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1. Den generelle sikkerhedssituation i Afghanistan 
Den generelle sikkerhedssituation i Afghanistan er blevet forværret i de senere år. Væbnede 

oprørsgrupper, herunder først og fremmest Taliban og ISKP (Islamisk Stat Khorasan Province, som IS hedder 

i Afghanistan), angriber fortsat diverse mål i landområder såvel som i storbyer. Siden NATO-styrkerne 

officielt forlod Afghanistan i 2014, har Taliban haft succes med at få betydelige områder under sin kontrol 

over hele landet.
1
 Den afghanske regering fastholder kontrollen over Kabul, provinshovedstæder og de 

fleste distriktscentre; Taliban fortsætter imidlertid med at kæmpe om distriktscentre og med at true 

provinshovedstæder.
2
 

Antallet af sikkerhedsepisoder/angreb (”security-related incidents”) blev, ifølge FN, femdoblet i perioden 

2009-2017.
3
 FN registrerede i alt 23.744 episoder i 2017. Væbnede kampe udgjorde fortsat størstedelen af 

episoderne (63%) i 2017, efterfulgt af angreb med IED (Improvised Electronic Devices) og luftangreb. I 

forhold til 2016 steg antallet af selvmordsangreb i 2017 med 50% og antallet af luftangreb med 67%, imens 

målrettede drab steg med 6%.
4
  

Mønstret med hensyn til typer af angreb har stort set været uændret i den første halvdel af 2018. Antallet 

af målrettede drab og selvmordsangreb har været støt stigende i denne periode med henholdsvis 35% og 

78%. sammenlignet med tilsvarende periode i 2017. 
5
  

I de seneste to år har Taliban intensiveret deres angreb mod den afghanske regering og udenlandske 

militære faciliteter i de store byer i Afghanistan. I sine angreb har gruppen benyttet sig af midler, der har 

forårsaget store civile tab og sårede. Derudover har grupper med tilknytning til ISKP stået bag en række 

sekteriske angreb mod civile mål som f.eks. shiamuslimske moskeer.
6
   

I august 2017 ændrede FN’s generalsekretær – for første gang siden Taliban-regimets fald i 2001 – sin 

vurdering af Afghanistan fra at være et land i en post-konflikt-tilstand til at være et land i konflikt med få 

tegn på forbedringer. Tilsvarende vurderede UNOCHA (the UN Office for the Coordination of Humanitarian 

Aid) i december 2017, at konflikten nu havde udviklet sig til en decideret krig. En række omfattende angreb 

i storebyer førte også til, at FN’s generalsekretær i februar 2018 anså sikkerhedssituationen som værende 

’højest ustabil’. 
7
 

1.1. Stigning i antallet af dræbte og sårede civile 

Den forværrede sikkerhedssituation fremgår blandt andet af statistik over de dræbte og sårede civile. En 

sammenligning af antallet af dræbte og sårede blandt civile fra januar til juni 2009-2018 viser, at med 

undtagelse af 2012 steg det samlede antal dræbte og sårede blandt civile i denne periode, og var 

nogenlunde på samme niveau i 2017 som året før. I den første halvdel af 2018 har UNAMA (United Nations 

Assistance Mission in Afghanistan) registreret det største antal dræbte civile indenfor de sidste ti år. Kampe 

på jorden, selvmords- og komplekse angreb og ikke-selvmords-IED nævnes som episoder, hvor de fleste 
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civile bliver ramt. IED (anvendt i selvmords- såvel som i ikke-selvmords-angreb) har været den dominerende 

årsag til, at de civile er dræbt eller såret. 
8
 

 

Kilde: Highest recorded civilian deaths from conflict at mid-year point - latest UNAMA update; UNAMA 15 July 2018 

2. Sikkerhedssituationen i Kabul 
Ifølge UNAMA var Kabul-provinsen den provins i Afghanistan med det højeste antal civile, der var dræbt 

(479) eller såret (1.352) som følge af konflikten i løbet af 2017.
9
  I december 2017 anså UNOCHA Kabul, 

herunder også byen Kabul, som en af de provinser i Afghanistan, som var mest berørt af konflikten. Byen 

Kabul blev ramt af flere store angreb i 2017 og de første måneder af 2018, hvilket fik præsident Ashraf 

Ghani til at sige, at Kabul var ’under belejring’ og en amerikansk general vurderede, at Kabul var ’under 

angreb’.
10

    

16% af samtlige dræbte og sårede civile i Afghanistan i 2017 stammede fra byen Kabul. Det var først og 

fremmest selvmords- og komplekse angreb såvel som IED, der var årsagen til det høje antal dræbte og 

sårede i Kabul.  

Nogle af de angreb, som fandt sted i Kabul i perioden fra september 2017 til marts 2018 var: 

Tid Typen af angreb Sted/mål Antal dræbte og sårede 

September 2017 Selvmordsangreb Et cricket-stadium 3 dræbt (2 politifolk og 1 civil) 

og 3 såret 

September 2017 Selvmordsangreb En udenlandsk 

militærkonvoj 

3 såret 

September 2017 Magnetisk IED En politibil, som ydede 

beskyttelse til en 

shiamuslimsk ceremoni 

4 civile dræbt og 19 såret 

Oktober 2017 Selvmordsangreb Ukendt 4 dræbt og 13 såret 
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November 2017 Kompleks-angreb TV-stationen Shamshad TV Ukendt 

November 2017 Selvmordsangreb Et politisk valgmøde 9 politifolk og 7 civile dræbt; 7 

politifolk og 6 civile såret 

December 2017 Angreb med 

tungt våben 

Et træningscenter 

tilhørende 

sikkerhedstjenesten 

Ukendt 

December 2017 Selvmordsangreb Et indkvarteringssted 

tilhørende 

sikkerhedstjenesten 

6-10 personer, herunder flere 

civile, dræbt  

Januar 2018 Selvmordsangreb Detailhandlernes 

demonstration 

13 civile/politibetjente dræbt 

og 19 såret 

Januar 2018 Væbnet angreb The Intercontinental Hotel  22 civile dræbt 

Januar 2018 En ambulance 

lastet med 

sprængstoffer 

eksploderede i et 

tæt befolket 

område i centrum 

af Kabul 

Et tæt befolket område i 

centrum af Kabul 

103 civile dræbt og 235 såret 

Februar 2018 Selvmordsangreb I nærheden af USA-

ambassaden og Natos 

hovedkvarter 

3 dræbt og 4 såret 

Februar 2018 Attentat En rådgiver til Abdullah 

Abdullah 

Ud over rådgiveren blev også 

hans vagt dræbt 

Marts 2018 Bilbombe Et udenlandsk 

sikkerhedsfirma 

3 civile dræbt og 2 såret 

Marts 2018 Magnetisk ED En demonstration til støtte 

for pashtunere i Pakistan 

1 dræbt og 13 såret 

 

Ud over det ovenstående var der i samme periode en række angreb rettet mod shiamuslimske civile i Kabul, 

hvor mange blev dræbt og såret. Det var ISKP, der stod bag disse angreb.
11

     

Angreb i Kabul er fortsat igennem foråret og sommeren 2018. Alene i juli måned blev der rapporteret 

mindst fire angreb: 

- Den 15. juli: selvmordsangreb foran Ministeriet for Rural Rehabiliterings- og Udvikling, hvor mindst 

7 personer blev dræbt og såret.
12

  

- Den 22. juli: et selvmordsangreb ved Hamid Karzai International Airport i Kabul, hvor 14 personer 

blev dræbt og 60 såret. Den eksilerede vicepræsident, General Dostum, som kort før var ankommet 

i lufthavnen var målet for angrebet.
 13

   

- Den 24. juli: flere raketter ramte beboelsesområder i Kabul, hvor mindst 4 personer blev såret. 

Ingen gruppe påtog sig ansvaret for disse angreb.
14
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- Den 26. juli: et selvmordsangreb mod en konvoj bestående af folk fra den afghanske 

sikkerhedstjeneste. 4 blev dræbt og 3 såret, heraf nogle civile. 
15

             

2.1. Nye sikkerhedsforanstaltninger i Kabul 
Med det formål at forbedre sikkerhedssituationen i Kabul har regeringen iværksat en række nye 

sikkerhedsforanstaltninger, herunder: 

- husransagninger 

- etablering af 90 checkpoints i den centrale del af byen 

- Identificering af det område i Kabul, hvor vigtige regeringsinstitutioner, udenlandske ambassader 

og nogle forretninger ligger, som en sikkerhedszone (”Grøn Zone”) 

- lukning af veje, der forbinder Kabuls omegn til byens centrum 

- forøgelse af antallet af sikkerhedsstyrker og intensivering af ID-kontrol i sikkerhedszonen.
16
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