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Inleiding 

In deze COI Focus beschrijft Cedoca de veiligheidssituatie in de stad Jalalabad, hoofdplaats van de 

provincie Nangarhar in het oosten van Afghanistan. De verslagperiode voor dit rapport bestrijkt de 

periode 1 maart 2017 tot en met 31 januari 2018. Het onderzoek voor deze COI Focus is afgerond 

op 15 februari 2018. Deze COI Focus is een actualisering van de gelijknamige COI Focus 

Veiligheidssituatie in Jalalabad van 9 juni 2017.   

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. Een voorbeeld hiervan is het onderscheid tussen burgers en strijdende partijen. 

Indien mannelijke slachtoffers gevonden worden die een strijdbare leeftijd hebben, zonder dat kan 

worden vastgesteld dat het om strijders gaat, worden ze niet altijd bij de burgerslachtoffers 

gerekend.1 Ontvoeringen worden vaak uit de persberichten geweerd om veiligheidsredenen.2 De 

informatie en data met betrekking tot de veiligheidssituatie is de afgelopen jaren steeds schaarser, 

minder transparant en gepolitiseerd geworden.3 Sinds het voorjaar 2017 beschikt Cedoca niet meer 

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 (half)jaarlijkse 

rapportering over het beschermen van burgers door de United Nations Assistance Mission in 

Afghanistan (UNAMA), de kwartaalrapportering van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties 

aan de Algemene Vergadering (UN Secretary-General, UNSG), de jaarlijkse rapportering van het 

Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights, OHCHR), de maandelijkse rapportering van het Hoog 

Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (United Nations High Commissioner for 

Refugees, UNHCR) en de jaarlijkse rapportering over de staat van de humanitaire situatie van 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. 

 

                                                
 

1 UNAMA,15/02/2018, pp. i-ii, url; UNAMA, 02/2015, p. i, url; AAN (Ruttig T.), 29/01/2018, url  
2 UNAMA, 08/2010, pp. 6-7, url 
3 AAN (Ruttig T.), 29/01/2018, url 
 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
http://unama.unmissions.org/sites/default/files/2014-annual-report-on-protection-of-civilians-final.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/more-violent-more-widespread-trends-in-afghan-security-in-2017/
http://unama.unmissions.org/sites/default/files/august102010_mid-year_report_2010_protectionofciviliansinarmed_conflict.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/more-violent-more-widespread-trends-in-afghan-security-in-2017/
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Deze COI Focus maakt gebruik van cijfergegevens met betrekking tot veiligheidsincidenten uit de 

inventaris van het Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een Brits universitair 

onderzoeksproject voor conflictanalyse. Daarnaast vraagt Cedoca regelmatig advies aan een 

hooggeplaatste westerse veiligheidsanalist in Kabul. Dit op voorwaarde dat geen verwijzing wordt 

gemaakt naar deze persoon of naar zijn organisatie. Het gaat om een analist die om professionele 

redenen de veiligheidssituatie nauwgezet opvolgt. Cedoca heeft voor dit rapport beroep gedaan op 

een onafhankelijke consultant met meerdere jaren ervaring en werkzaam voor verschillende 

onderzoeksorganisaties in Kabul. Deze consultant wil om veiligheidsredenen anoniem blijven. 

Verder doet Cedoca beroep op onder meer analyses en rapporten van onafhankelijke 

onderzoeksorganisaties zoals Afghanistan Analysts Network (AAN), Afghanistan Research and 

Evaluation Unit (AREU), consultancybureau en onafhankelijke denktank Samuel Hall, The Liaison 

Office (TLO) en rapporten van het European Asylum Support Office (EASO). Voor anekdotische 

illustraties verzamelt Cedoca feitenmateriaal in betrouwbare Afghaanse en internationale 

mediakanalen zoals Pajhwok Afghan News, Ariana News, Tolo News, Bakhtar News, Khaama Press, 

The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Diplomat, Reuters, BBC News en de 

Long War Journal (LWJ). 

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. In het geval van fundamentele 

wijzigingen in het patroon van het geweld zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.  

Dit document telt zeven hoofdstukken. 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 internally displaced persons (IDP’s) in de omgeving van Jalalabad aan bod. Hoofdstuk zeven, ten 

slotte, 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.  

De geraadpleegde bronnen hanteren vaak verschillende schrijfwijzen voor Afghaanse plaats- en 

persoonsnamen. Cedoca neemt de meest courante schrijfwijze uit Engelstalige bronnen over. In 

deze COI Focus gebruikt Cedoca systematisch voor Islamitische Staat de afkorting ISKP om te 

verwijzen naar de groepering die onder leiding staat van Abu Bakr al-Baghdadi (IS, ISIS, ISIL of 

Daesh). Islamitische staat wordt in Afghanistan de Islamitische Staat Khorasan-provincie (ISKP) 

genoemd.4 

  

                                                
 

4 EASO, 12/2017, p. 13, url 
 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
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1. Geschiedenis en context van de stad Jalalabad  

 

Figuur 1: Kaart provincie Nangarhar, district Jalalabad met stad Jalalabad5 

Jalalabad is de hoofdplaats van de provincie Nangarhar, in het oosten van Afghanistan. De stad 

situeert zich in het district Jalalabad en wordt omgeven door de districten Behsud, Surkhrod, 

Chaparhar, Kama en Rodat.6 Ondanks de historische waarde van de stad als het toneel waar grote 

veldslagen en externe inmenging op de lokale politiek plaatsvond, is Jalalabad ook het centrum van 

het politieke, sociale en economische leven in de oostelijke regio van Afghanistan.7 Vandaag de dag 

wordt Jalalabad aanzien als een van de vijf grootste steden in Afghanistan.8  

                                                
 

5 OCHA, 14/04/2014, p. 12, url  
6 OCHA, 14/04/2014, p. 12, url 
7 AREU (Jackson  A.), 22/06/2014, p. 11, url 
8 Pajhwok Afghan News, 03/06/2013, url   
 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/E-Politics-and-Governance-in-Afghanistan-the-Case-of-Nangarhar-Province.pdf
http://elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nangarhar
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In 1958 bevatte de stad slechts één politiedistrict, of nahia.9 Volgens verschillende geraadpleegde 

bronnen waaronder de website van de stad Jalalabad is er momenteel sprake van zes nahia.10 De 

geraadpleegde bronnen zijn echter niet eenduidig over de precieze afbakening van de zesde nahia 

(zie verder). Volgens een schatting van het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire zaken van 

de Verenigde Naties (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA) telt de stad 

Jalalabad in augustus 2016 232.901 inwoners. Dit is een schatting van het inwonersaantal in de 

stadskern.11 Andere schattingen, wijzen op een inwonersaantal van ongeveer 500.000 tot 1 miljoen 

in de regio van de stad Jalalabad.12 De bevolking van de provincie Nangarhar bestaat voornamelijk 

uit Pashtun, Pachay, Tadzjieken, Gujjars en Kuchis.13 Verder wonen er ook een kleine minderheid 

Hindoe-Sikhs in de stad.14 De huidige burgemeester van de stad is Hammedullah Afghan, hij is 

aangesteld sinds oktober 2015.15 

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 Daruntha-dam, Nangarhar binnen vanuit de provincie 

Laghman en verlaat Nangarhar via de grenspost in Torkham. Deze weg, die langs de grensovergang 

in Torkham en de Khyberpas loopt, is een van de belangrijkste bevoorradingswegen van de 

Afghaanse hoofdstad.16 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 Afghani.17 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.18 

Er zijn sterke seizoensgebonden migratiepatronen met velen die de koude wintermaanden in Kabul 

ontvluchten naar Jalalabad en in omgekeerde richting de drukkende hitte in de zomer ontvluchten 

richting Kabul. 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.19 Iemand bezoeken in Peshawar is volgens een rapport van 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.20 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.21 

 

                                                
 

9 Mumtaz W., 06/2013, url 
10 Jalalabad Municipality (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url; Mumtaz W., 06/2013, url 
11 UNOCHA, 11/08/2016, url 
12 AREU (Giovacchini T.), 08/2011, p. 5, url; Pajhwok Afghan News, 05/07/2017, url  
13 Office Of The President (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url; Pajhwok Afghan News, 25/02/2017, url  
14 Al Jazeera (Kumar R.), 01/01/2017, url  
15 Jalalabad Municipality (Islamic Republic of Afghanistan), 07/10/2015, url 
16 USAID, 03/2013, p. 16, url   
17 AREU (Minoia G., Mumtaz W., Pain A.), 11/2014, p. 6, url  
18 Westerse veiligheidsmedewerker, senior analist, e-mail, 19/12/2017  
19 AREU (Schütte S.), 05/2006, p. 3, url  
20 AREU (Schütte S.), 05/2006, p. 3, url  
21 Nicolle H., onuitgegeven toespraak opgetekend door Cedoca, 02-03/12/2015 

http://journals.openedition.org/remmm/8071
http://jalalabad-m.gov.af/en/page/5830
http://journals.openedition.org/remmm/8071
https://data.humdata.org/dataset/914eb41e-adbc-4b1b-9ab3-b3787f3c7191/resource/575d52da-9de3-4cf3-87b8-e87c78634396/download/AFG_CSO_POP_DISTRICT_2016_2017_OCHA_20160811.xlsxb
https://areu.org.af/archives/publication/1121
https://www.pajhwok.com/en/node/488089
https://president.gov.af/en/nangarhar/
https://www.pajhwok.com/en/2017/02/25/nangarhar-sikh-community%E2%80%99s-children-want-building-school
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/12/decline-afghanistan-hindu-sikh-communities-161225082540860.html
http://jalalabad-m.gov.af/en/news/new-mayor-for-jalalabad-city-appointed
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KKSR.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1427EThe-social-life-of-the-onion-the-informal-regulation-of-the-onion-market-in-Nangarhar-Afghanistan.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2015/12/616E-Gaining-Some-Ground-CS-web.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2015/12/616E-Gaining-Some-Ground-CS-web.pdf
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Het rapport van december 2017 van EASO over de veiligheidssituatie geeft aan dat de geschiedenis 

van Afghanistan wordt gekenmerkt door een structurele scheiding tussen stad en platteland.22 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”, dat de legale stedelijke 

ontwikkeling van Jalalabad negatief heeft beïnvloed.23 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.24  

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 (figuur 2) toont volgens het rapport van 

USAID de Jalalabad “Metropolitan Region” aan.  

 

Figuur 2: kaart Jalalabad “Metropolitan Region”25 

 

                                                
 

22 EASO, 12/2017, p. 58, url 
23 Mumtaz W., 06/2013, url 
24 USAID, 03/2013, pp. 12-15, url  
25 USAID, 03/2013, p. 14, url  

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
http://journals.openedition.org/remmm/8071
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KKSR.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KKSR.pdf
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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 (figuur 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.26  

 

Figuur 3: Kaart Jalalabad “City Region, Regional Context”27 

Hoewel de geraadpleegde bronnen (het rapport van USAID en de studie van de Afghaanse overheid) 

niet hetzelfde gebied afbakenen, kan hieruit worden afgeleid dat het stedelijk weefsel van de stad 

Jalalabad groter is dan de districtsgrenzen aanduiden (zie figuren 2 en 3).  

 

                                                
 

26 GIRoA, 08/2016, p. 65, url 
27 GIRoA, 08/2016, p. 65, url  

http://unhabitat.org/atlas-of-afghan-city-regions-2016/
http://unhabitat.org/atlas-of-afghan-city-regions-2016/
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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.”28 

De geraadpleegde bronnen zijn vaak onduidelijk over het exacte district waarin bepaalde dorpen 

liggen. Zo ligt de plaats Farm Hada volgens een kaart van UNOCHA29 in het district Surkhrod, 

volgens de kiescommissie in het district Behsud30 en wordt het in persberichten omschreven als een 

buitenwijk van Jalalabad.31 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 nahia32, maar die ligt volgens 

USAID buiten de grenzen van de stadskern van Jalalabad33, het provinciaal district zoals aangeduid 

op de kaarten van UNOCHA.34 De website van de stad Jalalabad verduidelijkt dat de zesde nahia een 

van de 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”.35  

Volgens UN-Habitat moet er aandacht zijn voor de onderlinge verbanden tussen steden en hun peri-

urbane en omliggende rurale gebieden.36 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 (zie 3. Typologie van het geweld). 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.37 Toch worden ook incidenten op deze posities 

weergegeven, omdat ze volgens Cedoca deel uitmaken van een veiligheidsanalyse van de stad in 

haar geheel. 

 

  

                                                
 

28 UN-Habitat, e-mail, 07/01/2018 
29 OCHA, 14/04/2014, p. 5, url  
30 Independent Electoral Commission, s.d., url   
31 Pajhwok Afghan News, 10/02/2016, url  
32 IDLG, 08/2011, p. 5, url 
33 USAID, 03/2013, p. 16, url 
34 OCHA, 14/04/2014, p. 5, url 
35 Jalalabad Municipality (Islamic Republic of Afghanistan), s.d., url 
36 UN-Habitat, 01/2016, url  
37 Pajhwok Afghan News, 16/07/2013, url   

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar.pdf
http://www.iec.org.af/pdf/wj_polling_centers/nangarhar.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2016/02/10/japan-help-renovate-hada-museum-nangarhar
http://jalalabad-m.gov.af/Content/Media/Documents/JalalabadCDPEnglish,Final36201210532534553325325.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KKSR.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar.pdf
http://jalalabad-m.gov.af/en/page/5830
http://www.fukuoka.unhabitat.org/projects/afghanistan/pdf/DP1_English.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2013/07/16/2-dead-3-injured-jalalabad-explosion
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2. Huidige situatie en recente ontwikkelingen  

In haar rapport van 15 december 2017 stelt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan de 

Algemene Vergadering (UN Secretary-General, UNSG), dat de algemene veiligheidssituatie in 

Afghanistan “higly volatile” blijft. Ongeveer 56 % van alle gerapporteerde incidenten in Afghanistan 

tijdens de eerste elf maanden van 2017 vonden plaats in de zuidelijke en oostelijke provincies, 

waarbij in de oostelijke provincies de meeste incidenten werden gerapporteerd.38 Dit wordt ook 

bevestigd in het rapport van de Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) 

van januari 2018.39  Recente mediaberichtgeving omschrijft de provincie Nangarhar als een relatief 

rustige provincie, maar gewapende militante groeperingen zoals de taliban en Islamitische Staat 

(ISKP) zijn actief in de meer afgelegen delen van de provincie.40 De afgelopen jaren is de 

veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar erop achteruitgegaan.41 Het rapport van SIGAR van 

januari 2018 maakt melding van een stijging van het aantal Amerikaanse luchtaanvallen. De 

meerderheid van deze luchtaanvallen, vonden plaats in de provincies Helmand en Nangarhar.42 In 

haar jaarrapport van 2017 schrijft de United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dat 

de meest voorkomende tactieken die burgerslachtoffers eisen in Nangarhar grondoffensieven, het 

gebruik van improvised explosive devices (IED’s) en doelgerichte moorden zijn.43  

Een studie van Samuel Hall omschrijft de stad Jalalabad in 2014, als een “relatief veilig bastion” in 

een provincie waar de onveiligheid in de rurale regio’s toeneemt.44 De internationale 

ontwikkelingsorganisatie Asia Foundation stelt in 2016 dat er een groeiende tendens onder de 

Afghaanse bevolking waar te nemen is dat de stedelijke gebieden “gevaarlijk” zijn. In Jalalabad, 

vrezen 87 % van de respondenten van een enquête uitgevoerd door de Asia Foundation meer voor 

hun veiligheid dan in de omliggende districten buiten de provinciale hoofdstad (81,7 %).45 Volgens 

Thomas Ruttig, analist van AAN zijn er sinds december 2017 meer “high profile”-aanvallen waar te 

nemen in grote steden en districten van Afghanistan. Ook Jalalabad is hierbij recent terug in het 

vizier gekomen van militante groeperingen.46 Een westerse veiligheidsanalist in Kabul geeft aan dat 

de veiligheidssituatie in Jalalabad sinds juni 2016 achteruit is gegaan. Het gaat voornamelijk om een 

toename van criminele activiteiten.47 Specifiek voor de stad Jalalabad klagen inwoners in de 

mediaberichtgeving in 2017 een toenemend onveiligheidsgevoel aan. Het gaat vooral over een 

toename van gewapende overvallen, ontvoeringen, explosies, zelfmoordaanslagen en (doel)gerichte 

moorden.48 In februari 2018 blijkt uit 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 zijn regelmatig onderworpen aan diefstal, afpersing en 

ontvoering.49 

 

                                                
 

38 UNSG, 15/12/2017, p. 5, url   
39 SIGAR, 30/01/2018, p. 83, url  
40 Khaama Press, 26/12/2017, url; Khaama Press, 31/12/2017, url   
41 Khaama Press, 26/12/2017, url; Khaama Press, 31/12/2017, url   
42 SIGAR, 30/01/2018, p. 83, url  
43 UNAMA,15/02/2018, p. 67, url 
44 Samuel Hall, 01/2014, p. 16, url  
45 Asia Foundation, 12/2016, p. 39, url  
46 AAN (Ruttig T.), 05/02/2018, url  
47 Westerse veiligheidsmedewerker, senior analist, e-mail, 19/12/2017 
48 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  
49 DW, 15/02/2018, url  
 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg-report-on-afghanistan-15-december-2017.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr.pdf
https://www.khaama.com/afghan-forces-thwart-car-bombing-coordinated-attacks-in-jalalabad-city-04130
https://www.khaama.com/deadly-suicide-attack-foiled-in-jalalabad-city-in-east-of-afghanistan-04154
https://www.khaama.com/afghan-forces-thwart-car-bombing-coordinated-attacks-in-jalalabad-city-04130
https://www.khaama.com/deadly-suicide-attack-foiled-in-jalalabad-city-in-east-of-afghanistan-04154
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
http://samuelhall.org/REPORTS/DRC%20PIN%20Urban%20Poverty%20Report.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Apr2017.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/five-questions-to-make-sense-of-the-new-peak-in-urban-attacks-and-a-violent-week-in-kabul/
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/16/nangarhar-govt-fails-security-front-activists
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/18/doctors-druggists-go-strike-jalalabad
http://www.tolonews.com/business/nangarhar-investors-concerned-over-their-safety
http://www.tolonews.com/afghanistan/threats-against-forex-dealers-rise-nangarhar
http://p.dw.com/p/2sj09
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3. Typologie van het geweld 

Voor cijfergegevens over de typologie van het geweld, heeft Cedoca de inventaris van het Armed 

Conflict Location & Event Data Project (ACLED) gebruikt. Het universitaire onderzoekscentrum voor 

conflictanalyse ACLED heeft, op basis van publieke informatie en lokale vertrouwelijke bronnen een 

inventaris gemaakt van incidenten in Afghanistan, net zoals het onderzoekcentrum dit voor andere 

landen doet. De bronnen die ACLED raadpleegt zijn onder meer de volgende: Afghan Islamic Press, 

Voice of Jihad, Khaama Press, Pajhwok Afghan News, BBC Monitoring, Bakhtar News. De inventaris 

is publiek raadpleegbaar op de website van ACLED en wordt regelmatig bijgewerkt.50  

De inventaris van ACLED geeft het type van geweld, actoren van geweld, beschrijving van de 

incidenten, de locatie en het aantal slachtoffers weer.51 ACLED wijst erop dat de verzamelde 

gegevens in zekere mate de prioriteiten van de mediaverslaggeving weerspiegelen en dat een 

onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is.52  

ACLED ordent de gewelddadige incidenten in de volgende categorieën53: 

 “Battle-No change of territory”: een gevecht tussen twee gewelddadige gewapende groepen 
waar de controle van het betwiste gebied waarin wordt gevochten niet verandert;  
 

 “Battle-Non-state actors overtake territory”: een gevecht waar niet-gouvernementele 
actoren, zoals rebellen, de controle over het gebied krijgen waarin het geweld plaatsvindt;  
 

 “Battle-Government regains territory”: een gevecht waar de regering de controle opnieuw 
krijgt over een gebied;  
 

 “Violence against civilians”: een aanval waar een gewapende/gewelddadige groep 
ongewapende burgers/ niet-strijders als doelwit heeft;  
 

 “Remote violence”: beschrijft een aanval die vanop afstand wordt uitgevoerd. Voorbeelden 

van dit soort geweld zijn bermbommen (IED’s), drone-activiteiten, lucht- en 

mortieraanvallen. Deze vorm van geweld kan tegen mensen of infrastructuren gericht zijn.” 
 

ACLED lijst ook niet-gewelddadige incidenten op. Het gaat om de volgende categorieën54:  

 “Headquarters or Base established”: een gewelddadige groep vestigt een permanente of 
semipermanente basis of hoofdkwartier. Dit evenement is niet gewelddadig; 
 

 “Strategic Development”: contextueel belangrijke informatie over de activiteiten van 
gewelddadige groepen dat geen politiek geweld is; 
 

 “Non-violent Transfer of Territory”: situaties waarin rebellen, regeringen of gelieerde partijen 

van beiden de controle over een locatie krijgen zonder zich schuldig te maken aan 
gewelddadige acties; 
  

 “Riots/Protest”: een protest is een openbare demonstratie waarbij de deelnemers geen 
geweld gebruiken, hoewel geweld tegen hen kan worden gebruikt. 

 

                                                
 

50 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
51 ACLED, 2017, url 
52 ACLED, 28/12/2017, url  
53 ACLED, 2017, url 
54 ACLED, 2017, url 
 

https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/Sourcing_FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
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Voor de volledigheid werden ook de niet-gewelddadige incidenten opgenomen in deze COI Focus.  

ACLED registreert voor ieder incident het aantal dodelijke slachtoffers. ACLED licht toe dat deze 

aantallen schattingen zijn. Sommige bronnen geven immers niet exact weer hoeveel doden er vallen 

en schrijven bijvoorbeeld enkel dat er “meerdere” zijn. In dat geval rekent ACLED er tien. Als de 

bronnen verschillende aantallen noemen, neemt ACLED het laagste aantal. Dit totaalcijfer omvat 

zowel burgerdoden als veiligheidspersoneel of militieleden tenzij het expliciet is weergegeven.55  

Cedoca stelde per e-mail op 9 februari 2018 aan ACLED de vraag of de informatie in de 

geraadpleegde bronnen geverifieerd wordt en hoe de locatie van een incident bepaald wordt. Cedoca 

ontving per e-mail op 10 en 11 februari 2018 de volgende antwoorden: 

“The sources ACLED uses to create our events are for almost all open-access media sources, as 

well as a lesser number of non-media sources which supplement these (e.g. 

https://afghanistan.liveuamap.com/). For specific events, you can find where we retrieved the 

article used to create the event in the "Source" column, and can also see if multiple sources were 

accessed. Some events are based on only one source, i.e. an article from one news organization, 

while others could have taken information from multiple articles from the same organization or a 

number of different ones, depending on the event. In general, we try to get the most accurate 

picture of an event as possible by cross-checking the information across multiple sources.”56 

“In terms of locations of events, we determine the location based on the reporting. We use the 

geoprecision column to determine how precise the location recorded is. In situations where we 

know a battle or airstrike happened somewhere in a province, we would centre the event at the 

provincial capital at geoprecision 3, denoting that the event happened somewhere in the 

province. Likewise, if we only know it happened in a specific district, we would centre the event at 

the district capital at geoprecision 2. If an event has a geoprecision of 1, that means we are 

confident it happened at the exact location recorded.”57 

Gelet op de methodologie en de gegevens van ACLED kan de data volgens Cedoca slechts 

beschouwd worden als een schatting en indicatie van de tendensen met betrekking tot geweld in een 

bepaalde periode.  

Hieronder beschrijft Cedoca voor Jalalabad en de districten Behsud en Surkhrod het aantal en de 

aard van de incidenten die plaatsvonden in de huidige verslagperiode. Bij de beschrijving van de 

aard van de incidenten worden ook een aantal voorbeelden gegeven van incidenten die zich 

voordeden. Deze voorbeelden van incidenten tracht niet volledig te zijn, maar wel representatief. De 

incidenten waarop ACLED zich baseerde om deze in te delen in de verschillende categorieën kunnen 

geraadpleegd worden in de inventaris van ACLED die publiek beschikbaar is.58  

 

 

 

 

 

                                                
 

55 ACLED, 28/12/2017, url; ACLED, 2017, url 
56 ACLED, e-mail, 10/02/2018, 11/02/2018 
57 ACLED, e-mail, 11/02/2018, 11/02/2018 
58 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
 

https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/Fatalities_FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/data/
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3.1. Jalalabad (stad en district) 

3.1.1. Aantal incidenten 

 
Voor onderstaande tabel heeft Cedoca voor Jalalabad enkel de gegevens gebruikt die betrekking 

hebben op “geoprecision 1 en 2”.59 De onderstaande cijfers hebben dan ook betrekking op het 

district en de stad Jalalabad maar niet op de provincie Nangarhar in zijn geheel.  

 

Voor de referentieperiode 1 maart 2017 tot en met 31 januari 2018 telt ACLED voor het district en 

de stad Jalalabad 98 incidenten waarvan er 28 worden bestempeld als battle – no change of 

territory, 9 als violence against civilians en 51 als remote violence. ACLED telt 5 incidenten als 

Riots/Protests en 5 als Strategic Development. In totaal telt ACLED dodelijke 254 slachtoffers in de 

periode 1 maart 2017 tot en met 31 januari 2018.60  

 

ACLED DATA 01/03/2017-31/01/2018 

Type Incidents Fatalities 

Battle-no change of territory 28 105 

Remote violence 51 127 

Violence against civilians 9 20 

Riots/Protests 5 0 

Strategic development 5 2 

                                    Total 98 254 

 

Tabel 1: Tabel gecreëerd door Cedoca op basis van  
ACLED Data 01/03/2017-31/01/2018-Jalalabad (stad en district)61 

3.1.2. Aard van de incidenten 

 

De meeste gewelddadige incidenten die plaatsvonden in de stad en het district Jalalabad vallen 

volgens de inventaris van ACLED onder remote violence (zie tabel 1). Zoals beschreven in de 

methodologie van ACLED gaat het hier over aanvallen die vanop afstand worden uitgevoerd. 

Voorbeelden van dit soort geweld zijn bermbommen (IED’s), drone-activiteiten, lucht- en 

mortieraanvallen gericht tegen personen of infrastructuren.62 Het gaat enerzijds om doelgerichte 

aanvallen tegen individuele burgers, overheidspersoneel, veiligheidspersoneel en anderzijds om 

aanslagen op infrastructuren zoals de luchthaven, een National Directorate of Security (NDS)-

gebouw of politiegebouw.63 Voorbeelden hiervan zijn de volgende: 

 Op 8 maart 2017 raakte een stamoudste ernstig gewond, toen een mijn ontplofte.64 

                                                
 

59 ACLED, e-mail, 12/02/2018 
60 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
61 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
62 ACLED, 2017, url 
63 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
64 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 

https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
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 Bij een ontploffing in een ruimte in een politiegebouw kwamen drie burgers om het leven op 

16 mei 2017.65  

 Op 6 juni 2017 overleed een Afghaanse politiecommandant bij een explosie van een mijn.66  

 Op 20 juni 2017 overleden een rechter en zijn bodyguards na de ontploffing van een IED die 

was vastgemaakt aan zijn voertuig.67  

 Een motorfiets geladen met explosieven ontplofte tijdens een demonstratie nabij het 

sportstadium van de stad Jalalabad op 3 december 2017, acht burgers kwamen om het 

leven.68  

 Op 28 december 2017 kwamen drie politieagenten om het leven toen een mijn ontplofte in 

de buurt van een politievoertuig.69  

 Op 1 januari 2018 werd een IED tot ontploffing gebracht nabij een voertuig van de 

Afghaanse politie, drie politieagenten kwamen hierbij om.70  

 
In maart 2017 meldde een westerse veiligheidsanalist in Kabul aan Cedoca dat de belangrijkste 

tactiek van opstandelingen in Jalalabad het gebruik van IED’s is.71 De cijfergegevens van ACLED 

tonen deze dynamiek ook voor deze verslagperiode aan voor Jalalabad.72 Hoewel deze tactiek veelal 

doelgericht is, dat wil zeggen ingezet tegen bepaalde doelwitten, zijn deze aanslagen niet vrij van 

burgerslachtoffers. Volgens UNAMA kan het gebruik van IED’s in een drukbevolkte stedelijke 

omgeving, waarbij deze tactiek ook wordt ingezet tegen reddingswerkers, in bepaalde gevallen als 

een oorlogsmisdaad worden beschouwd.73 

ACLED documenteerde 28 incidenten onder de categorie battle – no change of territory (zie ook 

tabel 1). Het gaat hier vooral om gerichte aanvallen van de taliban of ISKP tegen de Afghaanse 

veiligheidsdiensten. Een aantal voorbeelden zijn de volgende: 

 Op 25 maart 2017 hebben gewapende mannen een controlepost aangevallen, hierbij 

kwamen twee politieagenten om het leven.74 

 Op 16 mei 2017 viel de taliban een politievoertuig aan op de ringweg nabij de stad 

Jalalabad.75  

 Op 1 juni 2017 schoten aanhangers van ISKP een politietrainer neer.76 

 Op 14 december 2017 vermoordde een aanhanger van ISKP een personeelslid van de NDS.77 

 Op 25 januari 2018 schoten onbekende opstandelingen de procureur van het district 

Chaparhar dood in de stad Jalalabad.78  

 
Zogenaamde “complexe aanvallen” worden door ACLED ook onder de categorie battle – no change 

of territory geplaatst. UNAMA definieert een “complexe aanslag” als een doelgerichte en 

gecoördineerde aanslag, waarbij een zelfmoordaanslag wordt gepleegd, meer dan één aanvaller 

betrokken is en verschillend wapentuig wordt gebruikt.79 In mei 2017 werd een complexe aanslag 

                                                
 

65 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
66 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url; Khaama Press, 20/06/2017, url  
67 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url; Khaama Press, 20/06/2017, url  
68 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url; Khaama Press, 20/06/2017, url  
69 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url; Khaama Press, 20/06/2017, url  
70 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
71 Westerse veiligheidsmedewerker, senior analist, meeting, 17/03/2017. De contactpersoon wenst uitdrukkelijk 
anoniem te blijven.  
72 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
73 UNAMA, 02/2017, url  
74 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
75 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
76 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
77 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
78 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
79 UNAMA,15/02/2018, p. 1, url 

https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.khaama.com/explosion-in-jalalabad-city-leaves-a-judge-dead-3-civilians-wounded-02985
https://www.acleddata.com/data/
https://www.khaama.com/explosion-in-jalalabad-city-leaves-a-judge-dead-3-civilians-wounded-02985
https://www.acleddata.com/data/
https://www.khaama.com/explosion-in-jalalabad-city-leaves-a-judge-dead-3-civilians-wounded-02985
https://www.acleddata.com/data/
https://www.khaama.com/explosion-in-jalalabad-city-leaves-a-judge-dead-3-civilians-wounded-02985
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
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uitgevoerd, gericht tegen de staatsomroep Radio Television Afghanistan (RTA).80 Op 24 januari 2018 

vielen vier gewapende mannen het kantoor van Save the Children aan in de stad Jalalabad.81 In 

beide gevallen werden de aanslagen opgeëist door ISKP.82  

Uit tabel 1 blijkt dat ACLED negen incidenten rapporteerde van violence against civilians in 

Jalalabad. Dit zijn incidenten waarbij individuen het slachtoffer werden van bijvoorbeeld 

moordaanslagen met vuurwapens of explosieven.83  

 Op 24 mei 2017 schoten opstandelingen van ISKP een medewerker van een rechtbank 

neer.84  

 Op 30 mei 2017 vermoorden opstandelingen van ISKP een rechter uit de provincie Laghman 

in de stad Jalalabad.85 

 Op 30 oktober 2017 vermoorden opstandelingen van de taliban een openbare aanklager uit 

de provincie Laghman in de stad Jalalabad.86  

 Op 21 september 2017 voerden de Afghaanse veiligheidsdiensten een huiszoeking uit. Drie 

burgers kwamen hierbij om.87  

 Op 6 november 2017 schoten onbekenden een Pakistaanse diplomaat neer.88  

 Op 23 november 2017 blies een zelfmoordterrorist zichzelf op en doodde minstens acht 

mensen op een bijeenkomst van supporters van een politiecommandant die werd ontslagen 

wegens illegale landroof.89  

 
Onderzoek van BBC News in de periode tussen 23 augustus 2017 en 21 november 2017 toont aan 

dat minstens 50 personen werden vermoord in de stad Jalalabad. BBC News merkt op dat sommige 

slachtoffers werden neergeschoten en anderen het slachtoffer werden van een ontplofte IED. BBC 

News stelt dat drie personen werden onthoofd door ISKP.90 Het onderzoek van BBC News geeft niet 

aan in welke omstandigheden deze personen werden vermoord, nog of het om doelgericht geweld of 

crimineel geweld gaat.91  

ACLED documenteert geen incidenten van crimineel geweld. Andere geraadpleegde bronnen geven 

aan dat het aantal criminele incidenten en het onveiligheidsgevoel in de stad toeneemt. Uit 

reportages van Pajhwok Afghan News en Tolo News blijkt dat er een sterk onveiligheidsgevoel leeft 

bij de bevolking.92 Tolo News geeft aan dat bedreigingen, ontvoeringen voor losgeld en diefstal, 

aanzienlijk zijn toegenomen tegen geldwisselaars.93 Tijdens een Skypegesprek op 11 januari 2018 

van Cedoca met een onafhankelijke consultant uit Kabul stelde deze dat er in 2017 een “significante 

toename” werd waargenomen van criminele activiteiten (bijvoorbeeld ontvoeringen, afpersing, 

moorden in relatie tot afpersing). De criminele incidenten vinden vooral plaats in het hart van de 

stad. Daarnaast gaf deze onafhankelijke consultant aan dat het aantal ontvoeringen ook toenam. Hij 

merkte daarbij op dat naast de meer gegoede klasse (zoals dokters), ook de middenklasse (zoals 

handelaars) meer en meer het voorwerp worden van ontvoeringen.94 Volgens Pajhwok Afghan News, 

                                                
 

80 Al Jazeera, 17/05/2017, url 
81 BBC News, 24/01/2018, url  
82 Al Jazeera, 17/05/2017, url; BBC News, 24/01/2018, url  
83 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
84 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
85 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
86 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
87 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url; Pajhwok Afghan News, 22/09/2017, url 
88 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url; VoA, 06/11/2017, url 
89 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url; Reuters, 23/11/2017, url  
90 BBC News, 31/01/2018, url 
91 BBC News, 31/01/2018, url 
92 Pajhwok Afghan News, 16/07/2017, url; Pajhwok Afghan News, 18/09/2017, url; Tolo News, 15/09/2017, url 
93 Tolo News, 29/12/2017, url 
94 Onafhankelijke consultant, Skypegesprek, 11/01/2018 

https://www.aljazeera.com/news/2017/05/afghanistan-gunmen-attack-jalalabad-tv-station-170517064544067.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-42800271
https://www.aljazeera.com/news/2017/05/afghanistan-gunmen-attack-jalalabad-tv-station-170517064544067.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-42800271
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/22/3-civilians-killed-special-forces-raid-jalalabad-home
https://www.acleddata.com/data/
https://www.voanews.com/a/pakistani-diplomat-killed-afghanistan/4102792.html
https://www.acleddata.com/data/
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-islamic-state/islamic-state-beheads-15-of-its-own-fighters-afghan-official-idUSKBN1DN12I
http://www.bbc.com/news/world-asia-42863116
http://www.bbc.com/news/world-asia-42863116
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/16/nangarhar-govt-fails-security-front-activists
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/18/doctors-druggists-go-strike-jalalabad
http://www.tolonews.com/business/nangarhar-investors-concerned-over-their-safety
http://www.tolonews.com/afghanistan/threats-against-forex-dealers-rise-nangarhar
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zijn er in 2017 twintig dokters of familieleden van dokters ontvoerd in de provincie Nangarhar 

waarvan de meeste ontvoerd werden in Jalalabad.95 In januari 2018 werden er extra controleposten 

in Jalalabad opgesteld om de veiligheid in de stad te verbeteren.96 

In de huidige verslagperiode werden vijf Riots/Protests en vijf Strategic development incidenten 

gerapporteerd. Het gaat bijvoorbeeld over demonstraties, mislukte aanslagen en de verijdeling van 

aanslagen door de Afghaanse veiligheidsdiensten.97  

3.2. Behsud 

3.2.1. Aantal incidenten 

 
Voor de periode 1 maart 2017 tot en met 31 januari 2018 telt ACLED voor het district Behsud 24 

incidenten waarvan er 6 worden bestempeld als battle – no change of territory, 1 als violence 

against civilians en 14 als remote violence. ACLED telt 2 incidenten als Riots/Protests en 1 als 

Strategic Development. In totaal telt ACLED 76 dodelijke slachtoffers in de periode 1 maart 2017 tot 

en met 31 januari 2018.  

 

ACLED DATA 01/03/2017-31/01/2018 

Type Incidents Fatalities 

Battle-no change of territory 6 34 

Remote violence 14 40 

Violence against civilians 1 2 

Riots/Protests 2 0 

Strategic development 1 0 

                                    Total 24 76 

 

Tabel 2: Tabel gecreëerd door Cedoca op basis van  

ACLED Data 01/03/2017-31/01/2018-district Behsud98 

3.2.2. Aard van de incidenten 

 

De meeste incidenten (14) die plaatsvonden in het district Behsud vallen volgens de inventaris van 

ACLED onder remote violence. Voorbeelden van dit soort geweld zijn bermbommen (IED’s), drone-

activiteiten, lucht- en mortieraanvallen gericht tegen personen of infrastructuren.99 Vijf incidenten op 

het totaal van veertien werden gelokaliseerd door ACLED in Saracha.100 

 

                                                
 

95 Pajhwok Afghan News, 24/12/2017, url  
96 Pajhwok Afghan News, 09/01/2018, url   
97 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
98 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
99 ACLED, 2017, url 
100 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 

https://www.pajhwok.com/en/2017/12/24/20-nangarhar-doctors-kin-kidnapped-year
https://www.pajhwok.com/en/node/503674
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/data/
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 In de verslagperiode deden zich onder meer volgende incidenten van remote violence voor:  

 Op 9 mei 2017 ontplofte een bom nabij een controlepost van de politie, drie burgers 

kwamen hierbij om.101  

 Op 12 september 2017 werd een politievoertuig geraakt door een mijn, drie politieagenten 

kwamen om.102 

 Op 31 december 2017 vond een zelfmoordaanslag plaats tijdens een begrafenis van een 

voormalige districtsgouverneur, vijftien personen kwamen om.103  

 
Uit tabel 2 blijkt dat er ook zes incidenten werden gerapporteerd door ACLED in de categorie battle-

no change of territory. Slechts één incident vond plaats in Saracha. De meeste incidenten werden 

uitgevoerd door de taliban die de Afghaanse veiligheidsdiensten aanvielen maar ook de Afghaanse 

veiligheidsdiensten voerden offensieven uit tegen opstandelingen.104 Voorbeelden zijn: 

 Op 25 maart 2017 vielen gewapende mannen een controlepost aan, twee politieagenten en 

twee burgers werden hierbij gedood.105 

 Op 14 augustus 2017 viel de taliban een groep politieagenten aan, twee politieagenten 

werden gedood.106 

 Bij een grondoffensief van de Afghaanse veiligheidsdiensten werden zeventien 

talibanstrijders gedood op 17 september 2017.107  

 

In de huidige verslagperiode rapporteerde ACLED één incident van violence against civilians.108 De 

bewoners van Samankhel in het district Behsud beweerden dat de politie het vuur op hen had 

geopend toen ze zich verzetten tegen het slopen van hun huizen.109  

In de huidige verslagperiode werden twee Riots/Protests en één Strategic development incidenten 

gerapporteerd. Hierbij vielen geen dodelijke slachtoffers.110 

  

                                                
 

101 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url; Pajhwok Afghan News, 09/05/2017, url  
102 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
103 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url; 1TVNews, 31/12/2017, url; Cedoca plaatst dit incident 
in het district Behsud zoals zoals ACLED, een andere geraadpleegde bron gaf aan dat dit incident zich in Jalalabad 
voordeed: Pajhwok Afghan News, 31/12/2017, url  
104 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
105 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
106 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
107 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
108 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
109 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url; Pajhwok Afghan News, 11/08/2017, url  
110 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url  

https://www.acleddata.com/data/
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/09/recruiter-held-kunar-3-injured-nangarhar-blast
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/32789-suicide-bomb-strikes-funeral-in-nangarhar-killing-17
https://www.pajhwok.com/en/2017/12/31/afghan-leaders-condemn-jalalabad-funeral-bombing
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/11/protestors-say-police-killed-2-villagers-injured-6
https://www.acleddata.com/data/
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3.3. Surkhrod  

 

3.3.1. Aantal incidenten 

 

Voor de periode 1 maart 2017 tot en met 31 januari 2018 telt ACLED voor het district Surkhrod 43 

incidenten waarvan er 18 worden bestempeld als battle – no change of territory, 1 als violence 

against civilians en 23 als remote violence. In totaal telt ACLED 103 dodelijke slachtoffers in de 

periode 1 maart 2017 tot en met 31 januari 2018.  

 

ACLED DATA 01/03/2017-31/01/2018 

Type Incidents Fatalities 

Battle-no change of territory 18 49 

Remote violence 23 52 

Violence against civilians 1 2 

                                    Total 43 103 

 

Tabel 3: Tabel gecreëerd door Cedoca op basis van  

 ACLED Data 01/03/2017-31/01/2018- district Surkhrod111 

 

3.3.2. Aard van de incidenten 

 

23 incidenten die plaatsvonden in het district Surkhrod vallen volgens de inventaris van ACLED 

onder remote violence (zie tabel 1). Voorbeelden van dit soort geweld zijn bermbommen (IED’s), 

drone-activiteiten, lucht- en mortieraanvallen gericht tegen personen of infrastructuren.112 De helft 

van deze incidenten vond plaats in Sultanpur, vier in Chahar Bagh, twee in Fatehabad en telkens 1 

in Ahmadzai, Sabzabad en Daruntha.113 Een aantal voorbeelden van incidenten: 

 Op 5 maart 2017 werd een politieagent gedood toen een bermbom ontplofte.114  

 Op 13 oktober 2017 werden twee burgers gedood bij een bomexplosie. Het doelwit was 

onduidelijk.115 

 Op 7 november 2017 werd een Afghaanse soldaat gedood toen zijn voertuig werd geraakt 

door een IED.116 

 Op 2 januari 2018 ontplofte een mijn van de taliban waarbij vier politieagenten gedood 

werden.117 

 

Daarnaast rapporteerde ACLED achttien incidenten onder battle-no change of territory. De meeste 

incidenten werden aan de taliban toegeschreven die de Afghaanse veiligheidsdiensten aanvielen 

                                                
 

111 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
112 ACLED, 2017, url 
113 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
114 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
115 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
116 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
117 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 

https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/ACLED_Codebook_2017FINAL.pdf
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
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volgens ACLED. Acht incidenten vonden plaats in Sultanpur, gevolgd door vier in Shaykh Misri en 

telkens één in Ahmadzai, Daruntha, Fatehabad en Shamshah Pur.118 Een aantal voorbeelden van 

incidenten: 

 Op 6 maart 2017 viel de taliban een politiepatrouille aan. Drie politieagenten werden hierbij 

gedood.119 

 Op 23 mei 2017 werd een talibanstrijder gedood door aanhangers van ISKP.120 

 Een lokale politiecommandant en een lid van de NDS werden gedood door de taliban op 29 

mei 2017.121  

 Op 11 januari 2018 viel de taliban een Afghaanse lokale politie (Afghan Local Police, ALP)- 

patrouille aan.122  

 Zowel op 22 december 2017 als op 27 januari 2018 voerden special forces van de NDS raids 

uit op opstandelingen.123 

 

In de huidige verslagperiode werd één incident door ACLED gerapporteerd van violence against 

civilians.124 Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op nabij een moskee in Daruntha waarbij hijzelf en 

de broer van een ambtenaar van religieuze zaken omkwamen.125  

  

                                                
 

118 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
119 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
120 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
121 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
122 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
123 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
124 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
125 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
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https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
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4. Doelwitten en slachtoffers van het geweld 

4.1. Statistieken 
 
UNAMA telde in haar jaarrapport 2017 1.481 burgerslachtoffers in de oostelijke provincies. Dit is een 

lichte daling in vergelijking met 2016 (1.595 burgerslachtoffers).126 Wat de provincie Nangarhar 

betreft, stelt UNAMA dat er in 2017 in totaal 862 burgerslachtoffers (344 doden en 518 gewonden) 

vielen in de provincie Nangarhar, een stijging van 1 % in vergelijking met 2016.127  

Voor de huidige verslagperiode zijn in de geraadpleegde bronnen geen cijfers beschikbaar over het 

exacte aantal burgerslachtoffers van het geweld in de stad en het district Jalalabad, het district 

Behsud en het district Surkhrod. ACLED geeft cijfers van het aantal dodelijke slachtoffers maar deze 

omvatten zowel burgers, veiligheidspersoneel en opstandelingen.128 Uit de inventaris van ACLED 

blijkt dat voor de huidige verslagperiode 1 maart 2017 tot en met 31 januari 2018 in de stad en het 

district Jalalabad 254 slachtoffers werden gerapporteerd, voor het district Behsud 76 en voor het 

district Surkhrod 103.129  

4.2. Analyse  
 

De analyse over de typologie van het geweld in Jalalabad (zie 3. Typologie van het geweld) toont 

aan dat het geweld in de regio van de stad en het district voornamelijk gericht is tegen 

overheidspersoneel. Vooral de Afghaanse veiligheidsdiensten worden hierbij geviseerd. Tijdens de 

onderzoeksperiode pleegden de taliban en ISKP in de omgeving van Jalalabad-stad gerichte 

aanvallen op leden van het Afghan National Army (ANA), van de Afghan National Police (ANP) en van 

de ALP, als ook op personeelsleden van het NDS. Gewapende confrontaties aan controleposten, 

schietpartijen door militanten op motorfietsen en (zelfmoord)-aanslagen met IED’s maakten 

verschillende slachtoffers bij het Afghaanse veiligheidspersoneel in de stad. Wanneer er 

burgerslachtoffers zonder specifiek profiel vallen, dan gebeurt dit vooral als collateral damage bij 

aanslagen op dergelijke doelwitten. Ook burgers, die werken voor of connecties hebben met de 

overheid, waren tijdens de onderzoeksperiode het doelwit van gerichte aanvallen en moorden.130  

Met de complexe aanslag op de staatszender RTA in mei 2017131 en op de NGO Safe the Children in 

januari 2018132 in de stad Jalalabad, werden zogenaamde burgerdoelwitten geviseerd. Bij de aanslag 

op de staatszender RTA vielen 6 doden en 24 gewonden.133 Bij de aanslag op 24 januari 2018 vielen 

7 doden en 31 gewonden.134 De redacties van radio’s of kranten, ngo’s, internationale organisaties 

en mensenrechtenorganisaties kunnen allen beschouwd worden als burgerdoelwitten volgens 

UNAMA.135  

 

                                                
 

126 UNAMA,15/02/2018, p. 7, url 
127 UNAMA,15/02/2018, pp. 66-67, url 
128 ACLED, 28/12/2017, url 
129 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
130 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
131 Al Jazeera, 17/05/2017, url 
132 BBC News, 24/01/2018, url 
133 Al Jazeera, 17/05/2017, url 
134 ACBAR, 26/01/2018, url 
135 UNAMA,15/02/2018, p. 56, url; UNAMA, 07/2016, p. 54, p. 63, url 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
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http://www.bbc.com/news/world-asia-42800271
https://www.aljazeera.com/news/2017/05/afghanistan-gunmen-attack-jalalabad-tv-station-170517064544067.html
https://reliefweb.int/report/afghanistan/ngo-community-afghanistan-calls-action-ensure-protection-aid-workers-following
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_150218.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2016_final_rev.1-9sept.pdf
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De analyse over de typologie van het geweld in het district Behsud (zie 3. Typologie van het geweld) 

toont aan dat het geweld voornamelijk gericht is tegen de Afghaanse veiligheidsdiensten. Wanneer 

er burgerslachtoffers zonder specifiek profiel vallen, dan gebeurt dit vooral als collateral damage bij 

aanslagen op dergelijke doelwitten. In de verslagperiode voerden de Afghaanse veiligheidsdiensten 

een aantal offensieven uit waarbij opstandelingen werden gedood.136 

De analyse over de typologie van het geweld in het district Surkhrod (zie 3. Typologie van het 

geweld), net als in het district Behsud, toont aan dat het geweld voornamelijk gericht is tegen de 

Afghaanse veiligheidsdiensten, zoals de ALP of het Afghaanse leger. Gewapende confrontaties aan 

controleposten, schietpartijen door opstandelingen en aanslagen met IED’s maakten verschillende 

slachtoffers bij het Afghaanse veiligheidspersoneel in het district Surkhrod. Wanneer er 

burgerslachtoffers zonder specifiek profiel vallen, dan gebeurt dit vooral als collateral damage bij 

aanslagen op dergelijke doelwitten. In de verslagperiode voerden de Afghaanse veiligheidsdiensten 

een aantal offensieven uit waarbij opstandelingen werden gedood.137 

  

                                                
 

136 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
137 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
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5. Actoren van het geweld 

Sinds december 2017 neemt het aantal aanvallen in grote steden in Afghanistan toe, ook in de stad 

Jalalabad. Thomas Ruttig, analist bij AAN merkt op dat het steeds moeilijker wordt om claims van 

aanvallen te beoordelen en verantwoordelijkheid toe te wijzen aan bepaalde groeperingen. Er zijn 

aanwijzingen dat diverse pro-ISKP-groeperingen aanslagen opeisen die niet door hen zijn 

uitgevoerd. De taliban ontkent hun betrokkenheid bij aanvallen wanneer er bijzonder veel 

burgerslachtoffers zijn. Zo ontkent de taliban de verantwoordelijkheid voor een aanslag op een 

begrafenis op 31 december 2017 met achttien burgerdoden tot gevolg. Later werd deze aanslag 

opgeëist door ISKP.138  

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.139 Het zijn in hoofdzaak deze partijen die ook het merendeel van de aanslagen hebben 

opgeëist in Jalalabad en de ruimere omgeving.140 Uit de inventaris van ACLED voor de huidige 

verslagperiode blijkt dat het merendeel van de aanslagen in Jalalabad door de taliban en ISKP 

worden opgeëist. In de districten Behsud en Surkhrod worden de aanvallen in de meeste gevallen 

toegeschreven aan de taliban.141  

5.1. Islamitische Staat (ISKP)  
 

Sinds de zomer 2015 heeft ISKP een openlijk militaire en politieke aanwezigheid in het zuiden van 

Nangarhar. De groepering is er nooit in geslaagd om districtcentra te veroveren.142 In de loop van 

2016 en tot maart 2017, had ISKP stevig 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.143 
Amerikaanse onbemande vliegtuigen (drones) hebben verschillende keren ISKP-doelwitten 

gebombardeerd in deze districten.144 In het voorjaar van 2017 lanceerden Afghaanse en 

Amerikaanse special forces een offensief tegen ISKP in Nangarhar. In mei 2017 was de invloed van 

ISKP teruggedrongen tot drie districten: Achin, Deh Bala en Nazyan.145 Eind juli 2017 bericht Tolo 

News dat ISKP actief is in zes districten van Nangarhar, zonder te preciseren welke districten het 

betreffen.146 Ook aan het begin van 2018 voerde het Amerikaanse leger luchtaanvallen uit in de 

provincie Nangarhar, meer bepaald in de districten Achin en Deh Bala.147 Afghaanse 

veiligheidstroepen voerden tevens operaties uit tegen ISKP in het district Chaparhar in januari 

2018.148 Het laatste EASO-rapport  over de veiligheidssituatie verwijst naar een uitspraak van 

Borhan Osman, senior analist bij International Crisis Group (ICG), op Twitter dat de moord op een 

ANA-soldaat in Khalis Family Colony in september 2017 een indicatie is van de groeiende 

aanwezigheid van ISKP in de buitenwijken van Jalalabad.149 Ook de inwoners van de stad Jalalabad 

bevestigen dit beeld.150 In 2017, boekte ISKP aanzienlijke vooruitgang in het district Chaparhar, 

                                                
 

138 AAN (Ruttig T.), 05/02/2018, url  
139 EASO, 12/2017, pp. 196-198, url 
140 EASO, 12/2017, pp. 196-198, url 
141 ACLED, laatst geraadpleegde update 03/02/2018, url 
142 Osman B., 23/05/2017, url 
143 Osman B., 23/05/2017, url 
144 EASO, 12/2017, p. 197, url 
145 Osman B., 23/05/2017, url 
146 Tolo News, 24/07/2017, url   
147 Gulf Times, 12/01/2018, url; Pajhwok Afghan News, 14/01/2018, url  
148 Business Standard, 17/01/2018, url  
149 EASO, 12/2017, p. 39, url 
150 Pajhwok Afghan News, 16/07/2017, url 

https://www.afghanistan-analysts.org/five-questions-to-make-sense-of-the-new-peak-in-urban-attacks-and-a-violent-week-in-kabul/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://www.acleddata.com/data/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-battle-for-mamand-iskp-under-strain-but-not-yet-defeated/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-battle-for-mamand-iskp-under-strain-but-not-yet-defeated/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/the-battle-for-mamand-iskp-under-strain-but-not-yet-defeated/
https://www.tolonews.com/afghanistan/nangarhar-residents-claim-foreign-airstrike-targeted-civilians
http://www.gulf-times.com/story/577870/US-launches-Afghan-airstrike-after-apparent-inside
https://www.pajhwok.com/en/2018/01/14/17-daesh-insurgents-killed-nangarhar
http://www.business-standard.com/article/news-ians/afghan-forces-kill-14-is-militants-in-nangarhar-118011701539_1.html
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/16/nangarhar-govt-fails-security-front-activists
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grenzend aan Jalalabad, en was het ook in staat aanvallen uit te voeren in Jalalabad, Kabul en 

Herat.151 Tijdens 2017 heeft ISKP verschillende aanslagen in Jalalabad opgeëist waaronder de 

complexe aanval in mei 2017 tegen de staatsomroep RTA.152  Op 24 januari 2018, eiste ISKP de 

aanslag op een kantoor van Save The Children op in Jalalabad stad.153  

Een onderzoek uitgevoerd door de BBC tussen 23 augustus 2017 en 21 november 2017 over de 

aanwezigheid van ISKP leverde volgende kaart (figuur 4) op.154  

 

Figuur 4: Aanwezigheid ISKP in Afghanistan per district 23/08/2017-21/11/2017155 

5.2. Taliban  
 

Naast ISKP, is ook de taliban actief in de provincie Nangarhar. Volgens een rapport van Landinfo van 

oktober 2017 heeft de taliban in vergelijking met andere groeperingen wel een relatief zwakkere 

positie in de provincie.156 Volgens hetzelfde rapport van Landinfo is de taliban aanwezig in de 

districten Hesarak en Sherzad.157  

Long War Journal (LWJ) publiceerde in september 2017 een kaart gemaakt op basis van een rapport 

van de taliban zelf. In dit rapport geven de taliban een weergave van de regio’s in Afghanistan die zij 

stellen te controleren, naast de gecontesteerde gebieden en de zones onder controle van de 

                                                
 

151 Osman B., 23/05/2017, url 
152 Al Jazeera, 17/05/2017, url 
153 BBC News, 24/01/2018, url  
154 BBC News, 31/01/2018, url 
155 BBC News, 31/01/2018, url  
156 Landinfo, 02/10/2017, p. 12, url 
157 Landinfo, 02/10/2017, p. 12, url 
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Afghaanse overheid. In vergelijking met hun eigen data en de Afghaanse mediaberichtgeving, stelt 

LWJ dat dit rapport van de taliban een redelijk realistisch beeld weergeeft van de huidige 

veiligheidssituatie in Afghanistan. De kaart geeft aan dat de districten Lalpur, Batikot, Hesarak, 

Khogyani en Sherzad “gecontesteerd” gebied is. De andere districten zouden onder controle van de 

overheid staan volgens de kaart van LWJ.158  

Een onderzoek uitgevoerd door de BBC tussen 23 augustus 2017 en 21 november 2017 met 

betrekking tot de aanwezigheid van de taliban leverde volgende kaart (figuur 5) op. Deze kaart 

toont aan dat de taliban aanwezig is in de omringende districten van Jalalabad.159  

 

Figuur 5: Aanwezigheid taliban in Afghanistan per district 23/08/2017-21/11/2017160 

  

                                                
 

158 LWJ, 26/09/2017, url  
159 BBC News, 31/01/2018, url 
160 BBC News, 31/01/2018, url  
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6. IDP’s en vluchtelingen 

Voor een overzicht van het aantal internally displaced persons (IDP’s), afkomstig van de regio van 

Jalalabad en het aantal aan het conflict gerelateerde IDP’s die terechtkwamen in de omgeving van 

Jalalabad, doet Cedoca beroep op het cijfermateriaal van UNOCHA over geregistreerde IDP’s. In hun 

cijfermateriaal maakt UNOCHA geen onderscheid tussen de stad Jalalabad en het district Jalalabad. 

Er zijn geen specifieke cijfers beschikbaar van het aantal IDP’s van en naar de stad 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. 

Tijdens de verslagperiode van 1 maart 2017 tot 31 januari 2018 registreerde UNOCHA geen IDP’s 

afkomstig uit het district Jalalabad, noch uit de omliggende districten Behsud of Rodat. UNOCHA 

registreerde in dezelfde periode zeventien IDP’s afkomstig uit het district Surkhrod.161 

In de onderzoeksperiode 01 maart 2017 tot 31 januari 2018 registreerde UNOCHA 3.944 IDP’s, die 

hun toevlucht zochten tot het district Jalalabad. Deze ontheemden zijn afkomstig uit de districten 

Chaparhar, Kot, Pachieragram, Durbaba en Khogyani. Daarnaast werden er ook ontheemden geteld 

uit de provincies Kunar (district Dara-e-Pech) en Baghlan (district Pul-e-Khumri).162 Het aantal IDP’s 

dat tijdens de volledige onderzoeksperiode aankwam in de omliggende districten Behsud en 

Surkhrod ligt veel hoger. Zo vestigden zich in de periode tussen 1 maart 2017 en 31 januari 2018 

zich 13.372 IDP’s in het district Behsud en 15.927 IDP’s in het district Surkhrod. De meeste 

personen zijn afkomstig uit de districten Chaparhar, Pachieragram, Dehbala en Khogyani.163 In 

mindere mate zochten IDP’s ook hun toevlucht tot het district Rodat.164 De cijfers van UNOCHA 

tonen aan dat tijdens deze onderzoeksperiode de meerderheid van de IDP’s hun toevlucht zochten 

tot de grotere regio van Jalalabad.  

Onderstaande tabel toont aan dat het aantal IDP’s dat zich in Jalalabad heeft gevestigd de afgelopen 

jaren sterk toegenomen is. Deze stijgende tendens heeft zich in deze verslagperiode ook 

verdergezet. Eveneens blijkt uit de tabel dat nog meer dan in Jalalabad, IDP’s de voorbije jaren hun 

toevlucht zochten in de omliggende districten en meer bepaald in Behsud en Surkhrod. Vooral in het 

district Surkhrod is er een opvallende stijging in 2017 waar te nemen ten opzichte van 2016 (zie 

tabel 4). Dit is te verklaren omwille van clashes in het district Khogyani in de periode oktober-

december 2017 waardoor velen hun toevlucht zoeken tot bijvoorbeeld de districten Surkhrod en 

Behsud.165 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jalalabad 588 798 2.034 3.572 3.951 

Behsud 5.859 5.285 8.778 11.911 13.487 

Surkhrod 1.117 544 5.111 3.591 15.980 

 

Tabel 4: IDP’s per district (i.e. ontheemd naar) 2013-2017166 

                                                
 

161 UNOCHA, 07/01/2018, url; UNOCHA, 02/02/2018, url  
162 UNOCHA, 07/01/2018, url; UNOCHA, 02/02/2018, url 
163 UNOCHA, 07/01/2018, url; UNOCHA, 02/02/2018, url 
164 UNOCHA, 07/01/2018, url; UNOCHA, 02/02/2018, url 
165 UNOCHA, 21/12/2017, p. 1, url  
166 Tabel samengesteld op basis van cijfers Westerse veiligheidsmedewerker, senior analist, briefing in Parijs, 
19/9/2016 (jaren 2013-2015) en UNOCHA,12/03/2017, url; UNOCHA, 07/01/2018, url (jaren 2016 en 2017) 
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https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2018
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2017
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2018
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2017
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2018
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/icct_mission_to_the_er_10-12_dec_final.pdf
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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 districtcentra. Cijfers uit 

deze studie wijzen uit dat 76 % van de respondenten uit het oosten van Afghanistan hun toevlucht 

zochten tot Jalalabad.167 Een rapport van Oxfam van januari 2018 stelt dat de bevolking uit minder 

veilige districten in Nangarhar vooral hun toevlucht zoeken tot de “veiligere districten“ Behsud en 

Surkhrod.168 Deze informatie stemt overeen met de cijfers in bovenstaande tabel (zie tabel 4).  

Naast de IDP’s, zoeken ook terugkeerders uit Pakistan en Iran hun toevlucht tot de provincie 

Nangarhar.169 De (on)vrijwillige terugkeer van Afghaanse vluchtelingen uit voornamelijk Pakistan 

nam in 2016 en tijdens de eerste helft van 2017 toe. In 2016 keerden bijna 625.000 Afghaanse 

vluchtelingen terug uit Pakistan naar Afghanistan, voornamelijk in de 2e helft van het jaar, volgens 

Human Rights Watch (HRW).170 Volgens schattingen heeft de meerderheid onder hen zich in 

Nangarhar gevestigd.171 Cijfers van UNOCHA over vrijwillige terugkeer172 van Afghanen uit Pakistan 

en Iran van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 geven aan dat 12.908 personen zich in Nangarhar 

vestigden. In het district Jalalabad vestigden zich 2.780 personen. Tijdens dezelfde periode 

vestigden 3.699 personen zich in het district Behsud en 2.106 personen in het district Surkhrod.173 

De Internationale Organisatie voor Migratie (International Organization for Migration, IOM) 

publiceert daarnaast cijfers van de terugkeer van ongedocumenteerde Afghaanse vluchtelingen uit 

Pakistan. Van januari tot 31 december 2017 keerden 34.496 ongedocumenteerde Afghanen uit 

Pakistan naar de provincie Nangarhar terug. IOM beschikt niet over cijfers op districtsniveau.174 Op 

het moment van schrijven van deze COI Focus zijn er nog geen cijfers beschikbaar van IOM voor 

januari 2018.  

Meer dan de helft van de IDP’s in Afghanistan wonen in en rond de grote steden, meestal in 

informele nederzettingen aan de rand.175 Dat is ook het geval in de omgeving van de stad Jalalabad 

en de omliggende districten176, 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. Verwacht wordt dat dit cijfer nog zal stijgen wegens een grotere terugkeer van 

Afghanen uit Pakistan of Iran.177  

Onderstaande kaarten van REACH en UN-Habitat tonen de verschillende IDP-kampen en 

nederzettingen in de nabijheid van de stad Jalalabad en omliggende districten.178  

                                                
 

167 Samuel Hall, NRC, IDMC, 24/01/2018, p. 20, url 
168 Oxfam (Kamminga J., Zaki A.), 31/01/2018, p. 28, url  
169 Oxfam (Kamminga J., Zaki A.), 31/01/2018, p. 28, url 
170 Human Rights Watch (HRW), 13/02/2017, url   
171 Oxfam (Kamminga J., Zaki A.), 31/01/2018, p. 28, url 
172 Deze cijfers hebben enkel betrekking op Afghaanse vluchtelingen die met steun van UNHCR terugkeren naar 
Afghanistan 
173 UNOCHA, 02/08/2018, url 
174 IOM, 12/2017, url 
175 Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland, 30/11/2016, p. 92, url 
176 REACH, 01/2017, url; Oxfam, 12/05/2017, p. 28, url 
177 Oxfam, 12/05/2017, p. 19, url 
178 REACH, 01/2017, url; UN Habitat, e-mail, 09/01/2018 
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Figuur 6: Informele IDP locaties in de provincie Nangarhar 01/2017179 

 

 

Figuur 7: IDP locaties in de omgeving van de stad Jalalabad (UN Habitat)180 
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REACH, een humanitaire organisatie, onderzocht in januari 2017 de situatie van IDP’s en 

terugkeerders in verschillende IDP-nederzettingen in de provincie Nangarhar waaronder ook 

Jalalabad, Surkhrod en Behsud. Dit onderzoek toont aan dat de ontheemde families in Nangarhar 

slechts een beperkte toegang hebben tot gezondheidszorg en geconfronteerd worden met een tekort 

aan voedsel, drinkwater en bestaansmiddelen.181 In haar Humanitarian Needs Overview van 

december 2017 beschrijft UNOCHA dat tussen februari en juli 2017 het aantal informele 

nederzettingen bijna verdubbelde in de provincie Nangarhar (van 29 naar 53) met twee derde 

geconcentreerd in de drie districten Jalalabad, Behsud en Surkhrod. Veel IDP’s uit de omringende 

districten hebben zich in Jalalabad stad gevestigd.182 

Door de aanzienlijke groei van de populatie in Nangarhar zijn de lokale middelen en 

basisvoorzieningen, vooral in Jalalabad, volgens verschillende rapporten overbelast.183 Onder meer 

de voorzieningen in de gezondheidszorg en het onderwijs staan onder druk.184 De komst van 

terugkeerders uit Pakistan en in mindere mate Iran heeft ook gezorgd voor een overaanbod aan 

dagloners in Jalalabad, wat problemen creëert op de arbeidsmarkt. Veel terugkeerders proberen iets 

te verdienen door mensen te vervoeren met een riksja of trekken naar de stad met handkarren om 

groenten en fruit te verkopen, wat leidt tot grote verkeersopstoppingen.185 De werkgelegenheid voor 

IDP’s in Jalalabad is schaars.186 Ook de huur- en vastgoedprijzen zijn sterk gestegen. Doordat de 

meeste terugkeerders bij voorkeur zo dicht mogelijk bij Jalalabad willen wonen, zijn de huurprijzen 

in en rond de stad het afgelopen jaar sterk toegenomen.187 Een rapport van Oxfam van januari 2018 

stelt dat de meerderheid van de terugkeerders het voornemen heeft om in de provincie Nangarhar 

te blijven. Dat betekent meer stedelijke groei en verdere druk op de lokale middelen, 

basisvoorzieningen en infrastructuur. De stadsinfrastructuur van Jalalabad is verouderd en is 

ontworpen voor veel minder mensen: het grote aantal terugkeerders en ontheemden leidt tot 

overbevolking, files en de groei van sloppenwijken.188 

Om het tekort aan onderdak in Nangarhar op te vangen, kondigden de Afghaanse autoriteiten 

verschillende projecten aan. In december 2016 kondigt de viceminister van het Ministerie van 

Vluchtelingen en Terugkeerders de bouw aan van een township in het district Behsud, meer bepaald 

in de regio Qasim Abad, waar 30.000 gezinnen onderdak zouden krijgen.189 Daarnaast zijn er ook 

plannen voor de bouw van twee andere townships in het district Behsud en één in het district Rodat, 

maar die projecten zitten nog in de ontwikkelingsfase.190 Om de nationale en internationale acties 

rond terugkeerders en IDP’s beter op elkaar af te stemmen, richtte de Afghaanse regering in 

november 2016 het Displacement and Returnees Executive Committee (DiREC) op. In maart 2017 

werd een actieplan goedgekeurd dat focust op de volgende thema’s: humanitaire bijstand, 

identiteitspapieren, toegang tot basisvoorzieningen, adequate huisvesting en de verdeling van 

stukken land. Een kostenanalyse werd uitgevoerd en mogelijk zou er ook nog een wetswijziging 

komen over de verdeling van land aan IDP’s en terugkeerders.191  

                                                
 

181 REACH, 01/2017, url  
182 UNOCHA, 01/12/2017, p. 11, url  
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7. Impact van het geweld op het dagelijkse leven  

7.1. Functioneren van de overheidsdiensten 
 

Volgens een artikel van Borhan Osman van september 2016 hebben de ANSF alleen “een nominale 

aanwezigheid in de districtcentra” van de provincie Nangarhar.192  

Pajhwok Afghan News laat in haar recente mediaberichtgeving enkele inwoners van de stad 

Jalalabad aan het woord. Zij vermelden een groeiend onveiligheidsgevoel in de stad door de 

toename van het aantal doelgerichte aanvallen, moorden en stijgende criminaliteit.193 Een 

economische maffia, een machtsmonopolie van lokale individuen, illegale gewapende mannen en 

zwakke veiligheidsorganen liggen aan de basis van het onveiligheidsgevoel in de provincie.194 De 

provinciale gouverneur erkent de problemen. Hij verduidelijkt dat precies de aanwezigheid van 

“onverantwoordelijke gewapende mannen” in de stad Jalalabad de inwoners angst bezorgd. Hij 

bevestigt dat er aan oplossingen wordt gewerkt zoals het bestrijden van corruptie en het tegengaan 

van illegale landroof.195 

Een studie van het Center for Civilians in Conflict geeft aan dat de ALP de kleinste actor van de 

openbare veiligheid is in Jalalabad en vaak onderhevig is aan aanvallen van zowel ISKP als de 

taliban.196 Inwoners van de stad Jalalabad stellen dat de veiligheidsdiensten vaak machteloos staan 

tegenover grote aanslagen van de taliban of ISKP.197 

De Afghaanse veiligheidsdiensten komen herhaaldelijk in het nieuws nadat ze een aanslag in 

Jalalabad hebben verijdeld of door opstandelingen te arresteren in de stad of elders in de 

provincie.198 

7.2. Toegang tot de basisvoorzieningen  
 

Samuel Hall publiceerde 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.199 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.200   
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De stad Jalalabad herbergt achttien gezondheidsfaciliteiten.201 Het provinciale ziekenhuis in de stad 

is vaak overbelast.202 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.203 

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.204 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. De grote belasting heeft tot gevolg dat in 

een school in de stad Jalalabad het aantal studenten verdubbeld is in het schooljaar 2016/2017.205 

Uit een enquête van Save the Children International in Nangarhar van maart 2017 blijkt dat 

ongeveer 37 % van de kinderen van terugkeerders niet op school was ingeschreven en dat degenen 

die wel naar school gingen, gemiddeld op meer dan 3 km loopafstand van de dichtstbijzijnde officiële 

school ingeschreven zijn.206 In het district Behsud richtte het United Nations Children’s Fund 

(UNICEF) een aantal scholen op zodat ook kinderen van IDP’s van onderwijs kunnen genieten.207 

De stad Jalalabad heeft regelmatig te kampen met stroomvoorzieningsproblemen. 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.208 In juni 2017 werd een derde elektriciteitstransformator geïnstalleerd in de stad. Deze 

ingreep zorgt ervoor dat de stroomonderbrekingen verminderen.209  

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.210 Eind april 2014 werden plannen voor een stedelijk 

“master plan” voor de stad gelanceerd.211 Grote constructieprojecten in Jalalabad en in het district 

Behsud (nieuwe wegen, investeringen in ziekenhuizen en creatie van markten) creëren 

werkgelegenheid en geven de handel een boost.212  

7.3. 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.213 Volgens bronnen die het 

Zweedse Migrationsverket heeft gesproken wordt de luchthaven uitsluitend voor militaire doeleinden 
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en humanitaire vluchten gebruikt.214 De luchthaven van Jalalabad en de bijhorende militaire basis 

werden de voorbije jaren meermaals aangevallen door opstandelingen.215 Op 13 maart 2017 reed 

een voertuig van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (North Atlantic Treaty Organisation, 

NATO) op een IED toen het konvooi van een missie terugkeerde naar FOB Fenty. Bij dit incident 

raakten drie Amerikaanse soldaten gewond.216 Eind mei 2017 kwam een soldaat om het leven bij 

een zelfmoordaanslag aan een controlepost nabij de luchthaven.217 Berichtgeving van ISKP en de 

taliban via hun eigen mediakanalen, geciteerd door TerrorMonitor op Twitter, geeft aan dat de 

luchthaven af en toe bestookt wordt met raketaanvallen tijdens deze verslagperiode.218  

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.219 Deze route is van groot strategisch belang. 

Volgens een lokale journalist, met wie het Noorse Landinfo gesproken heeft in april-mei 2017, 

maken dagelijks 20.000 voertuigen gebruik van deze weg.220 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 

opstoppingen en wagens nemen dan ook vaak grote risico’s bij roekeloze inhaalmanoeuvres die 

regelmatig tot dodelijke ongevallen leiden.221 Het grootste probleem op deze weg is dan ook de 

verkeersveiligheid. De oorzaken moeten worden gezocht bij roekeloos rijgedrag, overdreven 

snelheid en verkeersovertredingen.222 In juli 2017 overleed Parveen Nuristani (lid van de Wolesi 

Jirga) bij een verkeersongeval op de Kabul-Jalalabad Highway.223 Volgens Khaama Press kwamen 

minstens twintig personen om het leven bij verkeersongelukken op deze weg in het voorjaar van 

2017.224  

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. Volgens het rapport van 

Landinfo hebben de autoriteiten een zekere mate van controle.225  Toch zijn opstandelingen actief op 

bepaalde stukken van de snelweg tussen Kabul en Jalalabad. Ariana News bericht in juni 2017 dat 

een student werd ontvoerd door de Taliban op de Kabul-Jalalabad Highway.226 In januari 2018, 

voerden de veiligheidsdiensten gerichte veiligheidsoperaties uit op de Kabul-Jalalabad Highway. Zes 

opstandelingen werden hierbij gedood.227 Een westerse veiligheidsanalist in Kabul, gecontacteerd 

door Cedoca, stelde dat de meeste aanslagen tijdens de vorige verslagperiode gebeurden in het 

grensgebied van de provincies Laghman en Kabul.228 Ook tijdens deze verslagperiodes werden 

veiligheidsincidenten waargenomen op de Kabul-Jalalabad Highway in de provincie Laghman.229 In 

de huidige verslagperiode heeft Cedoca in mediaberichtgeving geen meldingen teruggevonden van 
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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, 

bleek dat deze onafhankelijke consultant in 2017 weinig merkte van illegale controleposten. Hij gaf 

aan dat in 2016 wel sprake was van dergelijke illegale controleposten en dan vooral in de provincie 

Laghman.230 

De 75 km lange Jalalabad-Torkham Road verbindt de stad met de grensovergang in Torkham, aan 

de Afghaanse-Pakistaanse grens. In de verslagperiode werd deze weg af en toe geblokkeerd door 

demonstranten die protesteerden tegen het doden van burgers door de veiligheidsdiensten.231 

Torkham is een belangrijke grensovergang voor de stad omdat via deze overgang goederen 

geïmporteerd en geëxporteerd worden naar en van Jalalabad.232 In deze verslagperiode werd de 

Afghaans-Pakistaanse grenspost Torkham verschillende keren gesloten door de Pakistaanse 

autoriteiten. Als gevolg van een aantal dodelijke aanvallen in Pakistan sloot de regering de grens 

gedurende enkele weken in februari-maart 2017.233 In november 2017, werd de grensovergang 

opnieuw gesloten toen een Pakistaanse diplomaat, die in Jalalabad woont, gedood werd door 

opstandelingen.234 Duizenden mensen en voertuigen kwamen vast te zitten aan beide kanten van de 

grens. Afghaanse burgers met geldige reisdocumenten werden door de Pakistaanse grenswacht niet 

toegelaten in Afghanistan. Deze regelmatige 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. Tijdens de recente sluitingen van de grenspost stranden 

meerdere vrachtwagens gevuld met goederen aan de grens.235 
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Samenvatting  

De stad Jalalabad is de op vier na grootste stad van Afghanistan. De stad is een belangrijk 

commercieel centrum in het oosten van Afghanistan, gelegen op een strategische positie langs 

verschillende handelsroutes.  

Tijdens de onderzoeksperiode van 1 maart 2017 tot 31 januari 2018 vonden 98 incidenten plaats in 

de stad Jalalabad en in het gelijknamige district. Meer dan de helft van deze incidenten zijn 

incidenten waarbij IED’s, mijnen en andere explosieven worden gebruikt. Daarnaast wordt de regio 

Jalalabad geconfronteerd met een toename van het aantal (doelgerichte)-moorden en een toename 

van de criminaliteit. De meeste aanslagen worden toegeschreven aan de taliban of ISKP. Hoewel het 

geweld in de stad Jalalabad voornamelijk is gericht tegen bepaalde profielen, zowel militair als 

burgerdoelwitten, vallen er regelmatig burgerslachtoffers. Veel burgerslachtoffers vallen als 

collateral damage bij zelfmoord- of complexe aanslagen. De toename van het aantal moorden en 

criminaliteit zorgen in Jalalabad voor een groeiend onveiligheidsgevoel. De Afghaanse 

veiligheidsdiensten staan vaak machteloos bij grote aanslagen.  

Tijdens de onderzoeksperiode van 1 maart 2017 tot 31 januari 2018 vonden 24 incidenten plaats in 

het district Behsud. In dezelfde periode vonden 43 incidenten plaats in het district Surkhrod. In de 

districten Behsud en Surkhrod is het geweld voornamelijk gericht tegen veiligheidspersoneel maar in 

deze districten vallen er ook burgerslachtoffers als collateral damage. In zowel Behsud als Surkhrod 

is het vooral de taliban die de aanslagen opeist. Precieze statistieken over burgerslachtoffers in 

Jalalabad, de districten Behsud en Surkhrod zijn niet beschikbaar. 

De meerderheid van de IDP’s in het oosten van Afghanistan zoeken hun toevlucht in de stad 

Jalalabad en de districten Behsud en Surkhrod. Onderzoeken tonen aan dat ontheemde families in 

Jalalabad met een terugkerend patroon van problemen geconfronteerd worden: een tekort aan 

bestaansmiddelen, een beperkte toegang tot basisvoorzieningen en een gebrek aan kansen op de 

arbeidsmarkt. De toenemende bevolkingsdichtheid leidt tot overbelasting van de aanwezige diensten 

en infrastructuren in de stad Jalalabad. Huurprijzen stijgen, schoolinschrijvingen verhogen en er is 

sprake van voedselonzekerheid.  

Jalalabad is vanuit Kabul enkel bereikbaar over de weg. Opstandelingen viseren soms controleposten 

en konvooien van de veiligheidsdiensten op deze weg. Als gevolg van dergelijke aanvallen kan het 

verkeer op de weg soms urenlang geblokkeerd zijn. 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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