164 In 2019 melden lokale media
af en toe dat inwoners en activisten in Nangarhar bezorgd zijn over een toenemend aantal gewapende
diefstallen, ontvoeringen, gerichte moorden en andere georganiseerde misdaden in de
provinciehoofdstad Jalalabad.165 In een reactie op een gewapende overval op een van hun collega’s
leggen enkele geldwisselaars in maart 2019 het werk neer en beschuldigen ze de veiligheidsdiensten
van incompetentie.166 Begin december 2019 meldt journalist Bilal Sarwary op Twitter via verschillende
bronnen te hebben vernomen dat de eigenaar van het Green Pizza Hut Hotel ontvoerd is in

RFE/RL, 06/03/2019, url; UNSG, 14/06/2019, p. 6, url
NYT, 06/03/2019, url; Al Jazeera, 06/03/2019, url
159
Volgens ACLED zijn dit gewelddaden waarbij een georganiseerde, gewapende groepering opzettelijk geweld
gebruikt tegen ongewapende niet-strijders.
160
ACLED omschrijft dit als een zelfmoordaanslag door middel van een explosief (inclusief SVBIED) zonder dat een
andere confrontatie plaatsvond.
161
ANI via Business Standard, 18/09/2019,
url; Xinhua, 18/09/2019, url; Reuters, 18/09/2019, url; Gandhara (RFE/RL), 18/09/2019, url
162
NYT, 08/03/2019, url; NYT, 06/03/2019, url; Al Jazeera, 06/03/2019, url
163
ACLED, laatst geraadpleegde update 01/02/2020, url
164
Onafhankelijke consultant, Skypegesprek, 11/01/2018
165
BBC Monitoring, 18/05/2019, url; BBC Monitoring, 24/04/2019, url
166
Pajhwok Afghan News, 31/03/2019, url; BBC Monitoring, 04/04/2019, url
157
158
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Jalalabad.167 In diezelfde maand wijdt Pajhwok een artikel aan een aantal recente ontvoeringen van
zakenlui in de stad Jalalabad.168

4.2.2. Behsud
Van de elf geweldsincidenten in het district Behsud vallen er volgens de methodologie van ACLED
zeven onder de categorie battles. Vijf daarvan brengt ACLED onder in de subcategorie armed clash.
Het gaat om operaties van de NDS of het Afghaanse leger tegen opstandelingen of om aanvallen van
de taliban op Afghaanse militairen of een politiepost. De overige twee zijn operaties van
overheidstroepen waarbij ze de opstandelingen uit delen van het district weten terug te drijven.169
Onder de categorie explosions/remote violence registreert ACLED een luchtaanval op de omgeving
rond Gardi Kas in Behsud in maart 2019, waarbij vijf burgers om het leven komen en drie andere
gewond raken.170 Het incident zet enkele inwoners van het district aan tot protest.171 Het andere
incident betreft een door de taliban zelf gemelde explosie in januari 2020 waarbij een soldaat gedood
wordt. 172
ACLED codeert ook twee incidenten van violence against civilians in Behsud, meer bepaald onder de
subcategorie attacks. Het gaat om moorden op individuen.173 (zie ook 5. Doelwitten en slachtoffers
van het geweld)

4.2.3. Surkhrod

Grafiek 3: Aantal
geweldsincidenten
(per
subcategorie) in het district Surkhrod tussen 1
februari 2019 en 31 januari 2020. Grafiek
opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data.

167
168
169
170
171
172
173
174

Zoals de grafieken 1 en 3 aangeven brengt ACLED
ongeveer drie kwart van de 41 in Surkhrod
geregistreerde geweldsincidenten onder in de
categorie battles en meer bepaald in de subcategorie
armed clash. Het gaat hier om gerichte aanvallen van
de
taliban
tegen
Afghaanse
militairen,
regeringsgezinde milities (vaak arbaki genoemd),
controleposten of militaire basissen en om grond- en
luchtoperaties of zogenoemde clearing operations van
de Afghaanse veiligheidstroepen gericht tegen de
taliban.174

Sarwary B. (@bsarwary), 05/12/2019, url
Pajhwok Afghan News, 17/12/2019, url
ACLED, 01/02/2020, url; Afghan Islamic Press via BBC Monitoring, 18/08/2019, url
NYT, 29/03/2019, url
Pajhwok Afghan News, 24/03/2019, url
BBC Monitoring, 02/04/2019, url
ACLED, 01/02/2020, url
ACLED, 01/02/2020, url; BBC Monitoring, 19/09/2019, url ; BBC Monitoring, 19/09/2019, url
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Van de tien incidenten van explosions/remote violence vallen er volgens de methodologie van ACLED
zeven onder remote explosive/landmine/IED.175 Het gaat vooral om aanvallen tegen militairen. Verder
worden ook een aanval op ngo-personeel en een aanval van ISKP op een voertuig van de taliban
hieronder gerekend. De overige drie incidenten in deze categorie codeert ACLED als air/drone strike176,
alle drie uitgevoerd in september 2019.177
ACLED codeert in de verslagperiode geen gevallen van violence against civilians in het district
Surkhrod.178

5. Doelwitten en slachtoffers van het geweld
5.1. Data

Na een sterke stijging van het
aantal burgerslachtoffers in de
provincie Nangarhar in 2018 ten
opzichte van 2017, stelt UNAMA
in 2019 een daling van 41 %
vast, zoals grafiek 4 aangeeft.
Samen met Paktya en Farah
behoort Nangarhar tot de drie
provincies waar UNAMA in 2019
de grootste daling in het aantal
burgerslachtoffers registreert.
In 2019 documenteert UNAMA
1.070 burgerslachtoffers (356
doden en 714 gewonden) in de
provincie Nangarhar.179
Grafiek 4. Aantal door UNAMA gedocumenteerde burgerslachtoffers in de
provincie Nangarhar van 2017 tot 2019.

Net als in 2018 is Nangarhar ook in 2019 de provincie met het tweede hoogste aantal
burgerslachtoffers na Kabul. Zowel gegevens van UNAMA als van het Amerikaanse leger geven dat
aan.180 Volgens de data die het Amerikaanse leger aan SIGAR verstrekt zijn in beide provincies meer
dan 501 burgerslachtoffers gevallen. Concrete cijfers voor 2019 geven de VS evenwel niet meer.181

ACLED, 01/02/2020, url
Volgens ACLED gaat het om lucht-of droneaanvallen (inclusief eender welke vorm van aanvallen vanuit de lucht)
zonder dat een andere confrontatie plaatsvond.
177
ACLED, 01/02/2020, url
178
ACLED, 01/02/2020, url
179
UNAMA, 22/02/2020, p. 94, url
180
UNAMA, 22/02/2020, p. 94, url; SIGAR, 30/01/2020, pp. 70-71, url
181
SIGAR, 30/01/2020, pp. 70-71, url
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SIGAR erkent dat verschillende verslagperiodes en methodologieën het moeilijk maken om cijfers van
UNAMA met de cijfers van het Amerikaanse leger te vergelijken. Toch valt SIGAR een belangrijk
verschil op, namelijk dat de data van het Amerikaanse leger minder burgerslachtoffers als gevolg van
luchtaanvallen weergeven.182
Voor de huidige verslagperiode zijn in de geraadpleegde bronnen geen specifieke cijfers beschikbaar
over het aantal burgerslachtoffers van het geweld in de stad en het district Jalalabad, het district
Behsud en het district Surkhrod.
In de geraadpleegde bronnen is evenmin informatie beschikbaar over het aandeel van medewerkers
van de orde-en veiligheidsdiensten of opstandelingen onder de slachtoffers. Occasioneel verschijnen
artikels over grote verliezen onder de opstandelingen en/of het Afghaanse leger. 183 Tot in 2017 kreeg
SIGAR consequent cijfers van het Amerikaanse leger over het aantal slachtoffers bij het Afghaanse
leger.184 Sinds het najaar van 2017 meldt SIGAR echter dat deze cijfers, op verzoek van de Afghaanse
regering, niet langer vrijgegeven kunnen worden.185
Het aantal dodelijke slachtoffers dat ACLED registreert in de kolom fatalities omvat zowel burgerdoden
als veiligheidspersoneel of militieleden. Gewonden worden niet geregistreerd. ACLED maant aan tot
grote voorzichtigheid bij het gebruik van cijfers omtrent het aantal doden uit zijn eigen of enige andere
databank.186 Zelf kan ACLED informatie over het aantal dodelijke slachtoffers niet verifiëren. De
organisatie wijst erop dat van alle conflictdata, cijfers over dodelijke slachtoffers het meest
vooringenomen en het minst accuraat zijn. Dergelijke informatie is gevoelig voor manipulatie door
gewapende groepen en soms ook door de media, wat kan leiden tot overdrijvingen of onderrapportage.
ACLED benadrukt dat de cijfers als “gerapporteerde” aantallen en beschouwd moeten worden. Verder
licht de organisatie toe dat de in de databank ingevoerde aantallen schattingen zijn.187 Meer informatie
over de werkwijze van ACLED bij het invoeren van cijfers over het aantal dodelijke slachtoffers is terug
te vinden in een nota van Cedoca over de methodologie ACLED. 188 Voor de periode tussen 1 februari
2019 en 31 januari 2020 noteert ACLED 102 dodelijke slachtoffers in het district Jalalabad, 115 in het
district Surkhrod en 16 in het district Behsud bij incidenten van het type battles, explosions/remote
violence en violence against civilians.189

5.2. Analyse
Zoals hoger aangegeven, is de lijst van categorieën en subcategorieën van ACLED hiërarchisch
opgesteld. Concreet kan dat betekenen dat ACLED een incident waarbij veel burgerslachtoffers vielen
niet noodzakelijk onderbrengt in de categorie violence against civilians. Er zijn ook incidenten die
onder de andere categorieën ingevoerd worden, waarbij burgers het slachtoffer zijn. Een voorbeeld is
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de aanval op het bouwbedrijf van maart 2019.190 ACLED codeert deze onder battles en niet onder
violence against civilians.
De analyse van de geregistreerde incidenten in Jalalabad (zie 4. Typologie van het geweld) geeft aan
dat het geweld in de regio van de stad en het district voornamelijk gericht is tegen veiligheids- en
overheidspersoneel of religieuze en officiële gebouwen.191 Bij een aantal van die aanslagen gericht
tegen dergelijke doelwitten vallen ook burgerslachtoffers. Dat gebeurt vaker bij aanslagen die met
behulp van IED’s gepleegd worden.192 Doelwitten van dit type geweld zijn in deze verslagperiode onder
meer een universiteitsprofessor, een moskee, een consulaat en kiesbureaus.193
Af en toe doen zich ook incidenten voor waarbij niet duidelijk is wat het doelwit en er doden en
gewonden vallen onder burgers, zoals de dubbele explosie in PD4 van Jalalabad op 6 april 2019,194 de
explosies nabij het Talashi plein op 13 mei 2019195 of de explosie in een huis in de omgeving van
Karez Kabir in de stad op 16 augustus 2019.196
De verschillende explosies op 19 augustus 2019, de dag van de viering van de 100-jarige
onafhankelijkheid van Afghanistan, doen zich voor in restaurants en op publieke plaatsen in de stad
Jalalabad en maken zo tientallen gewonde slachtoffers onder burgers.197 De Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties veroordeelt de incidenten scherp.198 Volgens officiële bronnen konden een aantal
andere explosieven in de stad nog onschadelijk gemaakt worden.199
In de aanloop naar en op de dag van de presidentsverkiezingen in september 2019 worden
verschillende IED’s tot ontploffing gebracht in de buurt van kiesbureaus in Jalalabad.200 Volgens een
provinciaal raadslid is bij een explosie in een kiesbureau in Surkhrod een man om het leven
gekomen.201 Begin september 2019 zendt ISKP een verklaring uit via de app Telegram waarin de
groep beweert twee campagnemedewerkers van president Ashraf Ghani te hebben gedood. Een lokale
nieuwssite, volgens BBC Monitoring, meldt een explosie nabij het kantoor van Ghani’s campagne in
Jalalabad zonder melding te maken van slachtoffers.202
Grotendeels in de lijn van vaststellingen die UNAMA in 2019 in heel Afghanistan doet,203 bevinden zich
onder de slachtoffers van de zeven incidenten in Jalalabad die ACLED in de categorie violence against
civilians onderbrengt, rechters, een religieuze geleerde, hulpverleners en een medewerker van een
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moskee.204 In twee gevallen zijn de slachtoffers burgers over wie de beschikbare informatie geen
specifieke informatie vermeldt.205
De moord in december 2019 op een gerespecteerde en gelauwerde Japanse arts en ngo-directeur en
enkele van zijn medewerkers krijgt veel aandacht in binnen- en buitenlandse pers.206 Niemand eist de
verantwoordelijkheid op. De taliban ontkennen alle betrokkenheid bij de moord.207 Verschillende
bronnen wijzen erop dat dit niet de eerste en enige aanslag op hulpverleners is in Afghanistan.208 Na
Kabul is Nangarhar de provincie met het hoogste aantal gedode, gewonde of ontvoerde hulpverleners
in 2019.209
Een ander incident dat voor veel ophef zorgt en tot straatprotesten leidt, is een operatie van NDS02
in september 2019 waarbij vier broers gedood worden.210 NDS02 is een afdeling van de NDS die
opereert in de provincie Nangarhar en mogelijk ook andere omliggende provincies in de oostelijke
regio. In een rapport van oktober 2019 rekent Human Rights Watch (HRW) deze NDS02 tot de
Afghaanse eenheden die verantwoordelijk zijn voor wandaden.211 Terwijl officiële bronnen beweren
dat de slachtoffers personen waren die banden hadden met ISKP, ontkennen kennissen van de broers
dit met klem. De Afghaanse president heeft de opdracht gegeven tot een onderzoek en het ontslag
van de directeur van de NDS, Mohammad Masoom Stanekzai, aanvaard.212 Begin 2020 heeft UNAMA
nog geen informatie ontvangen over een strafonderzoek en de strafrechtelijke vervolging van de
verantwoordelijken.213
In tegenstelling tot de vorige verslagperiode wordt Jalalabad in deze verslagperiode minder vaak
getroffen door zelfmoordaanslagen en aanslagen waarbij tientallen doden vallen, al doen ze zich ook
nu nog voor. Zo komen bij de door ISKP opgeëiste zelfmoordaanslag in de buurt van politiewagen of
–controlepost in Jalalabad op 13 juni 2019 niet alleen politieagenten om het leven maar vallen ook
meer dan tien burgerdoden.214 Ook de zelfmoordaanslag van de taliban op een konvooi van de NDS
in oktober 2019 kost zowel het leven aan NDS-medewerkers als aan enkele burgers, onder wie een
kind.215
Volgens een diplomatieke bron die Landinfo in oktober 2019 heeft geïnterviewd zit ISKP achter
verschillende gerichte moorden in de stad Jalalabad, op stammenleiders, religieuze leiders en zakenlui.
Ook wordt melding gemaakt van dreigbrieven waarin ISKP financiële steun eist van zakenlui, dokters
en anderen van wie men denkt dat ze bemiddeld zijn.216
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De analyse van de geregistreerde veiligheidsincidenten in het district Behsud (zie 4. Typologie van het
geweld) geeft aan dat het geweld enerzijds gericht is tegen de Afghaanse veiligheidsdiensten.
Anderzijds voeren de Afghaanse veiligheidsdiensten in de verslagperiode een aantal offensieven uit
waarbij opstandelingen gedood worden. Bij een operatie van een door de Central Intelligence Agency
(CIA) getrainde Afghaanse eenheid in maart 2019 worden vijf burgers gedood en raken drie anderen
gewond.217
De twee incidenten die ACLED onder violence against civilians codeert in het district Behsud zijn de
moord op een rechter in de omgeving van Bes-e Ekmalati in januari 2020 en de moord op een religieus
geleerde in de omgeving van Buland Ghar op 1 mei 2019 en op een burger in het vijfde politiedistrict
in Behsud.218
De analyse van de geregistreerde veiligheidsincidenten in het district Surkhrod (zie 4. Typologie van
het geweld) toont aan dat het geweld voornamelijk gericht is tegen de Afghaanse veiligheids- en
ordediensten, zoals het Afghaanse leger, de politie of lokale milities. Gewapende confrontaties aan
controleposten, schietpartijen door opstandelingen en aanslagen met IED’s maken verschillende
slachtoffers bij het Afghaanse veiligheidspersoneel in Surkhrod.219 Daarnaast voeren de Afghaanse
veiligheidsdiensten, vooral in augustus en september 2019, verschillende operaties uit waarbij
opstandelingen worden gedood.220 Bij dergelijke incidenten kunnen burgerslachtoffers vallen. Op 14
februari 2020 treft een luchtaanval twee wagens in de omgeving van Kakarak in het district Surkhrod.
Minstens negen burgers komen daarbij om het leven.221

6. Geografische verdeling
De geraadpleegde bronnen vermelden slechts sporadisch de precieze locatie van een geweldsincident.
Er wordt min of meer consistent vermeld in welk district een incident plaatsvond maar slechts in enkele
gevallen wordt ook het dorp genoemd. In de verslagperiode worden in de stad Jalalabad incidenten
gerapporteerd in alle zes politiedistricten.222 Een aantal bronnen situeren incidenten in PD7 en PD8 in
de stad Jalalabad.223
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7. Verplaatsingen van de bevolking
Voor een overzicht van het aantal binnenlandse ontheemden (internally displaced persons, IDP’s),
afkomstig uit de regio van Jalalabad en het aantal IDP’s die terechtkomen in de omgeving van
Jalalabad, maakt Cedoca gebruik van gegevens van UNOCHA over geregistreerde IDP’s die het conflict
ontvluchten. In die data maakt UNOCHA geen onderscheid tussen de stad Jalalabad en het district
Jalalabad. De aantallen IDP’s hieronder weergegeven hebben dus steeds betrekking op het district
Jalalabad. Aangezien verschillende bronnen aangeven dat ook delen van de omliggende districten
Behsud en Surkhrod behoren tot een ruimere “Jalalabad City Region”, wordt hieronder ook een
overzicht van het aantal IDP’s van en naar deze districten weergegeven.
In 2019 ziet de provincie Nangarhar een sterke toename in het aantal ontheemden vanwege gevechten
tussen verschillende groepen opstandelingen,224 met name tussen de taliban en ISKP.
Hoewel de organisatie occasioneel meldingen
krijgt van personen die vanwege conflict de
districten hebben verlaten en verificaties
uitvoert,225 registreert UNOCHA tussen 1
februari 2019 en 31 januari 2020 geen IDP’s
afkomstig uit de districten Jalalabad en Behsud.
In diezelfde periode registreert UNOCHA 9.856
IDP’s afkomstig uit het district Surkhrod, vrijwel
allemaal ontheemd eind augustus 2019,226
wanneer militaire operaties in het district
plaatsvinden.227 De meesten blijven binnen het
district Surkhrod terwijl een tweede grote groep
zijn toevlucht zoekt in het district Jalalabad. Ook
in september en oktober 2019, de periode
waarin
berichten
verschijnen
over
228 maakt UNOCHA
luchtaanvallen
in
het
district,
Grafiek 5: Door conflict veroorzaakte ontheemding vanuit
het district Surkhrod tussen 1 februari 2019 en 31 januari nog melding van grote groepen ontheemden uit
2020. Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van data Surkhrod.229
van UNOCHA.
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Jalalabad, Behsud en Surkhrod zijn
districten die IDP’s opvangen. Volgens
FEWS vangen enkele steden, als
bolwerken van relatieve veiligheid in
provincies waar de onveiligheid in
rurale gebieden toeneemt, de meeste
ontheemden op. Ook Jalalabad wordt
daarbij gerekend.230 Tussen 1 februari
2019 tot 31 januari 2020 registreert
UNOCHA 6.965 IDP’s, die omwille van
het conflict hun toevlucht zoeken tot
het district Jalalabad. Bijna allen zijn
afkomstig uit de provincie Nangarhar,
een grote groep uit het district Sherzad
in de eerste helft van 2019 en een
andere grote groep uit het district
Surkhrod in augustus 2019 en een
groep uit het district Achin in
november-december
2019.
Deze
groep, onder wie veel vrouwen en
kinderen,231 wordt opgevangen in een
overheidsgebouw in de stad,232 het
directoraat voor Religieuze Zaken.233
Verder vangt Jalalabad nog kleinere
groepen op uit een aantal andere
districten in Nangarhar. Daarnaast
komt een klein aantal ontheemden in
Grafiek 6: Door conflict veroorzaakte ontheemding naar de districten Jalalabad aan vanuit verschillende
Behsud, Jalalabad en Surkhrod tussen 1 februari 2019 en 31 januari districten in de provincie Kunar en uit
2020. Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van data van het district Alishang in Laghman.234
UNOCHA.

In tegenstelling tot in de voorgaande periode ligt het aantal geregistreerde IDP’s in het district
Surkhrod opnieuw hoger dan in het district Jalalabad volgens de data van UNOCHA. Surkhrod vangt
in de verslagperiode 16.862 IDP’s op. Iets minder dan de helft zijn ontheemd binnen het district zelf
in augustus 2019. Verder vangt Surkhrod, net als Jalalabad, een grote groep uit het district Sherzad
op in het voorjaar van 2019. Het gaat om personen die daar hevige gevechten tussen ISKP-aanhangers
en de taliban ontvluchten, op zoek naar veiligere plaatsen.235 In de eerste maanden van 2019 zoeken
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ook personen uit het district Khogyani hun toevlucht tot Surkhrod. 236 Verder vangt Surkhrod nog
kleinere groepen op uit de districten Hesarak en Pachieragam (Nangarhar) en uit de districten Nurgal
en Chawkay (Kunar).
Het district Behsud vangt in de verslagperiode 4.368 IDP’s op. De grootste groep is het district
Chapadara in Kunar ontvlucht in maart 2019, een andere grote groep is het district Sherzad in
Nangarhar ontvlucht in april 2019. Verder vangt Behsud nog kleinere groepen IDP’s op uit
verschillende districten van de provincies Kunar en Nangarhar.237
De districten Jalalabad, Behsud en Surkhrod vangen ook IDP’s op die om andere redenen dan het
conflict ontheemd zijn. De Internationale Organisatie voor Migratie (International Organization for
Migration, IOM) houdt onder meer het aantal IDP’s die in bepaalde locaties, districten of provincies
aankomen bij. Anders dan de cijfers van UNOCHA, betreffen de cijfers van IOM niet enkel het aantal
personen die vanwege het conflict als ontheemde in het district geregistreerd zijn, maar ook IDP’s die
om andere reden hun plaats van gewoonlijk verblijf hebben moeten verlaten.238
Een studie over ontheemden van Samuel Hall, Norwegian Refugee Council (NRC) en Internal
Displacement Monitoring Centre (IDMC) van januari 2018 geeft aan dat de meerderheid van de
bevolking de rurale gebieden ontvluchten en hun toevlucht zoeken tot de districtscentra. Cijfers uit
deze studie wijzen uit dat 76 % van de respondenten uit het oosten van Afghanistan hun toevlucht
zochten tot Jalalabad.239 Volgens een rapport van Oxfam van januari 2018 zoekt de bevolking uit
minder veilige districten in Nangarhar vooral hun toevlucht tot de “veiligere districten“ Behsud en
Surkhrod.240 Data van UNOCHA geven aan dat Jalalabad, Behsud en Surkhrod in de huidige
verslagperiode nog steeds tot de districten in de provincie Nangarhar behoren die de meeste aan het
conflict gelinkte IDP’s opvangen.241
Na Kabul vangt de provincie Nangarhar de meeste terugkeerders op sinds 2002.242 Terugkeerders uit
Pakistan zijn geneigd om zich rond de steden Kandahar, Jalalabad en Kabul te vestigen.243 Velen zijn
niet van plan om naar hun herkomstregio door te reizen of kunnen het niet, soms vanwege de
onveiligheid in die regio of omdat ze er geen land meer bezitten. 244 De (on)vrijwillige terugkeer van
Afghaanse vluchtelingen uit voornamelijk Pakistan neemt in 2016 en tijdens de eerste helft van 2017
toe. In 2016 keren bijna 625.000 Afghaanse vluchtelingen terug uit Pakistan naar Afghanistan, vooral
in de tweede helft van het jaar.245 Volgens schattingen vestigt de meerderheid onder hen zich in
Nangarhar,246 vooral in de districten Behsud, Surkhrod, Chaparhar en Jalalabad.247 In 2018 ziet
UNOCHA een historisch lage terugkeer naar Afghanistan vanuit Pakistan (43.000 personen) tegenover
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ongezien hoge aantallen terugkeerders (673.000) vanuit Iran. 248 Ook in 2019 blijft het aantal
terugkeerders vanuit Pakistan laag (25.400 personen).249
Meer dan de helft van de IDP’s in Afghanistan wonen in en rond de grote steden, meestal in informele
nederzettingen aan de rand.250 Dat is ook het geval in de omgeving van de stad Jalalabad en de
omliggende districten251, zoals onderstaande kaarten ook aantonen. Een rapport van Oxfam van mei
2017 stelt dat 59 % van de bevolking in de stad Jalalabad bestaat uit IDP’s en/of uit terugkeerders.252
Onderstaande kaart van REACH253 toont de verschillende IDP-kampen en nederzettingen in de
nabijheid van de stad Jalalabad en omliggende districten.

Kaart 5: Informele IDP locaties in de provincie Nangarhar - januari 2017

De combinatie van een snelle bevolkingsgroei, migratie van het platteland naar de steden en
ontheemding zorgt ervoor dat de druk op stedelijke centra verder toeneemt en leiden tot een steeds
grotere vraag naar lokale voorzieningen en basisdiensten. UNOCHA wijst erop dat Afghanistan het
moeilijk heeft om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op gebied van stadsplanning als gevolg van
de massale interne ontheemding.254 In 2019 behoren Behsud, Jalalabad, Surkhrod en Chaparhar tot
de 25 districten in Afghanistan die de meeste IDP’s en terugkeerders (returnees) opvangen.255 De
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instroom van kwetsbare bevolkingsgroepen als IDP’s en terugkeerders in de steden Kabul en Jalalabad
maakt dat de humanitaire noden in de provincies Kabul en Nangarhar hoog zijn.256

8. Impact van het geweld
In de verslagperiode wordt de stad Jalalabad een aantal keer getroffen door meerdere explosies op
opeenvolgende dagen of op eenzelfde dag. Dergelijke incidenten wakkeren angstgevoelens aan bij de
inwoners van de stad waar zich ook eerder al af en toe reeksen explosies hebben voorgedaan.257
UNOCHA wijst erop dat het gebrek aan toegang tot diensten een belangrijk gevolg is van de crisis in
Afghanistan. Angst belemmert veel mensen in hun vermogen om deel te nemen aan de samenleving,
toegang te krijgen tot diensten en een inkomen te verdienen.258

8.1. Functioneren van de overheidsdiensten
Volgens een artikel van analist Borhan Osman van september 2016 hebben de ANSF alleen “een
nominale aanwezigheid in de districtscentra” van de provincie Nangarhar.259 In 2020 werken
administratieve kantoren van verschillende districten in Nangarhar uit veiligheidsoverwegingen nog
steeds vanuit de provinciale hoofdstad Jalalabad.260
Naar aanleiding van incidenten klagen inwoners van de stad Jalalabad soms over de incompetentie
van de orde- en veiligheidsdiensten,261 terwijl de Afghaanse veiligheidsdiensten herhaaldelijk in het
nieuws komen omdat ze een aanslag in Jalalabad hebben verijdeld,262 opstandelingen gearresteerd
hebben,263 of tijdens een operatie een kopstuk van de taliban of ISKP hebben gedood dat ze
verantwoordelijk achten voor aanslagen in de stad Jalalabad.264
Pajhwok laat in de zomer van 2017 enkele inwoners van de stad Jalalabad aan het woord. Zij spreken
over een groeiend onveiligheidsgevoel in de stad door de toename van het aantal doelgerichte
aanvallen, moorden en stijgende criminaliteit.265 Een economische maffia, een machtsmonopolie van
lokale individuen, illegale gewapende mannen en zwakke veiligheidsorganen liggen aan de basis van
het onveiligheidsgevoel in de provincie.266 In het najaar van 2018 wijst een artikel van de NYT erop
dat corruptie en infiltratie van de maffia de situatie in de provincie Nangarhar nog complexer maken.
Dit, samen met het feit dat de stad in het voorjaar en de zomer van 2018 getroffen is door enkele
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opeenvolgende zelfmoordaanslagen, zet de regering ertoe aan om alle senior politiefunctionarissen te
vervangen en vanaf augustus 2018 de controle over de veiligheid van Jalalabad over te dragen aan
het leger.267 Eerder, in mei 2018, werd de gouverneur van Nangarhar ontslagen wegens de
verslechterende veiligheidssituatie in de provincie.268 Volgens de secretaris-generaal van de Verenigde
Naties lijkt de robuuste aanwezigheid van de Afghaanse defensie- en veiligheidsdiensten (Afghan
National Defense and Security Forces, ANDSF) in Jalalabad sinds augustus 2018 een positieve impact
te hebben op de algemene veiligheidssituatie in de stad. 269 Zoals hierboven al vermeld, schrijft de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties dat het aantal zelfmoordaanslagen in Afghanistan in het
najaar van 2018 en in 2019 gedaald is dankzij succesvolle veiligheidsmaatregelen in de steden Kabul
en Jalalabad.270
Nadat verschillende explosies de stad op 13 mei 2019 treffen, draagt de politie de veiligheid van
Jalalabad over aan de special forces.271 Begin juli 2019 verklaart het provinciale politiehoofdkwartier
van Nangarhar dat een zestig man tellende nieuwe politie-eenheid is opgericht om de poorten van de
stad Jalalabad te bewaken en voertuigen die de stad binnenrijden te doorzoeken. 272

8.2. Toegang tot de basisvoorzieningen
Samuel Hall publiceert in 2014 een studie over armoede, voedselonzekerheid en veerkracht in de grote
Afghaanse steden. Dit onderzoek plaatst Jalalabad, naast Kandahar, bovenaan de lijst van Afghaanse
steden met het hoogste niveau van voedselonzekerheid.273 De toegang tot basisvoorzieningen en diensten (in het bijzonder toegang tot stromend water) blijkt in Jalalabad minder problematisch te zijn
dan in andere steden. De toegang tot elektriciteit blijkt wel een probleem te zijn. De studie van Samuel
Hall geeft aan dat veel voedsel in Jalalabad geïmporteerd wordt aan lagere prijzen vanuit Pakistan.
Vooral de IDP’s in Jalalabad hebben te kampen met voedselonzekerheid.274
Net als in Kabul liggen de tarweprijzen in Jalalabad in 2019 boven het vijfjaarsgemiddelde. De factoren
die de markt beïnvloeden in beide steden zijn complex: conflict, handelsdynamiek met Pakistan en de
influx van IDP’s en niet-gedocumenteerde terugkeerders.275
De 141 gezondheidsfaciliteiten in Nangarhar moeten dienst doen voor meer dan 3,9 miljoen personen,
57 % ervan zijn overbelast.276 De stad Jalalabad herbergt achttien gezondheidsfaciliteiten. 277 Het
provinciale ziekenhuis in de stad is vaak overbelast.278 Veel mensen in de oostelijke en zuidelijke delen
van het land reizen naar Jalalabad om medische hulp te zoeken, aangezien de gezondheidsfaciliteiten
in hun eigen, vaak rurale gebieden, ondermaats zijn.279 UNOCHA wijst erop dat de combinatie van
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conflict, onbetaalbare kosten en onvoldoende bereik en capaciteit een negatieve impact op de toegang
tot de nodige gezondheidszorg blijft hebben.280
Tot bezorgdheid van lokale inwoners, leggen artsen en apothekers van private hospitalen in Jalalabad
in september 2019 even het werk neer nadat het hoofd van de artsenbond om het leven gekomen is
bij een explosie in de stad. Ze dringen er bij de overheid op aan om hun veiligheid te garanderen. 281
Tussen 1 januari en 17 november 2019 zijn 52 gezondheidsvoorzieningen gesloten in de provincie
Nangarhar, op een totaal van 193 in heel Afghanistan. Daarnaast raakten vier voorzieningen
beschadigd.282 In januari 2020 bevestigen de taliban dat ze opdracht hebben gegeven om
verschillende gezondheidscentra in de provincies Nangarhar en Paktia te sluiten. Dit gebeurde volgens
hen omdat hulporganisaties hun verbintenissen om de klinieken uit te rusten niet waren nagekomen.
Ze voegen eraan toe dat dit niet betekent dat ze het verstrekken van gezondheidszorg willen
verhinderen. Ze verklaren net van plan te zijn om de gezondheidszorg voor de bevolking te verbeteren,
via monitoring door hun gezondheidscommissie. Een van de getroffen gezondheidscentra is een niet
nader genoemde kliniek in het district Surkhrod. In een reactie zegt de woordvoerder van de
gouverneur van Nangarhar dat enkele gezondheidscentra opnieuw geopend zijn dankzij de
bemiddeling van de bevolking en dat geen enkele kliniek in Nangarhar nog gesloten is. 283 Zoals gezegd
zijn vijftien ziekenhuizen in Nangarhar die sinds 13 januari 2020 gesloten waren, heropend op 9
februari 2020. Verschillende andere gezondheidscentra blijven in februari 2020 evenwel nog gesloten.
Er lopen onderhandelingen om ook deze te heropenen.284
Vergeleken met de bewoners van andere grote Afghaanse steden toont een studie van Samuel Hall
aan dat de inwoners van Jalalabad een lager opleidingsniveau hebben. In tegenstelling tot de situatie
in steden als Kabul, Mazar-e Sharif en Herat, sturen een aanzienlijk aantal huishoudens in Jalalabad
voornamelijk enkel de jongens naar school.285 Een groot deel van de inwoners van de stad heeft geen
volledige formele opleiding genoten. De grote instroom van IDP’s en terugkeerders heeft de
onderwijssector in de stad Jalalabad ook enorm belast.286 In het district Behsud heeft het United
Nations Children’s Fund (UNICEF) een aantal scholen opgericht zodat ook kinderen van IDP’s van
onderwijs kunnen genieten.287 Hoewel het een algemeen probleem is in Afghanistan, hebben vooral
regio’s die veel IDP’s en terugkeerders opvangen, zoals Kunar en Nangarhar in het oosten, te kampen
met een slechte kwaliteit van onderwijs door onveilige en ongeschikte infrastructuur, onvoldoende
lesmateriaal en overbevolking.288
De stad Jalalabad ondervindt regelmatig stroompannes. De beperkte elektriciteitstoevoer zorgt ervoor
dat veel inwoners van de stad beroep moeten doen op generatoren om voldoende stroom te voorzien.
De stroomonderbrekingen hebben een invloed op de veiligheidssituatie in de stad en legt beperkingen
op aan de industriële ontwikkeling in de omgeving.289 In juni 2017 wordt een derde
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elektriciteitstransformator geïnstalleerd in de stad. Deze ingreep zorgt ervoor dat de
stroomonderbrekingen verminderen.290 Volgens een analyse van AAN zijn Jalalabad, Behsud en
Surkhrod de enige districten in Nangarhar waar er op permanente basis elektriciteit geleverd wordt
aan de inwoners. Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), de landelijke electriciteitsleverancier, wekt
elektriciteit op middels de grote Naghlu stuwdam op de Kaboelrivier in Surobi en de kleinere Darunta
stuwdam, zo’n zeven kilometer westwaarts van Jalalabad. Gecombineerd voorziet de DABS op deze
manier de zone Jalalabad-Behsud-Surkhrod van elektriciteit. In meer afgelegen districten is de
elektriciteitstoevoer veel meer fragmentair of zelfs onbestaand. 291 Door de in februari 2020
aangekondigde bouw van 30 kleine hydro-elektrische stuwdammen in Nangarhar zouden duizenden
families in de provincie van stroom voorzien moeten worden.292
Net zoals andere steden in Afghanistan, heeft Jalalabad geen bijgewerkt stadsplan en tot de stad een
nieuw plan heeft goedgekeurd, blijft het bestaande 50-jaar oude plan de officiële blauwdruk van de
stad. Zowel voor de stad als voor de inwoners betekent dit dat gemeenschapsbehoeften en
gemeentelijke doelen niet kunnen worden bereikt, dat diensten niet adequaat worden verstrekt en dat
het grondgebruik ongecontroleerd blijft.293 Eind april 2014 werden plannen voor een stedelijk
masterplan voor de stad gelanceerd.294 Grote constructieprojecten in Jalalabad en in het district
Behsud (nieuwe wegen, investeringen in ziekenhuizen en creatie van markten) creëren sindsdien
werkgelegenheid en geven de handel een boost.295

8.3. Bereikbaarheid
De luchthaven van Jalalabad ligt ongeveer op vijf kilometer ten zuidoosten van de stad. Net naast de
luchthaven ligt de militaire basis Forward Operating Base (FOB) Fenty.296 Hoewel de Afghaanse pers
in januari 2017 de start van de bouw van een civiele luchthaven in Jalalabad aankondigt,297 verklaart
een in Jalalabad gestationeerd medewerker van United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS) in
januari 2018 aan het Zweedse COI-dienst Migrationsverket dat de luchthaven tot dan enkel voor
militaire doeleinden en humanitaire vluchten gebruikt wordt.298 De luchthaven van Jalalabad en de
bijhorende militaire basis zijn de voorbije jaren meermaals aangevallen door opstandelingen. 299 Ook
in deze verslagperiode melden de taliban via hun eigen mediakanalen de luchthaven en bijhorende
militaire basis te hebben bestookt met raketaanvallen.300
Doordat de luchthaven uitsluitend voor militaire doeleinden wordt gebruikt, is de stad Jalalabad voor
burgers vanuit Kabul enkel bereikbaar via de weg. De Kabul-Jalalabad Highway verbindt beide steden
met elkaar en is ongeveer 160 km lang. 301 Deze route is van groot strategisch belang. Volgens een
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lokale journalist, met wie het Noorse Landinfo gesproken heeft in april-mei 2017, maken dagelijks
20.000 voertuigen gebruik van deze weg. 302 De Kabul-Jalalabad Highway staat bekend als een van de
gevaarlijkste wegen ter wereld. In Surobi kronkelt de weg van Jalalabad via talloze haarspeldbochten
steil omhoog door de kloof van de rivier Kabul. De ontelbare vrachtwagens die uit Pakistan komen,
raken soms maar met moeite de helling op. Dit leidt regelmatig tot files en wagens nemen dan ook
vaak grote risico’s bij roekeloze inhaalmanoeuvres die regelmatig tot dodelijke ongevallen leiden.303
Verkeersveiligheid is al jaren een groot probleem op deze weg.304 De oorzaken van ongevallen op deze
weg moeten vaak worden gezocht bij roekeloos rijgedrag, overdreven snelheid en
verkeersovertredingen.305 In de verslagperiode vallen opnieuw verschillende doden en gewonden bij
verkeersongevallen op de Kabul-Jalalabad Highway.306 Officiële bronnen verklaren aan Pajhwok dat er
50 verkeersongelukken geregistreerd zijn de Kabul-Jalalabad Highway in 2019. Daarbij zijn minstens
45 personen omgekomen en zijn bijna 100 gewonden gevallen.307
Volgens een rapport van Landinfo van oktober 2017 is de controle over delen van de oostelijke regio,
zoals de hoofdweg die door de provincie Nangarhar en de stad Jalalabad loopt, van het hoogste belang
voor de Afghaanse autoriteiten en veiligheidstroepen en hebben de autoriteiten een zekere mate van
controle.308 In een gesprek met Landinfo in oktober 2019 omschrijft een internationale bron de weg
tussen Kabul en Jalalabad als voldoende veilig, ook voor internationale reizigers.309 Na klachten van
chauffeurs en passagiers lanceren de Afghaanse veiligheids- en ordediensten in september 2019
operaties in enkele districten van de provincie Laghman om de veiligheid op de hoofdweg tussen Kabul
en Jalalabad te verbeteren.310 Volgens een lokale krant blijft de Kabul-Jalalabad Highway op 12 oktober
2019 zes uur lang afgesloten vanwege een confrontatie tussen een parlementslid en
veiligheidsdiensten.311
In de huidige verslagperiode heeft Cedoca in mediaberichtgeving geen meldingen teruggevonden van
illegale controleposten van opstandelingen op de snelweg tussen Kabul en Jalalabad waar
weggebruikers werden gecontroleerd. Tijdens een Skypegesprek op 11 januari 2018 van Cedoca met
een onafhankelijke consultant die in 2016 en 2017 regelmatig tussen Jalalabad en Kabul reisde, blijkt
dat deze onafhankelijke consultant in 2017 weinig merkte van illegale controleposten. Hij geeft aan
dat in 2016 wel sprake was van dergelijke illegale controleposten en dan vooral in de provincie
Laghman.312 Een internationale bron benadrukt in oktober 2019 tegenover Landinfo dat illegale
controleposten in vrijwel het hele land kunnen voorkomen, ook in regio’s waar de taliban zwakker
staan.313
De 75 km lange Jalalabad-Torkham Road verbindt de stad met de grensovergang in Torkham aan de
Afghaanse-Pakistaanse grens. Torkham is een belangrijke grensovergang voor de stad omdat via deze
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overgang goederen geïmporteerd en geëxporteerd worden naar en van Jalalabad. 314 In oktober 2019
vertelt een internationale bron aan Landinfo dat de veiligheid op de weg in Nangarhar verbeterd is.
Dat geldt ook voor de weg van Jalalabad tot aan de grensovergang Torkham.315
De Pakistaanse regering heeft op verschillende momenten de grens met Afghanistan gesloten of de
regels om de grens over te steken verstrengd. Confrontaties hebben regelmatig geleid tot de sluiting
van de grens. In maart 2017 waren de grensovergangen Spin Boldak en Torkham gedurende bijna 23
dagen gesloten.316 Ook in deze verslagperiode verschijnen berichten over de tijdelijke sluiting van de
grensovergang vanwege veiligheidsincidenten of naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in
Afghanistan.317 Sluitingen van de grenspost Torkham hebben gevolgen voor de inwoners van
Jalalabad. Ze verhinderen zowel de bewegingsvrijheid van de burgers in de streek als de regionale
handelsactiviteiten.318
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Samenvatting
Als een van de vijf grootste steden van Afghanistan vervult Jalalabad de rol van regionale hoofdstad
in de oostelijke regio van Afghanistan. De stad is gelegen op een strategische positie langs
verschillende handelsroutes.
Campagnes tegen ISKP van de Afghaanse en internationale strijdkrachten, de taliban en gewapende
lokale inwoners hebben ISKP verzwakt. In deze verslagperiode neemt het aantal door ISKP gepleegde
zelfmoordaanslagen af. Hoewel deze daling tegengegaan wordt door een grotere stijging van
dergelijke aanslagen door de taliban, ziet Afghanistan in zijn geheel het aantal zelfmoordaanslagen in
deze verslagperiode dalen. In de provincie Nangarhar zijn deze aanslagen niet langer de voornaamste
oorzaak van burgerslachtoffers. De VN-secretaris-generaal schrijft de daling in zelfmoordaanslagen
toe aan succesvolle preventie- en veiligheidsmaatregelen in de steden Kabul en Jalalabad.
Tussen 1 februari 2019 tot 31 januari 2020 zijn 69 geweldsincidenten geregistreerd in de stad
Jalalabad en in het gelijknamige district. Bij ongeveer de helft van deze incidenten zijn IED’s gebruikt.
Daarnaast kampt de regio Jalalabad met (doelgerichte)-moorden en criminaliteit. De meeste
aanslagen in de stad worden niet langer toegeschreven aan ISKP maar aan de taliban of niet nader
geïdentificeerde gewapende groeperingen. Hoewel het geweld in Jalalabad voornamelijk is gericht
tegen bepaalde profielen, vallen ook regelmatig burgerslachtoffers.
Tijdens de onderzoeksperiode van 1 februari 2019 tot 31 januari 2020 vinden 11 geweldsincidenten
plaats in het district Behsud. In dezelfde periode vinden 41 geweldsincidenten plaats in het district
Surkhrod. In de districten Behsud en Surkhrod is het geweld voornamelijk gericht tegen
veiligheidspersoneel of tegen opstandelingen maar ook in deze districten vallen er burgerslachtoffers
als collateral damage.
Het aantal burgerslachtoffers in de provincie Nangarhar is in 2019 gedaald met 41 % in vergelijking
met het jaar voordien. Precieze statistieken over burgerslachtoffers in Jalalabad, de districten Behsud
en Surkhrod zijn niet beschikbaar.
Zowel de Afghaanse overheid als de taliban hebben territoriale winst geboekt na operaties tegen ISKP.
De Afghaanse overheid behoudt de controle over Jalalabad en Behsud en controleert het meeste van
de lagergelegen delen van de provincie Nangarhar. De taliban hebben afgelegen, bergachtige delen
kunnen innemen waar basissen van ISKP gelegen waren. In Surkhrod controleren ze grote delen van
het district.
In 2019 ziet de provincie Nangarhar een sterke toename in het aantal ontheemden vanwege gevechten
tussen de taliban en ISKP. Militaire operaties in Surkhrod doen inwoners vertrekken tussen augustus
en oktober 2019. De meesten blijven in het district, een andere grote groep vertrekt naar Jalalabad.
Nog steeds zoeken de meerderheid van de IDP’s in het oosten van Afghanistan hun toevlucht tot de
stad Jalalabad en de districten Behsud en Surkhrod. Jalalabad vangt ook terugkeerders uit Pakistan
op.
De combinatie van een snelle bevolkingsgroei, migratie van het platteland naar de steden en
ontheemding zorgt ervoor dat de druk op stedelijke centra verder toeneemt en leiden tot een steeds
grotere vraag naar lokale voorzieningen en basisdiensten. De toenemende bevolkingsdichtheid leidt
tot overbelasting van de aanwezige diensten en infrastructuren in de stad Jalalabad.
Jalalabad is vanuit Kabul enkel bereikbaar over de weg. In september 2019 lanceren de Afghaanse
veiligheids- en ordediensten operaties in enkele districten van de provincie Laghman om de veiligheid
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op de hoofdweg tussen Kabul en Jalalabad te verbeteren. De luchthaven in de nabijheid van de stad
wordt enkel gebruikt voor militaire doeleinden en is sporadisch het voorwerp van aanvallen door
opstandelingen.
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