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Rättslig kommentar
angående
det ökade våldet i Afghanistan
under sommaren 2019
Bakgrund
Migrationsverket publicerade i slutet av augusti 2019 en lägesanalys1
med anledning av det ökade våldet mot civila i Afghanistan under juli 2019.
De bakomliggande huvudorsakerna till våldet är, enligt lägesanalysen,
dels upprorssidans motstånd mot det förestående presidentvalet
den 28 september 2019, dels positionering inför ett potentiellt avtal
mellan USA och Talibanrörelsen. De pågående fredsförhandlingarna
och osäkerheten kring utfallet av dessa gör, enligt lägesanalysen,
det svårt att idag förutspå den fortsatta konfliktutvecklingen.
Denna kommentar analyserar hur den senaste tidens våldseskalation
påverkar nuvarande rättslig styrning (SR 03/2019)2, vilken är från
den 24 januari 2019.
Utvecklingen under våren 2019
Från den 1 januari till den 30 juni 2019 rapporterade UNAMA (United
Nations Assistance Mission in Afghanistan) 3 812 civila offer (dödade och
skadade), vilket var en minskning av civila offer med 27 procent jämfört
med motsvarande period 2018 och därtill den lägsta nivån sedan 2012,
se diagram nedan.
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Lägesanalys: Afghanistan - pådrivande faktorer bakom, och aktuell konfliktkontext till,
det kraftigt ökade antalet civila offer under juli 2019, SIA, 2019-08-23
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Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd
m.m. från medborgare i Afghanistan.
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Källa: UNAMA Midyear Update on the Protection of Civilians in Armed
Conflict: 1 January to 30 June 2019.3
Anledningen till nedgången i totala antalet civila offer var färre civila
skadade av IED:s (improvised explosive devices) och minskade markstrider.
Samtidigt ökade antalet civila offer till följd av flyganfall och
sökoperationer.4
UCDP (Uppsala Conflict Data Program) registrerade samtidigt en ökning av
antalet konflikthändelser under första halvåret 2019 jämfört med samma
period 2018.5
Utvecklingen under sommaren 2019 och därefter
Det rapporteras att under perioden den 10 maj till den 8 augusti 2019
skedde 5 856 säkerhetsrelaterade incidenter, vilket är en ökning med en
procent jämfört med samma period året innan. De flesta incidenter skedde
i den södra regionen, följt av den östra och den syd-östra regionen. De mest
konfliktaktiva områdena var provinserna Kandahar, Helmand och
Nangarhar. Väpnade strider stod för 56 % av alla säkerhetsrelaterade
incidenter, trots att en nedgång skett med 7 % jämfört med motsvarande
period 2018. Andelen incidenter orsakade av IED:s var 17 %.
Självmordsattacker minskade med 44 % jämfört med samma period
föregående år.
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https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2019__30_july_english.pdf
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https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2019__30_july_english.pdf
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Lägesanalys: Afghanistan - pådrivande faktorer bakom, och aktuell konfliktkontext till,
det kraftigt ökade antalet civila offer under juli 2019, SIA, 2019-08-23
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Antalet flyganfall av afghansk och internationell militär ökade med
57 % jämfört med samma period 2018. Många flyganfall skedde mot mål
i Helmand och Ghazni.6
ISKP (Islamiska staten Khorasanprovinsen) tog på sig ansvaret för sex
självmordsattacker under perioden jämfört med 15 attacker under
motsvarande period 2018. Två av attackerna skedde i provinsen Kabul och
fyra i provinsen Nangarhar. Afghanska och internationella militära styrkor
slog tillbaka mot ISKP som har sitt fäste i provinserna Nangarhar och
Kunar, vilket resulterade i en viss försämring av ledarskapsstrukturerna
inom rörelsen.7
UNAMA anger att under juli månad 2019 registrerades över 1 500 civila
offer (dödade och skadade) i konflikten, vilket utgör den högsta registrerade
siffran för en enskild månad sedan maj 2017. Våld från AGE:s (AntiGovernment Elements), och då särskilt Talibanrörelsen, orsakade de flesta
av de civila dödsoffren under juli månad. Talibanrörelsen var särskilt
inriktad på attacker mot militära mål och säkerhetsmål jämte dess personal
i tätorter i exempelvis Kabul, Kandahar och Ghazni. Dessa attacker
orsakade stor skada hos civila.8 Flera av de högprofilerade attackerna från
AGE:s skedde i Kabul med många civila offer som följd. Talibanrörelsen
och ISKP har tagit på sig ansvaret för en del av dessa attacker.9
Utöver våldseskaleringen under sommaren har fredsförhandlingarna mellan
USA och Talibanrörelsen nu brutit samman. Efter en upprorsattack i Kabul
i början av september 2019 då tolv personer dödades, varav en amerikansk
soldat, ställde president Donald Trump in det då planerade mötet och alla
pågående fredssamtal. USA har även signalerat utökade militära insatser
mot Talibanrörelsen.10
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https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_-english_22_august_2019.pdf
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https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_-english_22_august_2019.pdf
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https://unama.unmissions.org/un-reminds-parties-their-responsibility-protect-civilianscivilian-casualty-rates-spike-july
9
https://unama.unmissions.org/un-reminds-parties-their-responsibility-protect-civilianscivilian-casualty-rates-spike-july
https://www.tolonews.com/afghanistan/kabul-blasts%C2%A0death-toll-rises-10
https://www.dn.se/nyheter/varlden/kraftig-explosion-i-kabul-10/
https://www.rferl.org/a/afghanistan-kabul-car-bomb-oolice-station-dozens-inju
red/30097013.html
https://unama.unmissions.org/security-council-press-statement-attacks-kabul-and-jalalabad
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-car-bomb-attack-kabul-dg-echo-echodaily-flash-03-september-2019
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/suicide-car-bomb-attack-rocks-eastern-kabul190902180659647.html
https://www.tolonews.com/afghanistan/blast-reported-near-heavily-fortified-area-kabul
https://www.rferl.org/a/kabul-blast-embassy-district/30147505.html
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https://www.svd.se/snabb-u-svang-mellan-usa-och-talibanerna
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Hur påverkas den rättsliga styrningen av de senaste våldshändelserna
under sommaren?
Av rapporteringen den 1 januari till den 30 juni 2019 framgår att det skett en
markant nedgång av antalet civila offer. Nivån är den lägsta sedan 2012.
Under sommaren 2019 har det emellertid skett en eskalering av
säkerhetsrelaterade händelser. Av rapporteringen framgår dock att antalet
säkerhetsrelaterade händelser endast ökat med en procent jämfört med
samma period året innan. Det framgår även av rapporteringen att under
sommarperioden har antalet självmordsattacker i hela landet minskat.11
Det kan även noteras att de mest konfliktaktiva områdena var, enligt den
rapportering som finns tillgänglig, provinserna Kandahar, Helmand och
Nangarhar – områden där Migrationsverket redan enligt den nuvarande
rättsliga styrningen bedömt att säkerhetsläget är svårt.12
Det finns för närvarande inte några säkra uppgifter om antalet civila offer
(döda och skadade) fördelade på provinser för hela Afghanistan. Uppgifter
om antalet civila offer under hela året nedbrutet på provinser kommer
eventuellt att finnas i UNAMA:s helårsrapport som kommer att publiceras
i februari 2020. Det är svårt att dra några säkra slutsatser av det material
som finns. Statistiken är för osäker och rapporteringsperioden för kort. Det
går därför ännu inte att se sommarmånaderna som en trend i något avseende.
För att få en mer säker bild av säkerhetsläget måste en längre period
studeras och analyseras, tillsammans med de första sex månaderna i år som
hade en nedgång av civila offer med 27 %. Även andra konfliktindikatorer
behöver studeras för att få en mer heltäckande bild av säkerhetssituationen
i Afghanistan.
Mycket kan också hända i samband med presidentvalet i Afghanistan. Det
är även oklart hur de inställda fredssamtalen med USA kommer att påverka
konflikthändelserna framöver. Förmodligen kommer antalet konflikthändelser att öka och även antalet civila offer. Om denna ökning
tillsammans med nedgången av antalet civila offer det första halvåret totalt
sett kommer att innebära fler civila offer än 2018, och därmed fler än det
underlag som ligger till grund för nuvarande rättslig styrning, är för tidigt
att sia om.
https://www.afghanistan-analysts.org/trump-ends-talks-with-the-taleban-what-happensnext/
11
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_-english_22_august_2019.pdf
12
I nuvarande rättslig styrning (SR 03/2019) från den 24 januari 2019 bedömer
Migrationsverket att det i provinserna Helmand och Nangarhar föreligger inre väpnad
konflikt och att den rådande situationen av urskillningslöst våld är så allvarlig att var och en
riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling enligt artikel 15 c i
skyddsgrundsdirektivet. Migrationsverket bedömer i det rättliga ställningstagandet att det
även råder inre väpnad konflikt i Kandahar och att konfliktintensiteten är hög, men den är
inte så hög att det råder en ”alla och envar” situation där.
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Migrationsverket anser sammanfattningsvis inte att konflikteskaleringen
under sommaren i nuläget ger anledning att ändra nuvarande rättslig
styrning gällande Afghanistan.
Migrationsverket bevakar fortsatt noggrant händelseutvecklingen
i Afghanistan.

Rättschef

