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Inleiding
Dit addendum bij de COI Focus over de veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod van 18
maart 2019, heeft tot doel een overzicht te geven van de veiligheidssituatie in de drie bewuste
districten van 1 februari tot 31 juli 2019. In een eerste hoofdstuk wordt de veiligheidssituatie in heel
Afghanistan in deze maanden geschetst op basis van algemene Amerikaanse en VN-bronnen en
analyses van Pajhwok Afghan News. In een tweede hoofdstuk wordt de situatie in Jalalabad, Behsud
en Surkhrod bekeken. Na een korte beschrijving van de demografie van de provincie Nangarhar wordt
gepoogd te reconstrueren hoeveel en welke incidenten zich hebben voorgedaan in de drie onderzochte
districten. Hiervoor raadpleegde Cedoca onder meer de Afghaanse pers, mededelingen via Twitter,
LiveUamap en ACLED. De verslagperiode voor dit rapport bestrijkt de periode tussen 1 februari en 31
juli 2019. De onderzoeksperiode liep van 25 juli tot 6 augustus 2019.
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1. Algemene veiligheidssituatie in Afghanistan in 2019
In juni 2019 rapporteerde het Amerikaanse ministerie van Defensie het volgende:
“The Afghan Government retains control of Kabul, major population centers, most key transit
routes, provincial capitals, and a majority of district centers. The Taliban and ISIS-K continue to
prioritize high-profile attacks (HPAs), particularly in the capital region, to attract media attention,
create the perception of widespread insecurity, and undermine the legitimacy of the Afghan
Government. The total number of high-profile attacks have steadily decreased in both Kabul and
the country as a whole over the past year and a half.”1
Uit verschillende bronnen blijkt dat dat het geweld in Afghanistan in de eerste maanden van 2019 is
afgenomen. Het rapport van de United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA) van 24
april 2019 betreffende de eerste drie maanden van 2019, stelt het volgende:
“From 1 January to 31 March 2019, UNAMA documented 1,773 civilian casualties (581 deaths and
1,192 injured), including 582 child casualties (150 deaths and 432 injured). This represents a 23
per cent decrease in overall civilian casualties as compared to the same period last year and is the
lowest for a first quarter since 2013. The overall reduction of civilian casualties was driven by a
decrease in civilian casualties by suicide improvised explosive device (IED) attacks. UNAMA notes
the particularly harsh winter conditions during the first three months of the year, which may have
contributed to this trend. It is unclear whether the decrease in civilian casualties was influenced by
any measures taken by parties to the conflict to better protect civilians, or by the ongoing talks
between parties to the conflict.”2

Unama: burgerdoden en -gewonden in het eerste kwartaal van 20193

“Ground engagements were the leading cause of civilian casualties, causing approximately one
third of the total. A single mortar attack incident by Daesh/Islamic State Khorasan Province (ISKP)
on 7 March 2019 in Kabul caused approximately one-fifth of all civilian casualties from ground
engagements (see below). The use of IEDs was the second leading cause of civilian casualties.

1
2
3

USDOD, 06/2019, url
UNAMA, 24/04/2019, p. 1, url
UNAMA, 24/04/2019, p. 1, url
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Contrary to 2017 and 2018 trends, the majority of IED civilian casualties were caused by
nonsuicide IEDs rather than suicide IEDs. Aerial operations were the leading cause of civilian
deaths and the third leading cause of civilian casualties, followed by targeted killings and explosive
remnants of war. Civilians living in Kabul, Helmand, Nangarhar, Faryab and Kunduz provinces were
most affected (in that order).
The overall decrease in civilian casualties was largely driven by a significant - 76 per cent reduction in civilian casualties from suicide IED attacks. During the first quarter of 2019, UNAMA
documented four suicide IED attacks resulting in 178 civilian casualties, as compared to 19
incidents resulting in 751 civilian casualties during the same period in 2018. Civilian casualties
from ground engagements also reduced by 13 per cent.
[…]
While civilian casualties from suicide IED attacks significantly decreased during the first quarter of
2019 as compared to the first quarter of 2018, UNAMA documented a 21 per cent increase in
civilian casualties from non-suicide IED attacks, resulting in 322 civilian casualties.”4
Het VN rapport aan de secretaris-generaal van 14 juni 2019 bevestigt de observaties van UNAMA:
“The security situation remained volatile, as both the Government and the Taliban announced new
offensive operations. The overall number of civilian casualties decreased significantly, driven
mainly by a drop in suicide attacks, while civilian casualties from aerial and search operations and
non-suicide improvised explosive devices continued to rise.
The security situation remained volatile, with a consistently high number of security incidents.
Between 8 February and 9 May 2019, the United Nations recorded a total of 5,249 security-related
incidents, a 7 per cent decrease compared with the same period in 2018. The southern region saw
the highest number of incidents, followed by the eastern and western regions; together those
regions accounted for 71 per cent of all incidents.
Suicide attacks decreased by 72 per cent, reflecting ongoing interdiction efforts and increased
security measures by Afghan National Defence and Security Forces, particularly in the cities of
Kabul and Jalalabad. […] In addition, ISIL-KP claimed two suicide attacks during the reporting
period compared with nine during the same period last year, one against a construction company
located near Jalalabad Airport on 6 March, and [an] attack in Kabul on 20 April.”5
Op 30 april 2019 publiceerde de Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)
zijn kwartaalrapport over de situatie in Afghanistan in de eerste maanden van 2019. Op basis van de
door UNAMA verstrekte gegevens constateert SIGAR in de aanvang van 2019 een scherpe daling van
het aantal burgerslachtoffers. Volgens UNAMA zou dat te maken kunnen hebben met de strenge
wintermaanden. Het is niet duidelijk of de sterke daling van het aantal dode en gewonde burgers het
gevolg is van maatregelen van de strijdende partijen om burgers meer te ontzien, of van de aan de
gang zijnde onderhandelingen tussen de Taliban en de VS. 6
Op 2 april 2019 meldde Pajhwok Afghan News dat er in de maand maart 2019 484 burgerslachtoffers
waren gevallen in Afghanistan, met name 184 doden en 300 gewonden. Dat was een verdriedubbeling
van het aantal slachtoffers in februari 2019, dat 165 bedroeg. De meeste dodelijke incidenten vonden
plaats in Kaboel. In de provincie Nangarhar werden 42 burgers gedood en 34 gewond. Op 26 maart
2019 beval de Afghaanse president Ashraf Ghani de Afghaanse en internationale troepen om bij

4
5
6

UNAMA, 24/04/2019, pp. 2-4, url
UNSG, 14/06/2019, pp. 1 & 5-6, url
SIGAR, 30/04/2019, url
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militaire operaties burgers zoveel mogelijk te ontzien. De president noemde burgerslachtoffers
onaanvaardbaar.7
Op 2 juni 2019 schreef Pajhwok Afghan News dat er in Afghanistan in de maand april 2019 1900 doden
en gewonden waren gevallen in het conflict. In de maand mei 2019 steeg het aantal slachtoffers naar
2.312, in casu 1.317 doden en 995 gewonden. Dat was een stijging van 24 % vergeleken met de
maand april. Er was in Afghanistan in mei 2019 sprake van 210 aanvallen waarvan 57 door de Taliban,
60 door het leger en 24 door internationale troepen. De meerderheid van de aanvallen, met name 23,
gebeurde in de provincie Nangarhar. Nochtans vielen in deze provincie niet de meeste slachtoffers,
maar wel in de provincie Kandahar.8

Slachtoffers in mei 2019 per provincie

9

Nog volgens Pajhwok viel de meerderheid van de slachtoffers in mei 2019 tijdens gevechten. Op de
tweede
plaats
kwamen
luchtaanvallen,
daarna
explosies,
gewapende
aanvallen
en
zelfmoordaanslagen.10

Pajhwok Afghan News, 02/04/2019, url
Pajhwok Afghan News, 02/06/2019, url
9
Pajhwok Afghan News, 02/06/2019, url
10
Pajhwok Afghan News, 02/06/2019, url
7
8
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Typologie van het geweld waarbij slachtoffers vielen in mei 2019

11

Tenslotte stipt Pajhwok aan dat het aantal slachtoffers in de eerste vijf maanden van 2019 lager ligt
dan in de eerste maanden van de twee voorgaande jaren 2017 en 2018.12

Slachtoffers in de eerste vijf maanden van 2017, 2018 en 201913

Op 3 juli 2019 publiceerde Pajhwok een artikel over het geweld in juni 2019. Er vielen ongeveer 1.500
doden en gewonden, wat een daling van 35 % was vergeleken met mei 2019. Volgens Pajhwok waren
de slachtoffers 859 doden en 632 gewonden. Er waren 132 gewelddadige incidenten, een daling van

11
12
13

Pajhwok Afghan News, 02/06/2019, url
Pajhwok Afghan News, 02/06/2019, url
Pajhwok Afghan News, 02/06/2019, url
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37 % vergeleken met mei 2019. De meeste incidenten vonden plaats in Nangarhar en Ghazni, elk 11.
Net zoals in mei 2019 vielen de meeste slachtoffers echter in de provincie Kandahar. 14

Slachtoffers in mei 2019 per provincie

15

Ook volgens Pajhwok viel tweederde van de slachtoffers in juni 2019 tijdens gevechten. Op de tweede
plaats kwamen luchtaanvallen, daarna explosies, zelfmoordaanslagen en gewapende aanvallen. 16

Typologie van het geweld waarbij slachtoffers vielen in juni 2019

14
15
16
17

Pajhwok
Pajhwok
Pajhwok
Pajhwok

Afghan
Afghan
Afghan
Afghan

News,
News,
News,
News,

03/07/2018,
03/07/2018,
03/07/2018,
03/07/2018,
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url
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Voorts stipt Pajhwok aan dat het aantal slachtoffers in de eerste zes maanden van 2019 lager ligt dan
in de eerste helft van de twee voorgaande jaren 2017 en 2018.18

Slachtoffers in de eerste vijf maanden van 2017, 2018 en 2019

19

Op 30 juli 2019 publiceerde de United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA) zijn
halfjaarlijks rapport over geweld in Afghanistan in de eerste helft van 2019. UNAMAS stelt dat de
eerste jaarhelft van 2019 de minst gewelddadige was van het Afghaanse conflict sinds 2012.
“From 1 January to 30 June 2019, UNAMA documented 3,812 civilian casualties (1,366 deaths and
2,446 injured), a 27 per cent decrease from the same period in 2018 and the lowest total of civilian
casualties for the first six months of the year since 2012. While the number of injured civilians in
the second quarter is comparable to the first quarter of 2019, UNAMA documented a 27 per cent
increase in civilian deaths from the first to second quarter in 2019. Trends documented in the first
quarter of 2019 continued.”20

18
19
20

Pajhwok Afghan News, 03/07/2018, url
Pajhwok Afghan News, 03/07/2018, url
UNAMA, 30/07/2019, url
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Unama: burgerdoden en -gewonden in het eerste half jaar van 2019

21

De Taliban claimde dat de daling in het aantal burgerslachtoffers dat toegeschreven werd aan hen,
het gevolg is van voorzorsgmaatregelen die de groep genomen heeft om burgers te beschermen. De
Afghaanse overheid stelde dan weer dat het dalende aantal burgerdoden het gevolg was van effectieve
maatregelen om het aantal aanvallen te doen afnemen en een betere bescherming van de
burgerbevolking. UNAMA stipt aan dat het aantal dodelijke burgerslachtoffers door de Taliban vrij sterk
daalde terwijl regerings- en internationale troepen meer burgerslachtoffers maakten.
“The overall reduction of civilian casualties was driven by a decrease in civilian casualties from
suicide improvised explosive device (IED) attacks by Anti-Government Elements and ground
engagements, while civilian casualties from aerial and search operations continued to rise. Civilian
casualties attributed to Anti-Government Elements decreased by 43 per cent during the first half
of 2019 as compared to 2018, while civilian casualties attributed to Pro-Government Forces
increased by 31 per cent.”22

21
22

UNAMA, 30/07/2019, url
UNAMA, 30/07/2019, url
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Unama: burgerdoden door de verschillende partijen in het conflict

23

Gevechten op de grond veroorzaakten de meeste burgerdoden, ongeveer een derde van het totaal,
aldus UNAMA. Dat aantal was wel 16 % lager dan in 2018. Op de tweede plaats kwamen IED’s, voorts
zelfmoordaanslagen.24

23
24

UNAMA, 30/07/2019, url
UNAMA, 30/07/2019, url
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Unama: burgerslachtoffers naar type van geweld

25

De provincies waar burgers het meest geviseerd werden door geweld waren volgens UNAMA Kabul,
Helmand, Nangarhar, Faryab en Ghazni. 26

25
26

UNAMA, 30/07/2019, url
UNAMA, 30/07/2019, url
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2.1. Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod in 2019
2.1 Demografie
De provincie Nangarhar heeft een bevolking van 1.635.000 mensen.27 De hoofplaats is Jalalabad,
tevens hoofdplaats van het kleine gelijknamige district. Het district Jalalabad is de dichtstbevolkte
plaats van de provincie met een populatie van 232.901 personen. Jalalabad wordt respectievelijk in
het oosten en in het westen begrensd door de districten Behsud en Surkhrod. Ook hier is de
bevolkingdichtheid hoog. Behsud heeft een bevolking van 117.946 en Surkhrod een bevolking van
125.021. Gezien de nabijheid van de provinciale hoofdstad vormen Jalalabad en delen van Behsud en
Surkhrod als het ware één urbane zone. De bevolkingsdichtheid van de andere districten in Nangharhar
is veel lager. Deze districten vormen het platteland van de provincie.28
Jalalabad, Behsud en Surkhrod zijn ook de enige districten 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.
Op het platteland is de elektriciteitsstoevoer veel meer fragmentair of zelfs onbestaand.29

2.2 Veiligheidssituatie
2.2.1 Incidenten
In juli 2019 stelt een rapport van het Britse Home Office over de veiligheids- en humanitaire situatie
in Afghanistan dat alle provinciale hoofdplaatsen en de belangrijkste bevolkingscentra onder controle
staan van het Afghaanse leger. Aanzienlijke delen van het platteland zijn dan weer in handen van de
Taliban, die aanvallen uitvoeren op checkpoints en op districthoofdplaatsen. De Islamitische Staat in
de Provincie Khorasan (ISKP) was in hoofdzaak actief in de provincies Nangarhar, Kunar, Laghman en
Nuristan.30
Betreffende de situatie in Nangarhar ten aanzien van de algemene veiligheidssituatie schreef het Britse
Home Office, zich baserend op SIGAR en ACLED:
“ACLED recorded 7,399 security-related events in Afghanistan in 2018, roughly the same as the
7,345 recorded in 2017. The three provinces with the most events were unchanged from 2017 to
2018: Nangarhar, Ghazni, and Helmand. The events occurring in these three provinces accounted
for 35% of 2018’s total events. Eight of the top 10 provinces with the most ACLED-recorded
security-related events in 2018 were also within the top 10 provinces where RS recorded the most
enemy-initiated attacks in 2018 (Helmand, Farah, Faryab, Uruzgan, Kandahar, Herat, Ghazni, and
Nangarhar).”31
Het op 30 april 2019 gepubliceerde kwartaalrapport van de Special Inspector General for Afghanistan
Reconstruction (SIGAR) over de eerste maanden van 2019 signaleert in de provincie Nangarhar drie
“hoog profiel” veiligheidsincidenten:

27
28
29
30
31

UK Home Office, 07/2019, url
AAN, 25/03/2019, url
AAN, 25/03/2019, url
UK Home Office, 07/2019, url
UK Home Office, 07/2019, url
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-

Op 6 maart 2019 doodden de Afghaanse Speciale Veiligheidstroepen (ASSF) zes militanten
van de Taliban of van IS en maakten ze zeven IED’s onklaar.
Op 26 maart 2019 voerden de ASSF een grootscheepse veiligheidsoperatie uit tegen ISeenheden in Nangarhar.
Op 6 april 2019 voerden de Afghaanse Nationale Defensie- en Veiligheidstroepen (ANDSF)
eveneens een omvangrijke veiligheidsoperatie uit tegen IS-strijders in Nangarhar.32

Pajhwok Afghan News meldde de volgende incidenten in de districten Jalalabad, Behsud en Surkhrod
in de eerste helft van 2019:
-

-

Op twee dagen tijd, 6 en 7 april 2019, vonden vijf explosies plaats in Jalalabad. Op 6 april
verwondde een aanslag op een politiewagen twee agenten. Een tweede aanslag doodde twee
vrouwen in een riksja. Toen politie en omstaanders toensnelden om hulp te bieden ontploften
nog twee bommen die drie mensen doodden en 19 gewonden maakten. Op 7 april verwondde
een vijfde aanslag vijf mensen.33
Op 1 mei 2019 werden twee mannen doodgeschoten door onbekenden in het distruict Behsud.
Eén van hen, Mullah Faiz Mohammad, was een islamitische geestelijke.34
Op 28 juli 2019 werd in Jalalabad een politieman doodgeschoten door een onbekende
schutter.35

Op Twitter verscheen een niet-exhaustief overzicht van veiligheidsincidenten in de districten Jalalabad,
Behsud en Surkhrod in de eerste helft van 2019:
-

-

-

Op 18 februari 2019 arresteerden de Afghaanse Nationale Veiligheidstroepen in Jalalabad een
truckchauffeur die materialen vervoerde waarmee explosieven worden gemaakt. De truck was
vertrokken vanuit Pakistan.36
Op 10 maart 2019 werd een militant van IS doogeschoten in Nangarhar. Hij zou de organisator
zijn geweest van een eerdere ISKP-aanval op een bouwbedrijf in het district Behsud.37
Op 25 maart 2019 doodde het Nationaal Directoraat van Defensie (NDS) bij een raid vijf
burgers en arresteerde er acht. De twitterbron citeerde Pajhwok in Jalalabad. 38
Op 1 april arresteerde het Nationaal Directoraat van de Veiligheid (NDS) acht veronderstelde
militanten van ISKP, die zouden betrokken zijn bij en eerdere aanval op het bedrijf EBE in
Jalalabad.39
Op 13 mei 2019 doodden drie ontploffingen in Jalalabad drie personen. Twintig mensen
raakten gewond.40
Op 13 juni 2019 doodde een zelfmoordaanslag minstens negen mensen in Jalalabad. Er
raakten ook twaalf personen gewond.41
Op 10 juli 2019 vielen er twee doden en drie gewonden toen een bermbom ontplofte bij een
politievoertuig in Jalalabad. De berichtgever op Twitter baseerde zich op Pajhwok. 42

Cedoca heeft vervolgens voor de periode van 1 februari tot 31 juli 2019 een beroep gedaan op
LiveUamap. In de districten Behsud en Surkhrod werden de volgende incidenten gesignaleerd:

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

SIGAR, 30/04/2019, url
Pajhwok Afghan News, 07/04/2019, url
Pajhwok Afghan News, 01/05/2019, url
Pajhwok Afghan News, 28/07/2019, url
Zahir Shah Himat (@AZahirshah), 17/02/2019, url
Afghan Islamic Press (@aip_news), 10/03/2019, url
Marianne Ström (@strom_marianne), url
Jamil Samim (@JamilSamim2), 01/04/2019, url
Tariq Hekmat (@HekmatTariq1), 13/05/2019, url
Jmarine (@jmarine), 13/06/2019, url
Dunia Atal (@Dunia51050422), 10/07/2019, url
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-

-

-

-

-

Op 5 februari 2019 werd een politieman doodgeschoten door een gemaskerde gewapende man
net ten oosten van de stad Jalalabad, op het grondgebied van het district Behsud, meldde een
journalist van Pajhwok op Twitter.43 De aanslag werd diezelfde dag opgeëist door ISKP. 44
Op 16 maart 2019 eiste de woordvoerder van de taliban, Zabilhullah Mujahid, een bermbom
op tegen een voertuig van de Afghaanse politie. Volgens de taliban waren er drie agenten
omgekomen en twee gewond geraakt. De aanslag zou zich hebben voorgedaan op de ringweg
rond Jalalabad, op het grondgebied van het district Surkhrod.45
Op 3 april 2019 tweette de woordvoerder van de taliban, Zabilhullah Mujahid, dat een officier
van de Afghaanse commandotroepen was gedood bij een hinderlaag in de Nahr-regio van het
district Surkhrod.46
Op 1 mei 2019 Meldt Pajhwok dat twee mannen werden doodgeschoten door onbekenden in
het district Behsud. Een van hen, Mullah Faiz Mohammad, was een islamitische geestelijke.47
Op 3 mei 2019 stelde Islamitische Staat Provincie Khorasan (ISKP), via internet dat zeven
Afghaanse politiemannen het slachtoffer waren geworden van een IED in het district Surkhrod.
Het precieze aantal doden en gewonden werd niet meegedeeld.48
Op 3 mei 2019 stelde Islamitische Staat Provincie Khorasan (ISKP), via internet dat een lid
van een pro-regeringsmilitie geraakt was door een schot van een IS-sluipschutter in het district
Behsud.49

Voor de periode van 1 februari tot 31 juli 2019 worden op basis van LiveUamap in het district Jalalabad
de volgende incidenten gesignaleerd:
-

-

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Op 2 februari 2019 verwondde een IED één persoon.50
Op 25 februari 2019 doodde een IED één politieman en verwondde een andere. De aanslag
wordt opgeëist door ISPK.51
Op 5 maart 2019 berichtte Tolonews via Twitter dat vijf gewapende mannen de kantoren van
een bouwbedrijf in Jalalabad hadden bestormd en zestien medewerkers hadden
doodgeschoten. Negen andere personeelsleden raakten gewond.52 De aanval werd opgeëist
door ISKP.53
Op 14 maart 2019 eiste ISKP een dubbele IED-aanslag op in Jalalabad. Vier Afghaanse
soldaten raakten gedood of gewond.54
Op 24 maart 2019 vielen er zes gewonden bij een bomaanslag in het stadscentrum. 55
Op 30 maart 2019 meldden de Afghaanse veiligheidsdiensten dat ze een militant van de ISKP
hadden gearresteerd.56
Op 4 april 2019 meldden verschillende Afghaanse persbronnen via Twitter dat er een bom was
ontploft op het Malang Jan plein. Er vielen drie gewonden. 57
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Op 5 april 2019 ontplofte een bom in het tweede politiedistrict. Twee leden van de Afghaanse
grenswacht raakten gewond.58 Dezelfde dag ontplofte elders in de stad nog een bom die een
vrouw doodde en vijf gewonden maakte.59
Op 6 april 2019 meldde Shamshadnews dat er twintig gewonden waren gevallen bij een
bomaanslag in het vierde politiedistrict.60 Naderhand meldde Pajhwok dat er drie doden en
negentien gewonden waren.61 Onder de slachtoffers waren er acht leden van de
veiligheidstroepen.62 ISKP claimde dat vier politiemannen gedood waren.63
Op 7 april 2019 eiste ISKP de verantwoordelijkheid op voor twee bomaanslagen tegen de
Afghaanse veiligheidsdiensten. Volgens een internetcommuniqué van ISKP waren daarbij
vijftien veiligheidsmensen om het leven gekomen.64 Dezelfde dag ontplofte nog een bom die
vijf gewonden maakt. Volgens Pajhwok waren er op twee dagen tijd vijf bommen ontploft in
Jalalabad.65
Op 8 april 2019 claimde ISKP vijf politiemannen gedood of verwond te hebben.66
Op 9 april 2019 ontploft een bom vlakbij een voertuig van de ontmijningsdienst van de politie.
Er vielen acht gewonden.67
Op 28 april 2019 werd een stamoudste gedood wanneer een bermbom afgaat naast zijn auto.
Er raken ook drie personen gewond.68
Op 6 mei 2019 claimde ISKP verschillende politiemannen gedood of verwond te hebben door
twee IED’s.69
Op 12 mei 2019 schoten onbekenden de adjunct-chef van de inlichtingendienst van het district
Kama dood in Jalalabad.70
Op 13 mei 2019 vonden verschillende explosies plaats die drie doden en twintig gewonden
maken.71 De volgende dag werden de aanslagen opgeëist door ISKP. 72
Op 19 mei 2019 arresteerden de veiligheidsdiensten twee veronderstelde leden van de Taliban
in Jalalabad.73
Op 24 mei 2019 werd een bomaanslag gepleegd tegen een voertuig van het provinciaal
bestuur. Er vielen drie gewonden.74
Op 7 juni 2019 claimde ISKP vier leden van de veiligheidsdiensten gedood of verwond te
hebben met een IED.75
Op 13 juni 2019 werd een zelfmoordaanslag gepleegd op een voertuig van een
politiecommandant. Er vielen acht doden en elf gewonden. 76 Onder de doden waren, naast
vier agenten, ook burgers. Het dodental liep de volgende dag op tot elf. De aanslag werd
opgeëist door ISKP.77
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Op 19 juni 2019 kwamen twee politiemannen om bij een bomaanslag op hun voertuig in
politiedistrict 2. Er vielen ook ruim twintig gewonden, waaronder burgers.78
Op 25 juni 2019 claimde ISKP een officier en twee agenten van de politie gedood te hebben
in Jalalabad.79
Op 5 juli 2019 werd een medewerker van het nationaal Directoraat voor Veiligheid gedood. 80
Op 8 juli 2019 werden vier burgers gewond wanneer een bermbom afgaat.81
Op 9 juli 2019 raakten bij een explosie twee mensen gewond.82
Op 12 juli 2019 kwam één politieman om en raakten twee andere agenten gewond bij de
explosie van een IED.83
Op 24 juli 2019 claimde ISKP een agent van de verkeerspolitie te hebben gedood.84
Op 28 juli 2019 claimde ISKP een politieman te hebben gedood.85

2.2.2 Statistieken
Een van de meest volledige overzichten van het geweld in Nangarhar en meer specifiek de districten
Jalalabad, Behsud en Surkhrod wordt gegeven door ACLED. Het Armed Conflict Location & Event Data
Project (ACLED) is een Amerikaans non-profit project dat informatie over conflicten verzamelt,
analyseert en in kaart brengt. De bronnen die ACLED voor Afghanistan raadpleegt zijn publiek
toegankelijk. Het gaat voornamelijk om (Afghaanse) nieuwskanalen. De databank is publiek
raadpleegbaar op de website van ACLED en wordt regelmatig bijgewerkt. De inventaris van ACLED
geeft de datum van incidenten, het type van geweld, actoren van geweld, beschrijving van de
incidenten, de locatie en het aantal dodelijke slachtoffers weer. 86
ACLED registreert gewelddadige incidenten in Afghanistan op districtsniveau en ordent ze volgens de
categorieën: battles, explosions/remote violence en violence against civilians. ACLED neemt ook
andere incidenten op, meer bepaald onder de categorieën riots, protests en strategic developments.
Deze worden niet in dit hoofdstuk opgenomen. Een volledig overzicht van de verschillende categorieën
en subcategorieën van incidenten, met bijhorende definities, is terug te vinden in een nota van Cedoca
over de methodologie ACLED.87
Sinds 2018 raadpleegt ook SIGAR de databank van ACLED. Het is de bedoeling van SIGAR om dat te
blijven doen om de veiligheidstrends op te volgen en een analyse van gewelddadige incidenten te
kunnen maken.88
Een internationale bron die anoniem wenst te blijven schrijft begin 2018 in een e-mail aan de Noorse
COI-dienst Landinfo dat het conflictpatroon in de naburige districten van de stad Jalalabad
gelijkenissen vertoont met de provinciehoofdstad. Het gaat vooral om asymmetrische tactieken
waarbij de opstandelingen, ondermeer, gebruik maken van IED’s om veiligheidspersoneel aan te
vallen. Daarnaast zijn er meldingen van gerichte moorden, zoals op overheidsgezinde tribale leiders.89
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Hieronder beschrijft Cedoca voor de provincie Nangarhar algemeen en voor de districten Jalalabad,
Behsud en Surkhrod specifiek het aantal en de aard van de door ACLED geregistreerde incidenten voor
de de periode van 1 februari tot 31 juli 2019.
2.2.2.1 De provincie Nangarhar
Battles
ACLED telt 181 dergelijke incidenten, waarbij 1079 doden vielen. Het betreft steeds confrontaties
tussen enerzijds het Afghaanse leger en politie en anderzijds de Taliban en de Islamitische Staat
Provincie Khorasan (ISKP).
Explosions/Remote violence
ACLED telt 110 dergelijke incidenten, waarbij 476 doden vielen. Er waren 57 luchtaanvallen waarbij
351 doden vielen. Er waren 47 explosies (waaronder IED’s), waarbij 101 doden vielen. Er waren
volgens ACLED slechts twee zelfmoordaanslagen. Daarbij vielen 20 doden.
Violence against civilians
ACLED telt 148 gevallen van geweld tegen burgers, waarbij 314 doden vielen. In 41 gevallen ging het
geweld uit van de Taliban en ISKP, waarbij 78 doden vielen. In 76 gevallen ging het geweld uit van
het Afghaanse leger, de Afghaanse politie of NAVO-troepen, waarbij 204 doden vielen.90
2.2.2.2 Het district Jalalabad
Battles
ACLED telt 17 gevechten, waarbij 120 doden vielen. Het betreft steeds confrontaties tussen enerzijds
het Afghaanse leger en politie en anderzijds de Taliban en de Islamitische Staat Provincie Khorasan
(ISKP).
Explosions/Remote violence
ACLED telt 23 dergelijke incidenten, waarbij 82 doden vielen. Er waren 4 luchtaanvallen waarbij 45
doden vielen. Er waren 17 explosies (waaronder IED’s), waarbij 24 doden vielen. Er was één
zelfmoordaanslag waarbij 11 doden vielen.
Violence against civilians
ACLED telt 6 gevallen van geweld tegen burgers, waarbij 16 doden vielen. In 1 geval ging het geweld
uit van de Taliban, waarbij 2 doden vielen. In 1 geval ging het geweld uit van het Afghaanse leger,
waarbij 10 doden vielen. Bij de overige 4 doden waren de daders niet geïdentificeerde gewapende
groepen.91
2.2.2.3 Het district Behsud
Battles
ACLED telt 5 gevechten, waarbij 6 doden vielen. Het betreft steeds confrontaties tussen enerzijds het
Afghaanse leger en politie en anderzijds de Taliban en de Islamitische Staat Provincie Khorasan (ISKP).
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Explosions/Remote violence
ACLED signaleert geen dergelijke incidenten.
Violence against civilians
ACLED telt 1 geval van geweld tegen burgers, waarbij 2 doden vielen. De daders behoorden tot een
niet geïdentificeerde gewapende groep.92
2.2.2.4 Het district Surkhrod
Battles
ACLED telt 14 gevechten, waarbij 31 doden vielen. Het betreft steeds confrontaties tussen enerzijds
het Afghaanse leger en politie en anderzijds de Taliban.
Explosions/Remote violence
ACLED telt 4 dergelijke incidenten, waarbij 9 doden vielen. Het betrof in alle gevallen explosies.
Violence against civilians
ACLED signaleert geen gevallen van geweld tegen burgers.93

3. IDP’s en vluchtelingen
Het rapport van juli 2019 van het UK Home Office stelt algemeen over de situatie in Afghanistan:
“People displaced by conflict and violence tend to try to stay as close as possible to their homes,
moving from rural areas to the provincial capital or a neighbouring province. Many seek shelter
with host communities or, in the case of those who flee to urban areas, in informal or unplanned
settlements. Those who flee from rural to urban areas tend to do so because they believe cities
are relatively safer and provide better access to infrastructure, services and livelihoods … From 1
January 2019 to 20 May 2019, 127.439 individuals fled their homes due to conflict.”94
Op 22 april 2019 braken zware gevechten uit tussen de Taliban en Islamitische Staat Provincie
Khorasan (ISKP) in de districten Khogyani en Sherzad, in de provincie Nangarhar. Vrijwel onmiddellijk
kwam een aanzienlijke vluchtelingenstroom op gang.95 Het United Nations Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs (UNOCHA) meldde op 2 mei 2019 dat de gevechten in beide districten voor
gevolg hadden dat eind april 56.329 personen (8.047 families) op de vlucht waren. Een aantal van
hen bleef in Khogyani maar de meerderheid (63 %), 5.073 families, vluchtte naar het district
Surkhrod. Het district Behsud was de bestemming voor 1.145 families. Een kleinere groep IDP’s ging
naar Jalalabad.96 Het VN rapport aan de secretaris-generaal van 14 juni 2019 schatte het aantal IDP’s
naar aanleiding van het conflict in Khogyani en Sherzad lager in, 9.016. De VN steldde echter ook dat
hun beoordeling van de situatie nog bezig was en achtte het mogelijk dat dit aantal nog zou stijgen.
De Afghaanse autoriteiten verleenden assistentie aan de IDP’s, ondermeer voedsel, geld en
basisgoederen en –diensten. Volgens de VN was het problematische aan de situatie dat het geweld in
Khogyani en Sherzad niet geluwd was, wat de terugkeer van de IDP’s op korte termijn onwaarschijnlijk
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maakte. De VN stipte in dit verband ook aan dat de Afghaanse overheid tevens zijn handen vol had
met een andere vluchtelingenstroom van zo’n 25.000 mensen. Die waren vertrokken ingevolge zware
gevechten tussen Taliban en ISK in het district Chapa Darra in de provincie Kunar. Tenslotte haalt de
VN aan dat meer algemeen het aantal IDP’s in de eerste maanden van 2019 in Afghanistan 23 % lager
lag dan in dezelfde periode in 2018, maar dat door de aanhoudende gevechten IDP’s veelal niet konden
terugkeren.97
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Samenvatting
Algemeen is de mate van geweld in Afghanistan in de periode van 1 februari tot 31 juli 2019 lager dan
in dezelfde periode van 2018.
Nangarhar blijft echter een van de meest gewelddadige provincies van Afghanistan. ACLED signaleert
181 battles, 110 gevallen van explosions/remote violence en 148 gevallen van violence against
civilians.
Van al deze feiten zijn er 17 battles, 23 gevallen van explosions/remote violence en 6 gevallen van
violence againts civilians die zich voordeden in het district Jalalabad. In de districten Behsud en
Surkhrod, die grenzen aan Jalalabad, ligt het geweld echter lager. Voor beide districten samen telt
ACLED weliswaar 19 battles, maar slechts 4 gevallen van explosions/remote violence en maar één
geval van violence against civilians.
Uit een analyse van de incidenten blijkt dat er in de districten Behsud en Surkhrod vrijwel altijd sprake
is van doelgericht geweld. Personen die geviseerd worden zijn militairen, leden van de ordediensten
of politieke tegenstanders van de islamistische oppositie. Er komen weinig of geen burgers om het
leven. In het district Jalalabad is er ook sprake van doelgericht geweld maar zijn er veel meer
incidenten waarbij burgerslachtoffers vallen. Het betreft meestal omstaanders die toevallig in de buurt
zijn van het doelwit. In Jalalabad gebeurden er tijdens de verslagperiode in hoofdzaak bomaanslagen,
die vrijwel altijd toegeschreven konden worden aan de terreurorganisatie Islamitische Staat Provincie
Khorasan (ISKP).
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