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Inleiding

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Afghanistan beschreven voor

zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die

afkomstig zijn uit Afghanistan en voor besluitvorming over de terugkeer van

afgewezen Afghaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van

eerdere ambtsberichten over de situatie in Afghanistan. Het algemeen ambtsbericht

beslaat de periode van december 2013 tot en met juli 2014.

Dit ambtsbericht is gebaseerd op informatie van openbare en vertrouwelijke

bronnen. Bij de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van verschillende

organisaties van de Verenigde Naties, niet-gouvernementele organisaties,

vakliteratuur en berichtgeving in de media. Een overzicht van de geraadpleegde

openbare bronnen is opgenomen in de literatuurlijst. Bovendien liggen bevindingen

ter plaatse en vertrouwelijke rapportages van de Nederlandse vertegenwoordiging in

Afghanistan aan dit algemeen ambtsbericht ten grondslag.

In het algemeen ambtsbericht wordt veelvuldig verwezen naar geraadpleegde

openbare bronnen. Waar openbare bronnen zijn vermeld, wordt de tekst in veel

gevallen ook ondersteund door informatie die op vertrouwelijke basis is ingewonnen.

Indien bij bepaalde passages wordt verwezen naar voorgaande ambtsberichten, kan

ervan worden uitgegaan dat de in deze berichten beschreven situatie nog steeds van

toepassing is.

In hoofdstuk één wordt ingegaan op recente politieke ontwikkelingen en de

veiligheidssituatie.

In hoofdstuk twee wordt de mensenrechtensituatie in Afghanistan geschetst. Na een

beschrijving van wettelijke garanties en internationale verdragen waarbij

Afghanistan partij is, komen de mogelijkheden van toezicht op naleving van de

mensenrechten aan de orde. Daarna volgt de beschrijving van de naleving dan wel

schending van enkele klassieke mensenrechten. Ten slotte wordt de positie van

specifieke groepen, waaronder minderjarigen belicht.

In hoofdstuk drie is de aandacht vooral gericht op migratiestromen, opvang in de

regio en opvang van binnenlandse ontheemden.
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1 Landeninformatie

1.1 Politieke ontwikkelingen

Tijdens de verslagperiode domineerden de presidentsverkiezingen in 2014 (eerste

ronde 5 april, tweede ronde 14 juni) en het vertrek van ISAF eind 2014 het politieke

landschap in Afghanistan.

Presidentsverkiezingen

Op 5 april 2014 waren de presidentsverkiezingen in Afghanistan. De zittende

president Hamid Karzai mocht niet meer meedoen, omdat hij er bijna twee

termijnen als president op heeft zitten, het maximale aantal volgens de Afghaanse

grondwet.1

Tijdens de presidentsverkiezingen kon gekozen worden uit 8 kandidaten2. De drie

belangrijkste waren: Ashraf Ghani, een Pashtun, voormalig wereldbankmedewerker,

hoofd van de universiteit van Kaboel en minister van Financiën. Om stemmen in het

noorden te winnen zorgde Ghani er voor dat de Oezbeekse krijgsheer en door

mensenrechtenactivisten van wreedheden3 beschuldigde Dostum in zijn kamp kwam

en bood hem een vice-presidentschap aan mocht hij winnen. Eerder had hij Dostum

nog uitgemaakt voor moordenaar4; Dr Abdullah Abdullah, een 53 jarige voormalig

oogarts, van gemengde afkomst (Tadzjiekse moeder en Pashtun vader). Abdullah

was een naaste vriend en adviseur van de Tadzjiekse oorlogsheld en ‘leeuw van

Pansjier’ Ahmed Shah Massoud5 geweest. Hij was minister van Buitenlandse Zaken

onder Karzai van 2001-2005. Al snel kregen Karzai en Abdullah echter een moeilijke

relatie, vooral na de presidentsverkiezingen van 2009 toen Abdullah zich in de

tweede ronde terugtrok als presidentskandidaat nadat bleek dat er veel fraude was

gepleegd in het voordeel van Karzai. Abdullah steunt onder andere op noordelijke

warlords en hun patronagesystemen; Zalmai Rassoul werd gezien als de favoriete

kandidaat van Karzai. Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen diende Rassoul

zijn ontslag in als minister van Buitenlandse Zaken.6 Zijn tweede

vicepresidentskandidaat was een vrouw, Habiba Surabi (Hazara), de enige

vrouwelijke kandidaat in de presidentsverkiezingen.7

Abdullah en Ghani worden beiden gezien als gematigd en pro-westers. Ze hebben

beiden aangegeven het veiligheidspact (de Bilateral Security Agreement (BSA)) met

de Amerikanen zo snel mogelijk te willen tekenen.8

De Free and Fair Election Foundation of Afghanistan rapporteerde over de

voorbereiding op de presidentsverkiezingen, dat er duizenden gevallen waren waarin

1 Reuters, ‘Afghan election body sacks thousands over fraud ahead of run-off’, 21.05.2014; de Afghaanse grondwet

uit 2004.
2 De acht kandidaten waren: Abdullah Abdullah, Ashraf Ghani, Zalmay Rassoul, Sayyaf, Helal, Gul Agha Shirzai (had

ontslag ingediend als gouverneur van de provincie Nangarhar om mee te kunnen doen aan de

presidentsverkiezingen), Sultanzoy, Amin Arsala; vertrouwelijke bron.
3 http://www.nytimes.com/2014/02/27/world/asia/warlords-with-dark-pasts-battle-in-afghan-election.html?_r=0
4 Ghani en Dostum zouden nauwelijks op goede voet met elkaar staan. Hier zou meer sprake zijn van een

opportunistisch monsterverbond, bron: www.newstatesman.com, ‘Leaving Afghanistan: is it finally time to be

positive about this blighted nation?’, 10.04.2014.
5 Massoud was een Tadzjiekse commandant, die vermoord werd in september 2001 net voor de aanslagen op 11

september 2001, wiens Noordelijke Alliantie, gesteund door de VS, twee maanden later Kaboel veroverde op de

Taliban.
6 Vertrouwelijke bron.
7 http://www.tolonews.com/elections2014/zalmai-rassoul; vertrouwelijke bron; vertrouwelijke bron.
8 Human Rights Watch, ‘World Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014; zie ook onder paragraaf 1.3 Internationale

militaire presentie en transitie.
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stemkaarten aan individuen zonder geldige identificatiedocumenten waren gegeven.

Stemkaarten zouden ook te koop zijn voor $5-.9 De kandidaatstelling van een aantal

individuen, door ngo’s beschuldigd van serieuze mensenrechtenschendingen10,

zorgde voor vragen over de beoordelingsprocedures.

De campagnes voor de presidents - en provinciale raden verkiezingen,

respectievelijk gestart op 7 februari en 4 maart 2014, verliepen relatief vreedzaam.

Er waren grote bijeenkomsten in Kaboel en in andere delen van het land. Uniek voor

deze verkiezingen was het aantal televisiedebatten waardoor kandidaten de

mogelijkheid hadden hun standpunten toe te lichten.11

In de aanloop naar de verkiezingen pleegden de Taliban een aantal grote aanslagen,

vooral in Kaboel.12 Verkiezingsgerelateerd geweld betrof bijvoorbeeld een

moordpoging op 24 januari 2014 op vice-presidentskandidaat (running mate van

Sayyaf) Ismael Khan, gouverneur van Herat. Khan overleefde deze aanslag. Verder

was er een fatale schietpartij op leden van het campagneteam van Abdullah Abdulah

in Herat op 1 februari. Op 19 februari kwam het konvooi van presidentskandidaat

Abdullah onder vuur te liggen op de terugweg naar Kaboel van een bijeenkomst in

Nangarhar. Abdullah bleef ongedeerd.

Ondanks een reeks van (high profile) aanslagen13 voorafgaande aan de verkiezingen

en aanvallen op afgelegen stemlokalen14 voerden de Taliban op de verkiezingsdag

geen grote aanvallen uit. In geheel Afghanistan gingen stembureaus15 open. Volgens

de Independent Election Committee (IEC) hebben meer dan 7 miljoen Afghanen –

ongeveer 58% van de 12 miljoen geregistreerde kiezers in Afghanistan –

meegedaan aan de verkiezingen, ondanks bedreigingen van de Taliban om

stemkantoren aan te vallen of dreigingen om deelnemers aan de verkiezingen te

straffen. 36% van degenen die gingen stemmen was vrouw16 (in 2009 bij de

presidentsverkiezingen 38%).

De hoge opkomst (ook onder jongeren en vrouwen) en het ordelijke

verloop van de verkiezingen liet zien dat de Afghanistan’s National Security Forces

(ANSF) in staat was om, na het vertrek van ISAF, ondanks bedreigingen van de

Taliban de veiligheid te waarborgen. De grootste tekortkoming van de eerste ronde

van de presidentsverkiezingen was een gebrek aan stemkaarten.17

De verkiezingsresultaten uit de eerste ronde werden bekend gemaakt op 14 mei

2014. In de eerste ronde haalde geen van de acht kandidaten 50% of meer van de

stemmen waardoor een tweede ronde nodig was op 14 juni 2014. Deze ronde ging

9 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
10 Zoals Abdul Sayyaf Rasool: http://www.afghanistanjusticeproject.org/advocacy.htm
11 VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014.
12 Human Rights Watch, ‘World Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014; VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary

General: The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security’, 07.03.2014; Zie

verder paragraaf 1.5 veiligheidssituatie.
13 Inclusief twee aanvallen op belangrijke bureaus van de verkiezingscommissie in Kaboel.
14 Aan het einde van de verkiezingsdag werd gezegd dat het aantal incidenten ongeveer gelijk was met het aantal op

verkiezingsdag in 2009, maar slechts de helft van het aantal aanslagen tijdens de parlementsverkiezingen in 2010.

In vergelijking met 2009 was er minder geweld in het zuiden en meer in het noorden, vertrouwelijke bron.
15 Volgens het IEC gingen van alle 6.423 stemcentra in het gehele land op verkiezingsdag 205 dicht vanwege

veiligheidszorgen, bron: Independent Election Commission of Afghanistan, ‘Polling and vote counting process of 2014

Presidential and Provincial Councils’ elections’, 05.04.2014.
16 De ANSF had zich in deze verslagperiode ingezet om de veiligheid voor vrouwelijke stemmers te garanderen. Om

vrouwen aan te moedigen te gaan stemmen en om voor hen een veilige en cultureel sensitieve omgeving te creeren

bij het stemmen had de ANSF aangegeven dat 13.000 vrouwelijke medewerkers op kieslokaties nodig waren. Dit

aantal overtrof het aantal vrouwelijke medewerkers bij de ANSF aanzienlijk en daarom moest het Ministerie van

Binnenlandse Zaken vrouwen speciaal voor de verkiezingen recruteren en trainen, bron: US Department of Defense,

‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014.
17 Vertrouwelijke bron;vertrouwelijke bron; www.newstatesman.com, ‘Leaving Afghanistan: is it finally time to be

positive about this blighted nation?’, 10.04.2014; VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation

in Afghanistan and its implications for international peace and security’, 07.03.2014; House of Commons, Defence

Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014; US Department of Defense, ‘Progress

Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014.
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tussen de kandidaten met het meeste aantal stemmen, Abdullah Abdullah (45% van

de stemmen) en Ashraf Ghani (31,6% van de stemmen). Abdullah had in de dagen

na de eerste verkiezingsronde gezegd dat hij door fraude geen directe meerderheid

won in de eerste ronde.18

Veiligheidsdreigingen, vooral vanwege aanvallen door de Taliban, en mogelijke

etnische spanningen werden als belangrijkste uitdagingen voor de tweede ronde op

14 juni 2014 gezien.19

In aanloop naar de tweede ronde van de verkiezingen werd de campagne tussen

beide kandidaten feller, evenals de toon in de sociale media en het publieke debat.

De Afghaanse verkiezingsautoriteiten waarschuwden beide kandidaten en hun

campagneteams en de media geen etnische spanningen aan te wakkeren.20

In en rond de tweede ronde van de presidentsverkiezing was er meer geweld dan in

de eerste ronde, vooral in het oosten. De Taliban hebben het verkiezingsproces niet

kunnen verstoren:De impact van de vele incidenten was echter gering en er waren

geen high profile aanvallen. Op 6 juni werd opnieuw een aanslag gepleegd op het

konvooi van Abdullah. Hij bleef andermaal ongedeerd maar onder de omstanders

vielen doden en gewonden. De ANSF had ook in de tweede ronde gezorgd voor een

relatief rustig verloop van de verkiezingen.

Op de dag van de tweede ronde van de verkiezingen vielen doden onder de ANSF en

AGE’s, waren er 53 burgerdoden, inclusief 20 kinderen en tenminste 10 vrouwen en

raakten 161 burgers gewond door aanvallen van AGE’s. Er waren diverse

veiligheidsincidenten in Kaboel (waaronder een paar afgevuurde raketten op de

luchthaven). De Taliban hakten in Herat de van een inktvlek voorziene wijsvinger af

van zeker elf mensen die hun stem hadden uitgebracht. Twee medewerkers van de

IEC zijn na de tweede ronde van de verkiezingen in Helmand gedood tijdens een

aanval op een konvooi die de dozen met stemkaarten vervoerde. Ook in de

noordelijke provincie Samangan zijn acht IEC medewerkers, twee burgers en een

kind gedood door de Taliban.21

Abdullah meende direct na de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, dat er

op grote schaal was gefraudeerd in zijn nadeel.22 Daarom boycotte hij het

verkiezingsproces na de tweede ronde. Een paar dagen na de verkiezingen was er

sprake van enige onrust in verschillende delen van het land, een paar kleine

aanslagen in Kaboel en een vechtpartij in de buitenwijken van Kaboel tussen

aanhangers van twee voormalige machtige krijgsheren. Tenminste één persoon

werd gedood. Aanhangers van Abdullah organiseerden meerdere betogingen in de

hoofdstad. Een paar honderd mensen had zich bijvoorbeeld op 21 juni vlakbij het

vliegveld van Kaboel verzameld waar ze leuzen schreeuwden als ‘we will defend our

vote to the last drop of blood’. Ze hadden spandoeken bij zich met leuzen als ‘Death

18 Reuters, ‘Afghan election body sacks thousands over fraud ahead of run-off’, 21.05.2014. Zie verder ook voetnoot

19.
19 www.newstatesman.com, ‘Leaving Afghanistan: is it finally time to be positive about this blighted nation?’,

10.04.2014; Washington Post, ‘Afghan presidential election produces no outright winner; runoff set for June 14’,

15.05.2014; Reuters.com, ‘Afghanistan delays election result announcement till Thursday’, 14.05.2014;

vertrouwelijke bron; vertrouwelijke bron; vertrouwelijke bron; vertrouwelijke bron; International Crisis Group,

‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014; House of Commons, Defence Committee,

‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014; Reuters, ‘Afghan election body sacks

thousands over fraud ahead of run-off’, 21.05.2014; Oxford Analytica Daily Brief, ‘Peace deal with Taliban will

test new Afghan Leader’, 28.04.2014.
20 The Guardian, ‘Afghan elections: candidates told to stop stirring ethnic tensions before poll’, 03.06.2014; Reuters,

‘Tension mounts in Afghanistan as U.N. urges Abdullah to return to electoral process’, 21.06.2014; GlobalPost,

‘Amid election protests, Afghans wary of ethnic conflict’, 27.06.2014; vertrouwelijke bron.
21 UN News Service, ‘UN strongly condemns targeted attacks against Afghan election workers’, 17.06.2014;

NRChandelsblad, ‘Verkiezing Afghanistan’, 16.06.2014; vertrouwelijke bron, vertrouwelijke bron, vertrouwelijke

bron; NRC handelsblad, ‘Verkiezing Afghanistan’, 16.06.2014; vertrouwelijke bron; vertrouwelijke bron.
22 NRC Handelsblad, ‘Tientallen doden, duizenden op de vlucht bij offensief Taliban’, 26.06.2014; Vertrouwelijke

bron; Reuters, ‘In Afghanistan’s rural Wardak, fear of Taliban keeps voters away’, 14.06.2014.
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to Karzai’ en ‘Death to Ghani’. Op 27 juni waren er demonstraties van een paar

duizend aanhangers van Abdullah, waarbij leuzen geschreeuwd werden als ‘our vote

is our honor’. Er was bezorgdheid dat demonstraties gewelddadig zouden worden en

een etnische dimensie zouden krijgen, maar ze bleven in deze verslagperiode

vreedzaam.23

Op 7 juli is tegen de zin van Abdullah in de voorlopige uitslag van de tweede ronde

van de verkiezingen bekendgemaakt. Ghani had in deze uitslag 56% en Abdullah

43% van de stemmen. Er hadden volgens de Afghaanse kiesraad 8 miljoen kiezers

hun stem uitgebracht (van wie 38% vrouw). Volgens Abdullah zouden er veel

minder stemmen zijn uitgebracht. Uiteindelijk was besloten tot een hertelling van

alle uitgebrachte stemmen. Deze hertelling stagneert regelmatig doordat kandidaten

hun teams terugtrekken en daarmee dit proces tijdelijk stilleggen. Ook waren er bij

aanvang van de hertelling nog te weinig internationale waarnemers aanwezig en

moesten veel stemboxen vanuit de verschillende provincies naar de hangars in

Kabul komen, waar de hertelling plaatsvindt.

De definitieve uitslagen en de inauguratie stonden aanvankelijk respectievelijk

gepland voor 22 juli en 2 augustus 2014.24 Het was in deze verslagperiode onzeker

of de audit nog één of meerdere maanden duurt. Het is ook mogelijk dat achter de

schermen een deal gesloten gaat worden tussen beide kandidaten over hoe een

regering van nationale eenheid te vormen.25.

Overige politieke ontwikkelingen26

- Voor de provinciale raden op 5 april hadden zich 2.713 personen kandidaat

gesteld. Terwijl er voor de presidentsverkiezingen in 2014 geen vrouwelijke

presidentskandidaten waren (in 2009 waren er nog twee vrouwelijke

presidentskandidaten), namen aan de provinciale raden verkiezingen 273

vrouwelijke kandidaten deel.27

- Begin maart 2014 overleed één van de twee vice-presidenten van

Afghanistan, Mohammad Qasim Fahim op 57-jarige leeftijd. Er was volgens

nieuwsberichten sprake van een natuurlijke doodsoorzaak. Fahim was een

leider van de Tadzjiekse etnische minderheid en een vroegere warlord. Hij

werd verdacht van wreedheden.28

Vredesproces

High Peace Council (HPC)29

23 The Guardian, ‘Afghan elections: candidates told to stop stirring ethnic tensions before poll’, 03.06.2014; Reuters,

‘Tension mounts in Afghanistan as U.N. urges Abdullah to return to electoral process’, 21.06.2014; GlobalPost,

‘Amid election protests, Afghans wary of ethnic conflict’, 27.06.2014; vertrouwelijke bron.
24 NRC Handelsblad, ‘Tientallen doden, duizenden op de vlucht bij offensief Taliban’, 26.06.2014; Vertrouwelijke

bron; Reuters, ‘In Afghanistan’s rural Wardak, fear of Taliban keeps voters away’, 14.06.2014; vertrouwelijke

bronnen(diverse); New York Times, ‘Candidate’s Protest Clouds Afghan Vote-Counting for President’, 18.06.2014;

Afghanistan Analysts Network, ‘Political Landscape: Elections 2014 (33): ‘Amarkhel Gate’ – sheep, tape, resignation’,

24.06.2014.
25 Vertrouwelijke bron.
26 Zie voor meer informatie over het politieke systeem in Afghanistan het algemeen ambtsbericht Afghanistan van

december 2013, paragraaf 1.1.
27 VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 05.03.2013; UN News Service, ‘Afghanistan: UN mission welcomes release of

preliminary results form provincial polls’, 20.05.2014; Freedom House spreekt overigens over 2.360 kandidaten,

bron: Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014. .
28 BBC, ‘Afghan vice-president Mohammad Qasim Fahim dies’, 09.03.2014; Aljazeera, ‘Afghan Vice President Qassim

Fahim dies at 57’, 09.03.2014.
29 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
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De HPC bestaat uit 70 leden van wie er negen vrouw zijn. Deze vrouwen worden

grotendeels buitengesloten van de belangrijkste discussies over verzoening met de

Taliban.30

Vredesraden werden in 2010 opgericht op nationaal en provinciaal niveau om

besprekingen met de Taliban en andere opstandelingen te organiseren en

begeleiden. Ook organiseert de HPC diverse bijeenkomsten met groepen uit de

samenleving om draagvlak te creëren voor de vredesbesprekingen met de Taliban.

Verder wordt vrijlating van Taliban-strijders door de HPC gezien als een manier om

vertrouwen van opstandelingen te winnen voor vredesbesprekingen. Er zijn echter

voorbeelden dat vrijgelaten opstandelingen na vrijlating de wapens weer opnamen.

Tot nog toe hebben deze activiteiten nog niet geleid tot een significante voortgang in

het vredesproces.

Vredesbesprekingen met de Taliban

Ook in deze verslagperiode zijn vredesbesprekingen met de Taliban niet meer

opgestart.

Sinds de sluiting van het Taliban-kantoor in Doha31 lijkt de Talibanbeweging meer

verdeeld te raken in zijn uitgangspunt of er contacten moeten zijn met de huidige

Afghaanse autoriteiten. Talibanvertegenwoordigers voerden voorafgaand aan de

mogelijke officiële onderhandelingen in Doha gesprekken met de VS. Deze liepen

uiteindelijk stuk. Een ander deel van de beweging voerde parallelle gesprekken met

de Afghaanse overheid in Dubai. 32

De kern van de Talibanbeweging, onder leiding van Mullah Omar, is tegen

onderhandelingen met de Afghaanse overheid. Haar visie is dat alleen

onderhandelingen met de VS kunnen plaatsvinden omdat daarmee de Taliban

internationaal erkend worden en de legitimiteit en de positie van de Afghaanse

regering wordt verzwakt.

De verdeeldheid binnen de Taliban bleek ook toen Syed Akbar Agha, voormalig

Talibanleider en neef van een topadviseur van Mullah Omar, een politieke partij

vormde in Afghanistan, in april 2014 aangekondigd als de Salvation Movement. In

zijn beweging zitten veel voormalige Talibanstrijders. Verder zou Ghani Baradar,

destijds medeoprichter van de Taliban en in 2010 in Pakistan gevangen gezet,

geheime gesprekken met de regering van Karzai hebben gevoerd na zijn

arrestatie.33 Op 22 december 2013 werd door de Taliban in een verklaring ontkend

dat Baradar namens de Taliban mocht deelnemen aan een formele dialoog met de

Afghaanse autoriteiten.34

30 Amnesty International, ‘Afghanistan: 7-point human rights agenda for presidential candidates’, 06.03.2014; Zie

algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.1.
31 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 1.1.
32 VN Veiligheidsraadrapport, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014; Economist Intelligence Unit, ‘Country Report Afghanistan’,

27.05.2014.
33 Vertrouwelijke bron; The Guardian, ‘Taliban begin last spring offensive before Nato withdrawal’, 08.05.2014;

International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014; Stratfor Global Intelligence,

‘In Afghanistan, a Fragmented Taliban Plans for the US Withdrawal’, 21.05.2014; Zie ook algemeen ambtsbericht

Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.1. Politieke ontwikkelingen.

BBC News, ‘Q&A: Afghan Taliban open Doha office’, 20.06.2013; BBC News, ‘Troubled path to talks with Taliban’,

20.06.2013; Reuters, ‘Taliban talks likely to continue despite Doha office row’, 09.07.2013; BBC News, ‘How Taliban

talks have become deadlocked in Doha’, 12.07.2013; Institute for War and Peace Reporting, ‘Afghan anger as

Taleban get out of Jail’, 23.09.2013; VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in

Afghanistan and its implications for international peace and security’, 06.09.2013.
34 VN Veiligheidsraadrapport, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 05.03.2013
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Ook al zouden vredesbesprekingen op wat voor manier ook met de Taliban slagen,

dan nog is vrede niet verzekerd. Taliban-leiders hebben geen monopolie op de

opstand in Afghanistan en hebben niet altijd al hun (radicale, vooral in oost

Afghanistan aanwezige) facties in de hand. Er is bijvoorbeeld de radicale

Talibansplintergroep Mahaz-e-Fedayeen, onder commando van een jonge leider

Mullah Najibullah. Belangrijke propaganda van deze groep is om alle

onderhandelingen te weigeren.35

Een succesvol vredesproces in Afghanistan hangt verder voor een groot deel af van

de houding van Afghaanse buren als Pakistan, India en Iran.36 Zo speelde Pakistan

een belangrijke rol in de aanloop naar Doha. De Pakistaanse regering heeft

meerdere malen gezegd dat zij contacten heeft met de Afghaanse Taliban, maar dat

zij geen controle over hen hebben.37 Er zijn echter berichten, dat de Afghaanse

opstandelingen gesteund worden door elementen binnen de Pakistaanse

veiligheidssector en toegang hebben tot safe havens in Pakistan.38

Re-integratieprogramma

In 2010 is het Afghanistan Peace and Reintegration Programme (APRP) opgericht

door de Afghaanse overheid met steun van UNDP. Het programma heeft tot doel om

oppositionele strijders in lagere rangen de wapens te laten neerleggen en te laten

re-integreren in de Afghaanse lokale gemeenschap. De HPC stuurt dit programma

aan en werkt samen met de provinciale vredescomité’s.39 Tot en met maart 2014

hebben zich in totaal 8.025 opstandelingen gemeld voor ontwapening en

verzoening. Van de 1.491 opstandelingen die zich in 2013 aanmeldden voor re-

integratie kwam 44% uit het oosten van Afghanistan. Het blijft gevaarlijk te re-

integreren zolang het conflict gaande is. Velen kunnen na re-integratie niet werken

en het is voor hen vaak onmogelijk terug te keren naar hun dorpen vanwege

veiligheidsredenen.40

1.2 Afghaanse veiligheidsorganisaties

De ANSF bestaan uit de volgende onderdelen: het nationale leger (inclusief de

Afghaanse luchtmacht) en de nationale politie. Binnen het Afghan National Army

(ANA) en de Afghan National Police (ANP) is weer een uitsplitsing gemaakt naar

specialistische diensten. Naast de ANSF bestaat het National Directorate of Security

(NDS: de Afghaanse inlichtingendienst).41

35 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
36 House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014
37 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
38 Vertrouwelijke bron; International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014; US

Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014.
39 House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014; US

State Department, Çountry Reports on Terrorism 2013 – Afghanistan’, 30.04.2014; Zie voor de voorgeschiedenis van

de APRP en het hieronder vallende HPC en re-integratieprogramma het algemeen ambtsbericht Afghanistan,

augustus 2011. Dit programma wordt gesteund door ISAF.
40 VN Veiligheidsraadrapport, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014; US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in

Afghanistan’, april 2014; House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-

2014’, 13.05.2014; Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 1.1 politieke

ontwikkelingen.
41 www.nato.int, ‘Developing Afghan Security Forces’, geraadpleegd op 03.06.2014; vertrouwelijke bron.
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In de top van het veiligheidsapparaat zijn nu twee Pashtun en een Tadzjiek

werkzaam: de Tadzjiek Bismillah Khan als minister van Defensie42, de Pashtun

Mohamad Omar Daoudzai als minister van Binnenlandse Zaken en de Pashtun

Rahmatullah Nabil als directeur van de NDS.43

Naast de formele command and control structuren bij de ANSF, hebben

verschillende politiek invloedrijke figuren/oud krijgsheren een belangrijke rol. Het

komt vaak voor dat orders eerder worden aangenomen van hen dan van de

lijncommandant.44

Het groeiplafond voor de ANSF is vastgesteld op 352.000 leden in 2018. In januari

2014 waren ongeveer 345.000 Afghanen werkzaam bij de ANSF. De ANSF worden

nu nog grotendeels gefinancierd door de internationale gemeenschap en opgebouwd

en getraind door de internationale strijdkrachten.45

Sinds de verdrijving van de Taliban in 2001 zijn in het conflict met opstandelingen

meer dan 13.000 Afghaanse soldaten en politiemensen gedood en circa 16.500

gewond geraakt. De meeste doden vielen de afgelopen drie jaren tijdens de transitie

van de verantwoordelijkheid voor veiligheid van ISAF naar de ANSF.46 Er vonden in

deze verslagperiode meer gevechten plaats tussen opstandelingen en de ANSF.

Voor 2010 waren er veel minder slachtoffers bij de Afghaanse politie en het leger

omdat de ANSF kleiner was en het grootste gedeelte van de gevechten voor

rekening van ISAF kwam. Het aantal doden in absolute aantallen bij de ANSF is

sinds de start van het conflict in 2001 vier keer zo hoog als bij de internationale

troepen (verliezen bij ISAF zijn 3.425, waarvan 2.313 Amerikanen). Onder de ANSF

waren in de eerste 11 maanden van 2013 4.600 slachtoffers. Er vielen zo’n 400

ANSF slachtoffers per maand in het vechtseizoen van 2013.47

De ANSF blijven ondanks grote verliezen en vele tekortkomingen in hun

functioneren op sterkte48. Afghanistan heeft nog altijd geen gebrek aan jonge

jongens die bij de ANSF willen werken wat een tegenwicht biedt aan de desertie- en

slachtofferaantallen. Zolang donoren hun salarissen willen betalen is het grote

aantal Afghaanse strijdkrachten een obstakel voor grootschalige strategische winst

van de opstandelingen. De ANSF zijn in staat gebied te verdedigen en grond terug te

winnen.Ook slaagden zij erin bij grote evenementen de veiligheid te handhaven,

zoals tijdens de genoemde verkiezingen in april en juni, alsook de Loya Jirga in

november 2013 toen ruim 3000 Afghaanse leiders in Kaboel bijeenkwamen om de

BSA te bespreken, het Ghazni Islamic Festival, de begrafenis van de eerste Vice-

42 In zijn eerdere posititie als stafchef van het leger zou hij Tadzjiekse contacten hebben bevorderd naar

sleutelposities.
43 Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security and U.S. Policy’, 08.03.2013;

vertrouwelijke bron.
44 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 1.2 Afghaanse veiligheidsorganisaties.
45 Vertrouwelijke bron; AREU, ‘The Afghan National Army: Sustainability Challenges beyond Financial Aspects’,

februari 2014; US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014;

International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014; House of Commons,

Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014. Volgens laatste bron zou

het ANSF al in september 2013 hebben bestaan uit 352.000 Afghanen.
46 Het dodental bij het ANP was in de periode 2007 tot 2012 hoger dan bij het ANA, bron: Brookings, ‘Afghanistan

Index’, 27.02.2014; Die Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen

Bundestags’, januari 2014; Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
47 New York Times, ‘War Deaths Top 13,000 in Afghan Security Forces’, 03.03.2014; Brookings, ‘Afghanistan Index’,

27.02.2014; Die Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen

Bundestags’, januari 2014; Human Rights Watch, ‘World Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014.
48 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
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President Qasim Fahim, de opening van de Wolesi Jirga en de Nowruz vieringen in

Mazar-i-Sharif en Kaboel.49

Het aantal geweldsincidenten waarbij leden van de ANSF (leger en politie) zich tegen

de internationale troepenmacht keerden en buitenlandse soldaten doodschoten nam

sterk af in 2013 (15 aanvallen, tegenover 48 in 2012). Reden is vooral dat de

internationale troepenmacht steeds kleiner wordt en er een verschuiving plaatsvindt

in het geweld naar het Afghaanse leger en politie. Het gebeurt geregeld dat leden

van Afghaanse veiligheidstroepen overlopen naar de Taliban.50

De ANSF kampen nog steeds met analfabetisme, corruptie, betrokkenheid bij

drugshandel en hoge desertiecijfers.51

Pogingen om de rekrutering en capaciteit van vrouwelijke ANSF-medewerkers te

versterken blijven achter.52 Er werken aan het eind van deze verslagperiode ruim

2.500 vrouwen bij de ANSF: meer dan 1.700 bij de ANP53, 700 bij het ANA en 50 bij

de Afghaanse luchtmacht.54 Het is niet eenvoudig vrouwen te rekruteren en te

behouden voor de ANSF. Dit komt door de slechte voorzieningen voor vrouwen op

de werkplek (bijvoorbeeld geen eigen kleedkamers en toiletten), het grote

veiligheidsrisico dat vrouwelijke agenten lopen als doelwit van aanslagen en van

aanranding en verkrachting door collega’s. Veel families staan vanwege veiligheids-

en culturele redenen niet toe dat hun vrouwen bij de ANSF gaan werken.

Vrouwelijke politieagenten doen vrijwel geen politiewerk op straat. Zij worden

voornamelijk ingezet om vrouwen te fouilleren, bij huiszoekingen en in Family

Response Units (meldpunt voor vrouwen en kinderen in een politiebureau). Bij het

ANA wordt speciaal gezocht naar mogelijkheden om vrouwen in andere functies dan

gevechtsfuncties te plaatsen.55

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op het functioneren van het leger en de

politie tijdens deze verslagperiode.

49 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; Die

Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags’, januari 2014;

Austrian Federal Ministry of the Interior, ‘Afghanistan: 2014 and beyond’, 2014; vertrouwelijk bron; VN

Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014.
50

US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; US State

Department, Çountry Reports on Terrorism 2013 – Afghanistan’, 30.04.2014; Zie ook algemeen ambtsbericht

Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.2; vertrouwelijke bron.
51 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
52 VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 13.09.2012; vertrouwelijke bron.
53 Begin 2014 werd het eerste vrouwelijke hoofd van de politie benoemd van een district in Kaboel, bron: VN

Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for international

peace and security’, 07.03.2014; EUPOL spreekt over 2.200 vrouwen bij de ANP, bron: Niewsbrief EUPOL-Serving

Afghanistan, ‘Female Leadership Course’, maart-april 2014.
54 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; Begin 2014 werd

de eerste vrouwelijke hoofd van de politie benoemd van een district in Kaboel, bron: VN Veiligheidsraad, ‘Report of

the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security’,

07.03.2014; www.nato.int, ‘Developing Afghan Security Forces’, geraadpleegd op 03.06.2014.
55 www.parliament.uk, ‘Afghanistan: Written evidence from Oxfam’, 2013-2014; Die Bundesregierung,

‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags’, januari 2014; Zie ook algemeen

ambtsbericht Afghanistan, december 2013 paragraaf 1.2.2; Reuters, ‘Insight: Once a symbol of new Afghanistan,

can policewomen survive?’, 19.12.2012; Human Rights Watch, ‘Afghanistan: urgent need for safe facilities for female

police’, 25.04.2013; Oxfam International, ‘Women and the Afghan Police’, 10.09.2013.
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1.2.1 Afghan National Army (ANA)

In Afghanistan bestaat geen dienstplicht. Dit is formeel vastgelegd in een

presidentieel decreet uit 2002. Manschappen worden voor een termijn van drie jaar

gerekruteerd. Ze ontvangen als soldaat een voor Afghaanse begrippen

bovengemiddeld salaris voor ongeschoold werk, voor het grootste deel gefinancierd

door de internationale gemeenschap.56

Het Afghan National Army (ANA), opgericht in 2002, valt onder het Ministerie van

Defensie. Het ANA richt zich op militaire grondoperaties, maar heeft ook een kleine

luchtmacht, opgericht in 2007, die echter weinig middelen en ervaring heeft. Het

ANA richt zich hoofdzakelijk op de binnenlandse strijd tegen opstandelingen. Het

ANA had in juni 2014 meer dan 189.000 landmacht-manschappen (doel 195.000) en

ongeveer 6.800 luchtmacht manschappen (doel 6.900).57 De ongeveer 11.000

commando-strijdkrachten worden beschouwd als goed getraind en hebben de leiding

in sommige operaties tegen high-value doelwitten.58 Het ANA heeft assistentie nodig

van coalitietroepen bij gespecialiseerde werkzaamheden als lucht- en

wegtransporten, alle vormen van intelligence, counter-IED en medische zorg en -

evacuaties.59

Het ANA kampt nog steeds met een aanzienlijk verloop. Hierdoor moet elk jaar

ongeveer een derde van de manschappen worden vervangen, wat hoge kosten aan

training en onervaren soldaten tot gevolg heeft. Ondanks de hoge desertiecijfers

blijkt het ANA nog in staat het aantal manschappen op hetzelfde niveau te houden

of te verhogen door middel van rekrutering. Deserteurs klagen over corrupte

officieren, slechte leefomstandigheden en arbeidscondities, hoge risico’s, gebrek aan

nazorg, slechte voeding en uitrusting, slechte medische zorg en grote werkdruk door

het hoge tempo waarin operaties moeten worden uitgevoerd, zonder tussenpozen

van vastgesteld verlof en training, Taliban intimidatie van familie en een gebrek aan

vertrouwen in de strijd tegen opstandelingen na terugtrekking van de internationale

troepenmacht. Hoge desertiecijfers hebben ook te maken met de onzorgvuldige

selectieprocedures waardoor rekruten werden aangenomen die bijvoorbeeld fysiek

niet fit, verslaafd aan drugs of ongemotiveerd waren.

Desertie uit het Afghaanse leger is niet strafbaar. Destijds heeft Karzai in een besluit

aangegeven dat er enige flexibiliteit moet zijn om tijdelijk het leger te verlaten

gedurende het oogstseizoen. Dit om rekrutering te stimuleren. Afghaanse deserteurs

kunnen openlijk in Afghanistan uitkomen voor hun status als deserteur.60

56 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013.
57 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; House of

Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014; www.nato.int,

‘Developing Afghan Security Forces’, geraadpleegd op 03.06.2014.
58 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014.
59 AREU, ‘The Afghan National Army: Sustainability Challenges beyond Financial Aspects’, februari 2014; US

Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; Die Bundesregierung,

‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags’, januari 2014; VN Veiligheidsraad,

‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for international peace and

security’, 07.03.2014. Wat betreft evacuaties is er overigens wel verbetering opgetreden. In 2013 heeft de

Afghaanse luchtmacht verwachtingen overtroffen als het gaat om close air support en medische evacuaties die in

2013 1.500 patienten bedroegen tegenover 400 in 2012, bron: www.nato.int, ‘Developing Afghan Security Forces’,

geraadpleegd op 03.06.2014.
60 vertrouwelijke bron; AREU, ‘The Afghan National Army: Sustainability Challenges beyond Financial Aspects’,

februari 2014; House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’,

13.05.2014; US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; VN

Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014; www.nato.int, ‘Developing Afghan Security Forces’, geraadpleegd

op 03.06.2014; Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 1.2.1.
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Een ander structureel probleem is een tekort aan goed opgeleid hoger kader61, dat

volgens waarnemers wordt veroorzaakt omdat benoemingen vooral plaatsvinden op

basis van relaties/patronagenetwerken en niet vanwege capaciteiten.

Etniciteit speelt van oudsher een belangrijke rol binnen het ANA. Volgens het

Afghanistan jaarrapport 2012 van het Amerikaanse Ministerie van Defensie is hierin

de laatste jaren wel verandering gekomen en is de strijdmacht nu in grote lijnen een

afspiegeling van de demografische samenstelling van de bevolking. In het

jaarrapport 2013 wordt daarbij wel geconstateerd dat het percentage Hazara en

Oezbeken in de rang van officier nog achterblijft en dat Tadzjieken nog zijn

oververtegenwoordigd in de rang van officier.62 Dit geldt ook voor de zuidelijke

provincies, alhoewel de Pashtun hier de meerderheid van de bevolking uitmaken.

Pashtuns die in het leger werkzaam zijn, komen vooral uit het oosten (de Ghilzai) en

minder uit het zuiden (de Durrani). Het Afghaanse Ministerie van Defensie heeft een

speciaal rekruteringsprogramma opgezet om meer Pashtun uit het zuiden aan te

trekken. Meningen over de vermeende intensiteit en oorzaken voor etnische frictie

binnen het ANA variëren aanzienlijk. Sommigen zeggen dat etnische frictie

hardnekkig is, terwijl anderen beweren dat etnische frictie zeldzaam is en afneemt.63

1.2.2 Afghan National Police (ANP)

De Afghan National Police (ANP) valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De belangrijkste onderdelen van de ANP64 zijn de Afghan Uniformed Police (AUP),

Afghan National Civil Order Police (ANCOP) en de Afghan Border Police (ABP). In juni

2014 telde de ANP circa 153.000 personen. Er is een groeiplafond voor het ANP

vastgesteld van 157.000 personen.65 Bij de ANP zijn Tadzjieken

oververtegenwoordigd, terwijl Hazara, Oezbeken en andere etnische groepen in

verschillende maten zijn ondervertegenwoordigd. Het aantal Pashtuns bij de ANP

beslaat ongeveer hetzelfde aandeel als in de samenleving.66

De politie werd ook in deze verslagperiode militair ingezet in de strijd tegen de

opstandelingen. Hoewel internationale ondersteuning ter professionalisering van de

politie in de vorm van (taal)trainingen en herstructureringsprogramma’s werd

voortgezet, bleven er net als de vorige verslagperiode problemen bestaan op

verschillende terreinen: corruptie, misbruik en geweld, straffeloosheid, een gebrek

aan verantwoordelijkheid en geen onafhankelijk toezicht. Verder zijn veel

politieagenten zich onbewust van de wettelijke rechten van de arrestant of

gedaagde. Op lokaal niveau is er geen duidelijke scheiding tussen politie en

openbare aanklagers.67 De effectiviteit van de politie werd ook gehinderd door een

61 Er is een academie voor de opleiding van legerofficieren in Qargha, international gefinancierd, bron: House of

Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014.
62 Brookings, ‘Afghanistan Index’, 27.02.2014; US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in

Afghanistan’, april 2014 .
63 AREU, ‘The Afghan National Army: Sustainability Challenges beyond Financial Aspects’, februari 2014;

www.nato.int, ‘Developing Afghan Security Forces’, geraadpleegd op 03.06.2014.
64 Voor een meer uitgebreide beschrijving van de organisatie van de ANP, zie algemeen ambtsbericht Afghanistan,

December 2013, paragraaf 1.2.2.
65 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; ISAF media

Backgrounder, ‘Afghan National Security Forces (ANSF)’, oktober 2013; VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary

General: The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security’, 13.06.2013.
66 www.nato.int, ‘Developing Afghan Security Forces’, geraadpleegd op 03.06.2014; Brookings, ‘Afghanistan Index’,

27.02.2014; US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; zie

verder paragraaf 2.4.2 van dit ambtsbericht voor verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
67 www.parliament.uk, ‘Afghanistan: Written evidence from Oxfam’, 2013-2014; Die Bundesregierung,

‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags’, januari 2014; Zie ook de paragrafen

2.3.6 en 2.3.7 betreffende arrestaties en detenties en betreffende foltering, mishandeling en bedreiging.
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gebrek aan goede scholing en een hoge graad van analfabetisme. Wel heeft de ANP

het aantal geheel ongeschoolde politiemensen sinds 2013 teruggebracht van circa

19.000 tot minder dan 8.000. Verder was er nog steeds een hoog verloop bij de

ANP68 en een tekort aan officieren.

De ABP is verantwoordelijk voor het bestrijden van grensoverschrijdingen door

opstandelingen, criminelen en illegalen. De ABP bestaat uit circa 21.600

manschappen. Zij zijn goed getraind en georganiseerd. De grootste problemen bij

de ABP zijn corruptie (bij grensovergangen) en het grote aantal slachtoffers onder

ABP-agenten bij bestrijding van grensoverschrijdingen door opstandelingen.

Eén van de beste onderdelen van de ANP is de ANCOP. Zij zijn relatief goed getraind

en geleid en beschikken ook zonder ondersteuning van ISAF over adequate

slagkracht. De ANCOP bestaat uit ongeveer 14.000 manschappen en zijn primaire

taak is de voorbereiding op counter-insurgency operaties en uitvoering van Clearing-

missies.

Omdat recrutering van zowel ANCOP- als ABP-medewerkers op nationaal niveau

plaatsvindt zijn hun medewerkers minder beïnvloedbaar door lokale

machthebbers.69

Afghan Local Police (ALP)

De ALP is opgericht in juli 2010. In totaal zijn er tot juni 2014 circa 27.000 mensen

voor de ALP gerekruteerd, gefinancierd door de VS. Doel is eind 2014 30.000 ALP-

personeel te hebben. De ALP vormt steeds meer een intergraal onderdeel van de

ANSF, onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en onder controle

van de lokale districts-politiechef.70

De ALP is actief in rurale gebieden op dorpsniveau. Haar voornaamste taak is het

bemannen van checkpoints in de nabijheid van het dorp van herkomst. Een

Afghaans presidentieel besluit heeft verplicht gesteld dat alle ALP-medewerkers

moeten werken in de districten of dorpen van herkomst. In de praktijk is dit nog niet

altijd het geval. Voor de geloofwaardigheid van het ALP-programma is het

noodzakelijk dat lokale oudsten en dorpsleiders goedkeuring geven aan Afghanen

om voor de ALP in hun dorp of district te werken. De ALP opereert in 145 van de

ruim 400 districten. Alleen in districten die aan de selectiecriteria – zoals

functionerende jirga of shura – voldoen komen daarvoor in aanmerking. 71

Opstandelingen richten zich in hun aanvallen vaak op de ALP. Ze vormen een relatief

gemakkelijk doelwit aangezien ze vaak in vijandig gebied actief zijn en niet altijd

goed uitgerust en getraind zijn voor de taak die ze hebben gekregen. Wanneer de

68 Dit verloop was overigens minder dan bij het ANA, bron: House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan:

Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014; Brookings, ‘Afghanistan Index’, 27.02.2014; US

Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; ; vertrouwelijke

bron.
69 www.parliament.uk, ‘Afghanistan: Written evidence from Oxfam’, 2013-2014; US Department of Defense,

‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; vertrouwelijke bron.
70 www.nato.int, ‘Developing Afghan Security Forces’, geraadpleegd op 03.06.2014; International Crisis Group,

‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014; Brookings, ‘Afghanistan Index’, 27.02.2014; US

Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; VN Veiligheidsraad,

‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for international peace and

security’, 07.03.2014; Die Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen

Bundestags’, januari 2014. ISAF media Backgrounder, ‘Afghan National Security Forces (ANSF)’, oktober 2013; VN

Veiligheidsraadrapport, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 13.06.2013, 06.12.2013.
71 http://www.afghanwarnews.info/security/afghanlocalpolicealp.htm
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ALP wordt aangevallen mag ze in principe alleen verdedigend optreden totdat

militaire- of politie-eenheden binnen de ANSF het over kunnen nemen en offensief

kunnen optreden.72

Het functioneren van de ALP en de impact op burgerbescherming laat een gemengd

beeld zien. Aan de ene kant draagt de aanwezigheid van de ALP bij aan het

vergroten van de stabiliteit in gebieden. Aan de andere kant blijft er nog sprake van

serieuze mensenrechtenschendingen door de ALP in verschillende districten. UNAMA

documenteerde executies en straffen, intimidatie, illegaal onderzoek en afpersing.

Op nationaal niveau is sprake van een voortvarender optreden van het ALP-

Directoraat in Kaboel en het Ministerie van Binnenlandse Zaken tegen

gewelddadigheden door ALP-leden. Vergeleken met de vorige verslagperiode werden

meer zaken onderzocht en ALP-leden strafrechtelijk vervolgd. Ook werden aan het

curriculum van de training voor nieuwe ALP-medewerkers (training uitgebreid van

drie naar vier weken) instructies toegevoegd over ethiek, moraal en waarden,

rechtsstaat en 14 uur training over mensenrechten.73

Tribale- en etnische spanningen komen voor binnen de ALP.74

1.2.3 Veiligheidsdienst National Directorate for Security (NDS)

Het National Directorate for Security (NDS) is actief in elke provincie van

Afghanistan en heeft de bevoegdheid om huiszoekingen te verrichten, personen te

arresteren, te onderzoeken en te verhoren. Het NDS beschikt over eigen

detentiecentra in Kaboel en in de provincies. Het hoofdkwartier van het NDS bevindt

zich in Kaboel. Rahmatullah Nabeel is directeur van de NDS.

Het NDS zou vooral worden gefinancierd uit internationale bronnen.75

Doordat verdachten in de praktijk geen toegang krijgen tot wettelijk verplichte

bijstand, bestaan bij mensenrechtenorganisaties zorgen over de rechten van

personen die door het NDS zijn aangehouden. In de verslagperiode waren er evenals

in de voorgaande verslagperiode berichten over NDS-medewerkers die zich schuldig

hebben gemaakt aan het willekeurig arresteren, opsluiten en mishandelen van

mensen.76

Het ICRC, ISAF, AIHRC en UNAMA hebben doorgaans toegang tot de detentiecentra

van het NDS. Andere waarnemers krijgen niet altijd toestemming de

gevangenisfaciliteiten van het NDS te bezoeken. Het AIHRC en UNAMA

rapporteerden wel over moeilijkheden om NDS faciliteiten, vooral die in Kaboel en

Kandahar, binnen te komen als ze zich onaangekondigd melden. Zo moest het

72 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; VN Veiligheidsraad,

‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for international peace and

security’, 07.03.2014; Die Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen

Bundestags’, januari 2014.
73 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; VN Veiligheidsraad,

‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for international peace and

security’, 07.03.2014; zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013 onder paragraaf 1.2.2; Die

Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags’, januari 2014, zie

voor verdure informatie hierover eveneens algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013.
74 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.2.2.
75 Vertrouwelijke bron; Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen

Bundestages’, januari 2014; zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.2.3, zie

ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.2.3.
76 Volgens UNAMA zijn er ook gevallen van marteling of andere vormen van mishandeling van gevangenen die in

hechtenis worden gehouden door het ANA of de ALP alvorens te worden overgedragen aan de NDS, bron: US State

Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
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AIHRC minstens één of twee dagen van tevoren via een officiële brief haar bezoek

aanvragen77

Het NDS wordt gedomineerd door Tadzjieken. Binnen de organisatie neemt het

aantal Pashtuns iets toe.78

1.2.4 (Gedwongen) rekrutering en ronseling

Afghanistan’s National Security Forces (ANSF)

Er is geen sprake van gedwongen rekrutering bij de ANSF. Er zijn wel

gemeenschappen die druk uitvoeren op hun jongeren om bij de ANSF te gaan

vanwege economische redenen of om ongewenste elementen uit een dorp te

verwijderen. Hoewel de autoriteiten proberen dit tegen te gaan, kwam het voor dat

kinderen voor de ANP of de ALP werden gerekruteerd. Dit gebeurde in de meeste

regio’s van Afghanistan.79 Formeel moeten jongeren tussen de 18 en 35 jaar zijn om

binnen te komen bij het leger of bij de politie, maar over het algemeen zijn de

procedures voor leeftijdverificatie onvoldoende en vindt er nauwelijks

geboorteregistratie plaats in Afghanistan. Er zijn berichten dat kinderen hun

identiteitskaart manipuleerden om boven de 18 te lijken, soms met medeweten van

overheidsbeambten. Kinderen werden door ANP en ALP onder andere geplaatst bij

checkpoints en werden gebruikt als boodschapper of theejongen.

Taliban en andere opstandelingen

Het kwam voor dat de Taliban (ondermeer Tora Bora Front, Jamat Sunat Al-Dawa

Salafia, Latif Mansur Network), Haqqani en Hezb-i-Islami kinderen gedwongen

recruteerden, in sommige gevallen als zelfmoordenaar of menselijk schild en in

andere gevallen om mee te helpen met ondermeer het plaatsen van IED’s, vooral in

de zuidelijke provincies. Ook zijn er kinderen die seksueel misbruikt worden door

krijgsheren.80

Rekrutering van Taliban-strijders vindt op lokaal niveau in de regel plaats door een

commandant, stamleider, familie of madrassa. Het komt zelden voor dat iemand

wordt gerekruteerd door een onbekende. Het merendeel van de gerekruteerde

strijders opereert in of vlakbij zijn geboortestreek. Vooral de strijders in de lagere

rangen zijn vaak goed geïntegreerd in de lokale gemeenschap. Buitenlandse

strijders vormen een kleine groep onder de opstandelingen. Zij zijn vaak radicaler

en minder tolerant naar de lokale bevolking omdat ze meer op afstand staan.

Er zijn verschillende redenen waarom Afghanen zich aansluiten bij de Taliban,

waaronder religieuze of ideologische. Ook conflicten met bijvoorbeeld een andere

stam of economische motieven kunnen een rol spelen. Daarnaast kunnen intimidatie

en dwang redenen zijn, al vindt dwang door middel van dreigementen en geweld

volgens bronnen alleen in uitzonderlijke situaties plaats.81

Het is niet bekend wat de positie is van personen die na ronseling door

opstandelingen gedeserteerd zijn. Wel is bekend dat opstandelingen die de wapens

77 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014; Zie ook

paragraaf 2.3.6 betreffende arrestaties en detentie en paragraaf 2.3.7 over foltering, mishandeling en bedreiging.
78.Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013.
79 67% van de gerecruteerde minderjarigen geschiedde door AGE’s ten opzichte van 33% door PGF’s, bron: UNAMA,

‘Afghanistan Annual Report 2013 Protection of Civilians in Armed Conflict’, februari 2014; UNAMA, ‘Protecting

Afghanistan’s children in armed conflict’, 12.05.2014.
80 UNAMA, ‘Afghanistan Annual Report 2013 Protection of Civilians in Armed Conflict’, februari 2014.
81 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 1.2.4.
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neerleggen en zich aansluiten bij het re-integratieprogramma te maken kunnen

hebben met aanvallen en bedreigingen.82

1.3 Internationale militaire presentie en transitie

Het transitieproces waarbij internationale troepen in Afghanistan de

verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Afghanistan overdroegen aan de ANSF,

begon in juli 2010. In mei 2014 waren er in totaal nog ruim 55.000 door de NAVO

geleide International Security Assistance Force (ISAF)83-manschappen, waarvan

32.000 uit de VS.84 Het aantal bases van ISAF in Afghanistan nam af van meer dan

850 in 2012 tot minder dan 90 bases en buitenposten in 2014. Eind 2014 moeten

alle buitenlandse gevechtstroepen uit Afghanistan weg zijn en eindigt het mandaat

van ISAF.85 In het kader van het transitieproces is het grootste deel van de

Provincial Reconstruction Teams (PRT’s), die onder de commandostructuur van de

ISAF vallen, ontbonden. Zij zijn altijd aan een militaire basis gekoppeld en met het

verdwijnen van de bases verdwijnen de PRT’s dus ook.86

De transitie verliep in vijf fases waarbij de ANSF eerst verantwoordelijkheid voor

veiligheid overnamen in een klein aantal centrale districten in maart 2011. Hierna

volgden meer gevaarlijke delen van het land. Uiteindelijk was er in de laatste fase

de overdracht van veiligheidsverantwoordelijkheden in onstabiele districten langs de

grens met Pakistan en in het kerngebied van de opstandelingen in het zuiden van

Afghanistan.87 Deze laatste fase van de transitie begon op 18 juni 2013. Sindsdien

zijn de Afghanen in het hele land verantwoordelijk geworden voor de veiligheid.

Sinds deze fase heeft ISAF vooral een ondersteunende rol en richt zich op training

en advisering van de ANSF. De transitie naar volledige verantwoordelijkheid voor

veiligheid in Afghanistan zal volgens planning eind 2014 voltooid moeten zijn.88

De transitie ging gepaard met wisselende resultaten. Het is nog niet duidelijk of de

ANSF in staat zullen zijn om Afghaans grondgebied te behouden of terrein terug te

winnen op opstandelingen. De ANSF zijn over het algemeen in staat om adequaat te

reageren na een aanslag en zijn in staat om steeds vaker zelfstandig operaties uit te

voeren. Tegelijkertijd gaan de transitie en sluiting van militaire bases volgens

UNAMA gepaard met een stijging van aanvallen van anti-government elements

(AGE’s)89 op leden van de ANSF, vooral bij controleposten, op strategisch gelegen

wegen en in betwiste gebieden. Het aantal slachtoffers onder de ANSF is de

afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. De transitie heeft ook tot gevolg dat er meer

confrontaties zijn tussen gewapende (lokale) groepen onderling die strijden om de

macht in bepaalde gebieden.90

De VS en andere NAVO-landen zijn met de Afghaanse regering in gesprek over een

post-2014 missie onder de naam Operation Resolute Support. Deze missie zou tot

82 Zie paragraaf 1.2 Politieke ontwikkelingen: Re-integratieprogramma.
83 Voor algemene informatie over ISAF, zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, juli 2012.
84 Brookings, ‘Afghanistan Index’, 27.02.2014; US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in

Afghanistan’, april 2014.
85 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014
86Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013.
87 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
88 House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014.
89 AGE’s zijn alle individuen en gewapende groepen betrokken bij het gewapend conflict tegen de Afghaanse overheid

en/of de aanwezige internationale troepenmacht. Het betreft hier onder andere de Taliban, het Haqqani-netwerk,

Hezb-i-Islami van Hekmatyar, de islamitische beweging van Oezbekistan en andere milities en gewapende groepen,

bron: UNAMA, ‘Afghanistan: Mid-year Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2013’, 30.07.2013.
90 www.newstatesman.com, ‘Leaving Afghanistan: is it finally time to be positive about this blighted nation?’,

10.04.2014.
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eind 2016 moeten duren en hiervoor worden zo’n 12.000 NAVO-militairen ingezet,

waarvan 9.800 manschappen uit de VS. De doelstelling van de nieuwe missie

verschilt sterk van ISAF en is gericht op train, advice and assist van leger en politie

en terrorismebestrijding.91 De plannen zijn echter nog niet vastgelegd omdat

president Hamid Karzai niet tot tekening van een Bilateral Security Agreement (BSA)

en de Status of Forces Agreement (SOFA) met de NAVO wil overgaan, wat

noodzakelijk is voor een nieuwe missie.92 Een Loya Jirga had eind 2013 voor het

tekenen van de BSA al wel toestemming gegeven.93 Beide presidentskandidaten,

Abdullah en Ghani, hebben tegenover de VS al aangegeven de BSA te zullen

ondertekenen.

1.4 Machtsfactoren

Over het algemeen is in Afghanistan sprake van een diffuse machtsverdeling waarbij

patronage een belangrijke rol speelt. Er bestaan vele parallelle machtstructuren die

deels uit het verleden stammen, deels nieuw konden ontstaan door, dan wel zich

hebben aangepast aan het machtsvacuüm als gevolg van de zwakke of afwezige

autoriteiten.

Politiek is in Afghanistan bijzonder persoonsgericht. Politieke partijen/facties

vertegenwoordigen vaak een religieuze of etnische groep en hebben doorgaans geen

uitgewerkt politiek programma. President Karzai richt zich, wegens gebrek aan een

politieke partijstructuur om draagvlak te creëren, op een patronagesysteem

waarmee hij probeert te balanceren tussen voor- en tegenstanders.94

De vele gewapende groepen die in Afghanistan opereren, vallen onder de noemer

Armed opposition groups (AOG)/Non-State Armed Groups/Anti-Government

Elements (AGE’s). Onder Non-State Armed Groups vallen gewapende groepen

zonder ideologische agenda. Hieronder vallen vrijwel alle warlords, alsmede de

lokale commandanten en hun milities, milities van machtige personen95 en

(drugs96)criminelen. De Taliban en de Hezb-i-Islami, die er een ideologische agenda

op nahouden en tegen de Afghaanse autoriteiten strijden, vormen de grootste groep

en vallen binnen de definitie van een AGE. Er is geen sprake van een

overkoepelende coherente commandostructuur, strategie of ideologie die alle

hierboven genoemde groepen in Afghanistan onderling verbindt.97

91 AP, ‘US to keep 9800 troops in Afghanistan’, 27.05.2014; NOS, ‘NAVO steunt Afghanistan-missie’, 25.06.2014.
92 Human Rights Watch, ‘World Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014.
93 The Guardian, ‘Taliban begin last spring offensive before Nato withdrawal’, 08.05.2014; International Crisis Group,

‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.

NATO, International Security Assistance Force (ISAF) Troop Contributing Nations, 01.06.2013; Economist Intelligence

Unit, ‘Country Report Afghanistan’, oktober 2012; ISAF/NATO, ‘Key Facts and Figures’, 24.06.2013; Reuters,

‘Afghanistan’s Karzai rejects elders’ advice to back USdeal quickly’, 24.11.2013; Oxford Analytica Daily Brief, ‘Risk of

a full US pullout from Afghanistan is rising’, 11.03.2014; CNN, ‘Where Afghanistan’s soldiers get training’,

03.04.2014; vertrouwelijke bron; Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013.
94 Zie ook paragraaf 1.2 Politieke ontwikkelingen, 2.3.2 Vrijheid van vereniging en vergadering en 2.4.1. politieke

opposanten en mensenrechtenactivisten; Danish Institute for international studies, ‘Disaggregating the political

opposition in Afghanistan’, april 2014; Economist Intelligence Unit, Çountry Report Afghanistan’, 27.05.2014.
95 Machtige personen omringen zich in Afghanistan graag met een gewapende groep, die zorgt voor bescherming en

tegelijkertijd status en macht geeft. In de praktijk varieert de samenstelling van een dergelijke groep van een goed

bewapend privéleger met een commandostructuur tot een krachteloze en slecht getrainde groep (soms oude)

mannen. Doorgaans staat een dergelijke militie geregistreerd als beveiligingsbedrijf.
96 Afghanistan is niet alleen het land waar de meeste opium ter wereld geproduceerd wordt, het heeft ook het

grootste aantal drugsverslaafden, meer dan een miljoen op een bevolkingsaantal van rond de 30 miljoen, bron:

Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
97Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013.
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Krijgsheren bevinden zich op de scheidslijn tussen formele en informele macht.

Krijgsheren zijn meestal oud-mujahedin die op lokaal niveau nog altijd de dienst

uitmaken en hun eigen gewapende groepen hebben. Hun machtspositie is deels op

politieke relaties en deels op intimidatie en geweld gebaseerd. Doorgaans voeren zij

geen ideologische agenda. Sommige krijgsheren bekleden ook formele posities als

minister of gouverneur. De regering kan niet zonder de steun van krijgsheren, die

slechts meewerken met de regering als zij hun positie in een bepaald gebied kunnen

consolideren of versterken. Deze machtsstructuren versterken zich in aanloop naar

de volledige terugtrekking van de internationale troepen.98

1.4.1 Formele en/of informele machthebbers

Een overzicht van personen die feitelijk de macht in handen hebben in de regering,

de provincies, districten en de belangrijkste steden in Afghanistan is lastig te geven,

omdat de machtsverhoudingen dikwijls verschuiven, of per onderwerp verschillen.

Enkele prominente (lokale) machthebbers99:

- Karzai heeft machtige figuren om zich heen verzameld die hem advies geven

en beïnvloeden. Zij werken voor een groot deel binnen de muren van het

paleis van Karzai. Belangrijke adviseurs zijn Rangin Dadfar Spanta, de

nationale veiligheidsadviseur van president Karzai; Mohammed Umer

Daudzai, chef staf van de president en de minister van Binnenlandse Zaken

en tevens liaison tussen Karzai en veel krijgsheren en machtige personen;

Abdul Raziq Achakzai, vanwege zijn harde optreden tegen de Taliban en

rivalen van Achakzai en Mohammad Ayub Salangi die in verschillende

provincies hoofd van politie is geweest en nu plaatsvervangend minister van

Binnenlandse Zaken. Salangi was één van de Noordelijke Alliantie

commandanten. Tot slot wordt Ibrahim Spinzada beschouwd als één van de

meest invloedrijke personen in Afghanistan. Hij bekleedt de functie van

plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur.100

Andere belangrijke machthebbers zijn Abdul Rashid Dostum, Sher Mohammad

Akhundzadeh (en andere leiders uit Helmand); Ismael Khan; Atta Mohammad Noor;

Belangrijke Hazara als Mohammad Mohaqiq en de tweede vice-president Karim

Khalili; Ghul Agha Shirzai; de familie van Karzai en andere leiders uit Kandahar.101

1.4.2 Macht oude (mujahedin) facties/politieke partijen

In de Afghaanse politiek zijn de politieke partijen/facties, die deel uitmaakten van de

Noordelijke Alliantie die tegen de Taliban vocht, nog altijd dominant. Zij laten zich

het best omschrijven als los georganiseerde politiek/ideologische groeperingen,

waarvan de meeste een militie (gewapende groep die zelfstandig opereert maar wel

aan een politieke stroming of aan een andere machtsfactor is verbonden) tot hun

beschikking hebben.102

98 Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance’, 12.05.2014; Zie

ook de algemene ambtsberichten Afghanistan van juli 2010 en augustus 2011.
99 Deze lijst is niet uitputtend, bron: Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and

Government Performance’, 12.05.2014.
100 The Atlantic, ‘The Men Who Run Afghanistan’, juni 2014.
101 Vertrouwelijke bron; Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, elections, and Government

Performance’, 12.05.2014; zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.4.1 Formele

en/of informele machthebbers.
102 Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance’, 12.05.2014, zie

ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, augustus 2011.
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1.4.3 Opstandelingengroepen

De drie belangrijkste opstandelingengroepen in Afghanistan zijn de Taliban, Hizb-i-

Islami Hekmatyar en het Haqqani-netwerk. Zij hebben vooral in het zuiden en

oosten delen van het land onder controle. Hun leiders opereren allemaal vanuit

Pakistan. De grootste groep is de Islamic Emirate of Afghanistan, de Afghaanse

Taliban, onder leiding van Mullah Mohammed Omar, die van 1996 tot 2001 over het

grootste deel van Afghanistan regeerde. De leiders van alle drie de facties vochten

tegen de Sovjets in de jaren ’80 van de vorige eeuw, namen deel aan de

burgeroorlog in Afghanistan van de jaren ’90 en richtten zich voor het grootste deel

tegen de Afghaanse overheid na 2001. Er zijn geen betrouwbare schattingen van het

aantal leden van deze facties. Ze hebben allemaal een flexibel lidmaatschap en

bestaan voor het grootste deel uit parttime strijders. Dit betekent dat de aantallen

aanzienlijk kunnen variëren. Sommige analisten menen dat ruw geschat zo’n 10.000

opstandelingen zijn gedood in de laatste 12 jaar.103

1.4.3.1 Taliban

De Taliban hangen een ultraconservatieve vorm van het soennitische

fundamentalisme aan. Hoewel traditiegetrouw de aanhang van de Taliban het

grootst is onder de Pashtuns, sluiten zich in het noorden ook personen behorend tot

andere etnische groepen aan bij de Taliban, zoals Tadzjieken en Oezbeken. Dit geldt

overigens niet voor Hazara’s (hoofdzakelijk sjiitisch) die op gespannen voet leven

met de Taliban.104

De Taliban zijn op lokaal niveau los georganiseerd rondom het centrale gezag van

Mullah Omar. Deze zou zich ophouden in de omgeving van Quetta in Pakistan, maar

mogelijk ook in Karachi. Mullah Omar heeft in april 2014 het militaire hoofd van de

Taliban, Mullah Abdul Qayyum Zakir, ontslagen. Hij werd begin mei 2014 opgevolgd

door Ibrahim Sadar. De Taliban worden ook wel aangeduid als ‘Quetta Shura

Taliban’.105

Met de vrijlating in Pakistan van een aantal hoge Taliban rondom Mullah Omar, zou

diens inner circle versterkt kunnen zijn. Bronnen beweren dat Mullah Omar’s Quetta

Shura aanzienlijke controle blijft houden. De Taliban zouden volgens één expert

meer samenhang vertonen dan welke andere Afghaanse gewapende groep ook sinds

1978.106 De experts zijn het echter volgens een rapport van de International Crisis

Group niet met elkaar eens in hoeverre er sprake is van een samenhangende

Taliban beweging. Sommigen beargumenteren dat er twee belangrijke facties zijn

die respectievelijk het centrale gezag in Peshawar en Quetta hebben. Er zijn verder

berichten dat de Talibanbeweging steeds meer fragmenteert, ook onder invloed van

het vredesproces waarbij binnen de Taliban verschillende facties bestaan die het niet

met elkaar eens zijn of en met wie ze moeten onderhandelen.107

In het grensgebied van Pakistan met Afghanistan, in het bijzonder in Noord- en

Zuid-Waziristan, hebben veel Talibanstrijders en andere (ook buitenlandse)

terroristen lange tijd een safe haven gehad. Half juni 2014 is Pakistan echter met

103 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014; Oxford Analytica Daily

Brief, ‘Kabul’s choices shrink as drawdown reality dawns’, 30.12.2013; Danish Institute for international studies,

‘The elections and political realignments in Afghanistan’, mei 2014
104 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.4.3.
105 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014
106 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
107 Stratfor Global Intelligence, ‘In Afghanistan, a Fragmented Taliban Plans for the US Withdrawal’, 21.05.2014; The

Associated Press, Áfghan Group confirms talks with Taliban faction’, 22.02.2014; Zie hiervoor paragraaf 1.1

onder ‘Vredesbesprekingen met de Taliban’.
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een offensief begonnen om Talibanstrijders uit de regio te verwijderen. Het doel van

de militaire operatie is het zenuwcentrum van terrorisme aan te pakken. Of het

Pakistaanse leger hierin slaagt was in deze verslagperiodeniet te zeggen. Veel leden

van de Pakistaanse Taliban (TTP) en andere strijders hadden het gebied al verlaten

voordat de lang op handen zijnde operatie begonnen was. Een groot aantal van hen

heeft zijn toevlucht gezocht in Afghanistan. De verdere effecten die dit voor

Afghanistan gaat hebben zijn nog onduidelijk. De militaire operatie heeft geleid tot

veel IDPs (Internally Displaced People) en Pakistaanse vluchtelingen die hun

toevlucht zoeken tot Afghanistan.108

De Taliban opereren vooral in het (Pashtun gedomineerde) zuiden en centrum van

Afghanistan en in het oosten in het grensgebied met Pakistan. De meeste

commandanten en strijders zijn actief in hun eigen omgeving en de laagsten in rang

zijn daar meestal goed bekend. De Taliban oefenen invloed uit op de bevolking via

de moskee, het netwerk van dorpsoudsten en familierelaties en hebben daardoor

een grote invloed op het dagelijks leven. Ook hebben zij schaduwoverheden,

inclusief een eigen rechtssysteem.109

De Taliban blijven het vermogen houden aanslagen te plegen in bijna het gehele

land, ook in het noorden en het westen en in steden als Kaboel.110

De Taliban bedruipen zich onder andere uit de drugsgelden van de door hun

gecontroleerde opiumproductie en drugshandel in Afghanistan.111

1.4.3.2 Haqqani-netwerk

Het Haqqani-netwerk, gevormd door Jalaludin Haqqani, is een semi-autonome

groep, die de Taliban steunt. Het Haqqani-netwerk is genoemd naar zijn leider

Jalaluddin Haqqani en wordt daadwerkelijk aangestuurd door zijn zoon Sirajuddin.112

Het leiderschap bevindt zich in Noord-Waziristan, dat onderdeel is van de federale

tribale gebieden (Federally Administered Tribal Areas - FATA) in Pakistan. Er zijn

duidelijke aanwijzingen dat de militaire operatie van het Pakistaanse leger in Noord-

Waziristan geen korte metten met het Haqqani-netwerk heeft gemaakt. Het

leiderschap en leden van het netwerk hebben elders een veilig heenkomen gezocht.

In hoeverre de capaciteit van het netwerk een slag is toegebracht door de operatie

is onduidelijk. In Noord-Waziristan bestuurt het netwerk een parallel bestuur met

rechtbanken, rekruteringscentra, belastingkantoren en veiligheidstroepen. Het heeft

er ook meerdere trainingskampen en safehouses die gebruikt worden door leiders en

strijders van Al Qaeda en door strijders van de Taliban die zich voorbereiden op

gevechten in Afghanistan.113

Het Haqqani-netwerk wordt verantwoordelijk gehouden voor grote (vaak complexe

en high profile) aanslagen tegen de internationale gemeenschap in Afghanistan.

108 Stratfor Global Intelligence, ‘In Afghanistan, a Fragmented Taliban Plans for the US Withdrawal’, 21.05.2014;

International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014; Economist Intelligence

Unit, ‘Country Report Afghanistan’, 27.05.2014; zie ook onder paragraaf 1.5.4 Regionale veiligheidssituatie onder

region Oost; zie voor vluchtelingenstromen ook paragraaf 3.1.2 ‘Opvang in Afghanistan’.
109Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.4.3..
110 Zie paragraaf 1.6 Veiligheidssituatie.
111Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.5.3

Taliban;http://www.newsweek.com/2013/06/12/talibans-new-role-afghanistans-drug-mafia-237524.html
112 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
113 The Long War Journal, ‘Afghan, US forces target Haqqani-linked Taliban leader in Parwan’, 17.01.2014.
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Het Haqqani-netwerk richt zich in zijn aanvallen op het oosten van het land, vooral

op de provincies Paktika, Paktiya en Khost, maar breidt diens invloed verder uit naar

Noord-Afghanistan, Zuid-Afghanistan en gebieden rondom Kaboel (Logar, Wardak).

Het Haqqani-netwerk heeft zich ontwikkeld tot de meest gevaarlijke

opstandelingengroep. Het vormt het grootste risico voor de internationale

troepenmacht en is een belangrijke bemiddelaar voor andere terroristische

netwerken. In centraal Afghanistan coördineert het netwerk zelfmoordaanslagen en

complexe aanvallen met groepen als de Afghaanse en Pakistaanse Taliban, Al

Qaeda, Hezb-i-Islami en Lashkar-e-Taiba, wat ISAF altijd het ‘Kaboel Aanval

Netwerk’ noemde.114

1.4.3.3 Hezb-i-Islami / Hekmatyar Factie (HIG)

Hezb-i-Islami is een radicaal Islamitische militie. Het leiderschap zou zich ophouden

in de provincie Khyber Pakhtunkhwa (KPK) en de FATA. De leider van Hezb-i-Islami

is Gulbuddin Hekmatyar (HIG), voormalig mujahedin partijleider. Zijn basis ligt in

het noorden en oosten (Kunar, Nuristan, Kapisa and Nangarhar), maar zijn troepen

zijn ook actief op veel andere plaatsen in Afghanistan. Hoewel de groep ideologisch

en politiek verwant is met de Taliban is er soms onderlinge strijd over controle van

bepaalde gebieden, met name in het noorden. Hezb-i-Islami van Hekmatyar heeft in

de afgelopen jaren veel macht en invloed verloren.115

In deze verslagperiode deed Hekmatyar een oproep aan zijn aanhangers deel te

nemen aan de presidentsverkiezingen. Op 16 februari berichtte een woordvoerder

van de partij dat ze de presidentiële kandidatuur van een seniore partijgenoot

Qutbuddin Helal steunden. Hij deed als onafhankelijke kandidaat mee.116

1.4.3.4 Al Qaeda

De langdurige counterterrorisme-operaties van ISAF en de ANSF hebben in deze

verslagperiode voorkomen dat Al Qaeda Afghaans grondgebied gebruikt om van

daaruit transnationale terroristische aanvallen uit te voeren. De genoemde operaties

hebben de bewegingsvrijheid van Al Qaeda beperkt tot de grensgebieden met

Pakistan. Hierdoor moest Al Qaeda zich vooral richten op overleven, meer dan op

operaties gericht op het westen. Echter, toegenomen samenwerking en coördinatie

kwam voor tussen Al Qaeda en andere extremistische organisaties, zoals het

Haqqani-netwerk, Tehrik-e Taliban Pakistan en Lashkar-e-Taiba.117

1.5 Veiligheidssituatie

In het algemeen kan gesteld worden dat het geweld in Afghanistan deels afhankelijk

is van de seizoenen. In de wintertijd is er sprake van minder geweld en in de lente-

en zomertijd van meer geweld.

114 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; The Long War

Journal, ‘Afghan, US forces target Haqqani-linked Taliban leader in Parwan’, 17.01.2014.
115Afghanistan Analysts Network, ‘Bomb and Ballot: The many strands and tactics of Hezb-i-Islami’, begin 2014;

International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
116 VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014.
117 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014;

www.newstatesman.com, ‘Leaving Afghanistan: is it finally time to be positive about this blighted nation?’,

10.04.2014.



Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | september 2014

Pagina 25 van 84

Traditioneel startten de Taliban hun lenteoffensief in 2014 op 12 mei onder de naam

‘Operatie/campagne Khaibar’.118 Het betrof het laatste lenteoffensief voor de

terugtrekking van de internationale troepen.119

2013 was het meest gewelddadige jaar van het conflict na 2011 toen er een piek

was in aantallen internationale troepen. Vooral het laatste kwartaal van 2013 liet

een aanzienlijke stijging zien in aanvallen120 vergeleken met het laatste kwartaal in

2012 en zelfs 2011.121 Wat in 2013 vooral opviel was dat 76% van de aanvallen van

AGE’s gericht was op de ANSF vanwege de transitie. Er was sprake van een

toenemend aantal grondgevechten. Het conflict wordt hiermee steeds meer een

binnenlands conflict.122 Onder andere historische vetes en niet opgeloste conflicten

die sinds 2001 niet waren verdwenen maar onderhuids borrelden, komen ook steeds

meer aan de oppervlakte.123

In de eerste zes maanden van 2014 was er sprake van een escalatie van het aantal

grondgevechten tussen AGE’s en de ANSF, vooral in bevolkte gebieden.124

In de landelijke overwegend door Pashtun bewoonde gebieden in het oosten en

zuiden van Afghanistan komt het meeste geweld geïnitieerd door opstandelingen

voor. Er is sprake van relatieve stabiliteit in de belangrijkste steden van

Afghanistan, Kaboel, Mazar-i-Sharif, Herat, Kandahar en Jalalabad, maar veel van

de wegen die naar deze steden leiden worden gebruikt door opstandelingen,

ontvoerders en kapers.125 Er zijn tekenen dat gewapende oppositiegroepen terrein

gewonnen hebben in rurale gebieden waar de veiligheidsverantwoordelijkheden zijn

overgedragen aan de ANSF.126

Naast een toename van geweld vanwege het conflict steeg de criminaliteit in het

eerste kwartaal van 2014 tot het hoogste niveau sinds 2001.127 Er was sprake van

118 www.shahamat-english.com, geraadpleegd op 13.05.2014.
119 Vertrouwelijke bron; The Guardian, ‘Taliban begin last spring offensive before Nato withdrawal’, 08.05.2014; New

York Times, ‘Taliban Wage Deadly Attacks in 3 Afghan Provinces’, 12.05.2014; Associated Press, ‘Taliban attacks

across Afghanistan kill 13 people’, 21.05.2014.
120 Een stijging van aanvallen hoeft overigens niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat opstandelingen een grotere

bedreiging vormen voor de Afghaanse regering. Tellingen van gewelddadige incidenten maken bijvoorbeeld geen

verschil tussen een enkel geweerschot en het innemen van een controlepost. Verder kunnen districten die veilig

lijken door opstandelingen gecontroleerd worden. Daar tegenover staat dat delen van het land juist gewelddadig

worden wanneer de Afghaanse overheid er meer controle krijgt. De beoordeling van de mate van veiligheid in een

bepaald gebied is hierdoor lastig te geven, bron: International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the

Transition’, 12.05.2014.
121 VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014.
122 Vertrouwelijke bron; VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its

implications for international peace and security’, 07.03.2014; US Department of Defense, ‘Progress Toward

Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the

Transition’, 12.05.2014.
123 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014; Economist Intelligence

Unit, ‘Country Report Afghanistan’, 27.05.2014.
124 UNAMA, ‘Protection of Civilians Mid Year Report 2014’, 09.07.2014.
124 Vertrouwelijke bron.
125 US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april 2014; Die

Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags’, januari 2014;

Austrian Federal Ministry of the Interior, ‘Afghanistan: 2014 and beyond’, 2014; vertrouwelijke bron; VN

Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014; Committee to Protect Journalists, ‘Attacks on the Press’, februari

2014.
126 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
127 Vertrouwelijke bron; US Department of Defense, ‘Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, april

2014; VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014; zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013 onder

paragraaf 1.2.2
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steeds meer overvallen, ontvoeringen, geschillen en georganiseerde misdaad onder

andere vanwege drugsproductie en handel.128

Geweld komt voor in heel Afghanistan, maar treft de verschillende regio’s in

verschillende maten. Sommige regio’s zijn stabieler dan andere, maar

bomaanslagen en ontvoeringen kunnen overal in Afghanistan plaatsvinden.

Overigens zijn door gebrek aan toegang niet over alle gebieden incidenten te

melden. Uit een stijging of daling van het aantal veiligheidsincidenten kan daarom

geen eenduidige conclusie worden getrokken over de algehele veiligheidssituatie in

Afghanistan.129

1.5.1 Bescherming tegen geweld

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de Afghaanse autoriteiten nauwelijks

tot niet in staat zijn om de Afghaanse bevolking bescherming te bieden tegen

geweld, met uitzondering van Kaboel tot op zekere hoogte. Dit vanwege corruptie,

een ineffectief bestuur, een cultuur van straffeloosheid en een zwakke rechtsstaat.

Een individu is voor bescherming in de eerste plaats afhankelijk van zijn eigen

netwerk en relaties. Dit netwerk en relaties zijn vaak gebaseerd op jarenlange

familiebanden, dorpsverhoudingen en etnische tradities.130

1.5.2 Doelwitten

Hoewel de Taliban hebben aangegeven in principe geen burgerdoden te willen

veroorzaken, waren de Taliban en andere opstandelingen ook in deze verslagperiode

verantwoordelijk voor het merendeel van burgerslachtoffers. Overigens beschouwen

de Taliban overheidspersoneel niet als burgers en daarmee als legitiem doelwit. In

de lijst met doelwitten die de Taliban aan het begin van het vechtseizoen in 2014

afkondigden stonden ondermeer de ANSF, de buitenlandse troepen (militaire basis

van de VS, buitenlandse ambassades, en konvooien van voertuigen), alle Afghanen

die voor hen werken (zoals Afghaanse tolken, logistiek personeel), hooggeplaatste

overheidsbeambten, leden van het parlement, rechters en advocaten, NDS

personeel en ambtenaren bij de Ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken

die ondersteuning bieden aan de buitenlanders. Ook leden van de High Peace

Council131, invloedrijke politici, religieuze leiders en arbaki (milities) behoorden tot

de doelwitten van de Taliban en andere AGE’s.132

Evenals in de voorgaande verslagperiode neemt met de overdracht van

verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Afghanistan naar de ANSF het aantal

slachtoffers onder de ANSF toe. In de loop van 2013 hebben AGE’s hun aanvallen op

128 Vertrouwelijke bron; VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its

implications for international peace and security’, 07.03.2014; US Department of Defense, ‘Progress Toward

Security and Stability in Afghanistan’, april 2014.
129Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013.
130 VN Mensenrechtenraad, ‘Report of the OHCHR on the situation of human rights in Afghanistan and on the

achievements of technical assistance in the field of human rights in 2013’, 10.01.2014; Zie algemeen

ambtsbericht Afghanistan, December 2013 en juli 2012; United States Department, ‘2013 Country Reports on

Human Rights Practices – Afghanistan’, 27.02.2014.
131 Op 21 juni 2014 was er een zelfmooordaanslag in Kaboel op minister en hoofd van het HPC-secretariaat, Masoom

Stanekzai. Stanekzai overleefde de aanslag. Een burger kwam om, bron: UN News Service, ÚN Mission strongly

condemns attack on Afghan peace council official’, 21.06.2014.
132 The Guardian, ‘Taliban begin last spring offensive before Nato withdrawal’, 08.05.2014; www.shahamat-

english.com, geraadpleegd op 13.05.2014; UNAMA, ‘Afghanistan Annual Report 2013: Protection of civilians in

Armed Conflict’, februari 2014.
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ANSF (leger, politie en gelieerde milities), vooral op politie en op de ALP, bijna

verdubbeld.133

Zoals hierboven aangegeven vormden ook ISAF, VN- en andere internationale

organisaties het doelwit van gerichte aanslagen. Vanaf 7 oktober 2001 tot 27

februari 2014 zijn er in totaal tot nog toe 3.416 internationale troepen omgekomen

waarvan 2.309 uit de VS. Belangrijkste oorzaken waren IED’s en beschietingen.134

De toename van onveiligheid in 2013 ging gepaard met een toename van geweld

tegen hulpverleners135.136 In december 2013 berichtte UNAMA dat het aantal

aanvallen tegen humanitair personeel, hun faciliteiten en bezittingen toegenomen

was tot 237. Deze leidden tot 36 doden (vergeleken met 11 doden in 2012), 24

arrestaties, 46 gewonden en de ontvoering van 72 mensen. Consequentie was dat

Afghanistan als gevaarlijkste land werd geplaatst op de lijst van ‘world of aid

workers’.137 Volgens een andere bron waren ngo’s echter geen systematisch doelwit

voor vijandelijke aanvallen.138 Wel is in deze verslagperiode in het eerste kwartaal

van 2014 een recordaantal incidenten gemeld waarbij ngo’s betrokken waren. Het

ging daarbij om overvallen/diefstallen door criminelen, collateral damage vanwege

het conflict en ontvoeringen en intimidatie door opstandelingen. De meeste

incidenten vonden plaats in het oosten (conflict gerelateerd) en centrale deel

(gerelateerd aan criminaliteit) van Afghanistan. Het ging hier vooral om de

provincies Kaboel, gevolgd door Kunar, Nangarhar, Faryab en Helmand. Van de

incidenten in Kaboel was 38% crimineel van aard, veelal niet gewelddadig.139

1.5.3 Burgerslachtoffers

In het eerste half jaar van 2014 was er een scherpe stijging van het aantal

burgerdoden ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. In voorgaande jaren

vielen vooral burgerslachtoffers door IED’s. In de eerste helft van 2014 vielen er

vooral burgerslachtoffers vanwege het toegenomen aantal grondgevechten (waarbij

gebruik werd gemaakt van onder ander direct- en indirect geweervuur, mortieren,

granaten, raketten). In deze periode vielen 4.853 burgerslachtoffers (1.564 doden

en 3.289 gewonden), een toename van 24% ten opzichte van het eerste half jaar

van 2013.140 74% van het aantal slachtoffers was direct te wijten aan activiteiten

van de opstandelingen, 9% wordt toegeschreven aan de ANSF en 1% aan ISAF. Van

de overige 12% slachtoffers is het onduidelijk aan wie ze zijn toe te schrijven. De

toename aan grondgevechten zorgde ook voor een toename aan slachtoffers onder

133 VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014; Zie ook onder paragraaf 1.5 Veiligheidssituatie..
134 Brookings, ‘Afghanistan Index’, 27.02.2014.
135 Er waren eind 2013 zo’n 267 internationale ngo’s en 1.911 nationale ngo’s evenals circa 4.000 andere

organisaties actief in Afghanistan, bron: Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’,

19.05.2014.
136 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
137 UN press release, ‘After recent attacks on Afghan aid workers, UN official urges respect for humanitarian staff’,

02.12.2013; Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
138 Vertrouwelijke bron.
139 Vertrouwelijke bron; Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; Zie voor incidenten

ook onder paragraaf 1.5.4. Regionale veiligheidssituatie, onder kopje ‘Hoofdstad Kaboel’. Afghanistan heeft

overigens meer dan 2.000 geregistreerde ngo’s, de meeste met kantoren in Kaboel. De meeste werknemers

wonen in niet beveiligde of licht beveiligde guesthouses of huizen, maar de ngo’s met overheidscontracten

hebben meestal wel beveiligers in dienst, bron: New York Times, ‘Attack at Wrong Door turns Into Fatal Mistake

for the Taliban, Reports Say’, 28.03.2014.
140 Vertrouwelijke bron; UNAMA, ‘Protection of Civilians Mid Year Report 2014’, 09.07.2014; International Crisis

Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014; VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary

General: The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security’, 07.03.2014;

House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014.
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vrouwen en kinderen in het eerste half jaar van 2014. UNAMA rapporteerde 1.071

kindslachtoffers (van wie 295 gedood), een stijging met 34% vergeleken met het

eerste half jaar van 2013. Er waren 588 vrouwelijke slachtoffers (148 gedood), een

toename van 24% vergeleken met dezelfde periode in 2013.

Naast grondgevechten vielen er ook veel burgerslachtoffers door IED’s. Ook vonden

er (high profile) zelfmoordaanslagen plaats en vielen er burgerslachtoffers door

collateral damage in de gewapende strijd, complexe aanvallen tegen individuen,

dichtbevolkte centra en afgelegen buitenposten.141

1.5.4 Regionale veiligheidssituatie

In deze paragraaf wordt in grote lijnen een beschrijving gegeven van de

veiligheidssituatie in verschillende delen van Afghanistan.

Vanwege de terugtrekking van de internationale troepen uit het zuiden en oosten

van Afghanistan intensiveerden de AGE’s hun campagne in die gebieden. Ook

breidden AGE’s hun geweldscampagne uit langs de ringweg in het noordwesten en

noordoosten van Afghanistan.142

Evenals in voorgaande jaren vonden de meeste AGE-aanvallen plaats in het oosten,

zuidoosten en vooral in het zuiden van Afghanistan. In 2013 waren er in de

provincies in het zuiden en oosten veel aanvallen van gevarieerde groepen inclusief

de (Pakistaanse) Tehrik-e-Taliban, Lashkar-e-Tayyiba en Lashkar-i-Jhangvi naast de

Afghaanse Taliban. De meeste geweldsincidenten met AGE’s in het eerste kwartaal

2014 vonden plaats in Nangarhar, Kunar, Helmand, Ghazni, Kandahar, Laghman en

Faryab.143 Volgens de International Crisis Group behoren Kandahar, Kunar, Faryab

en Paktia tot de meest gewelddadige provincies van Afghanistan. Zij vormen het

slagveld voor de diverse opstandelingengroepen waartegen de Afghaanse regering

vecht. In Kandahar is dat vooral de Taliban. In de drie andere provincies betreft het

een variëteit aan heterogene groepen. Er spelen daarnaast ook onderliggende

conflicten een rol zoals vetes tussen stammen (Kandahar); etnische groepen

(Faryab) en ideologische rivaliteiten (Kunar).144

In het eerste kwartaal van 2014 hebben de ANSF na de vrijwel gehele terugtrekking

van internationale troepen laten zien dat ze in staat is urbane gebieden te

controleren. Dit geldt niet alleen voor de steden waar weinig AGE’s aanwezig zijn

(Kaboel, Marzar-i-Sharif en Herat) maar ook voor steden in zwaar bevochten

provincies als Kandahar, Jalalabad en Lashkar Gah. Het hoge aantal AGE-activiteiten

laat in betreffende provinces wel zien dat AGE’s in rurale gebieden en langs

belangrijke transportroutes hun invloed hebben kunnen vergroten.145

Noord (Badakhshan, Takhar, Baghlan, Kunduz, Samangan, Balkh, Sar-i-Pul,

Jowzjan, Faryab)

De veiligheidssituatie in het noorden is diffuus en gecompliceerd. In het noorden

onderhouden AGE’s banden met de georganiseerde (drugs-)misdaad en/of aan

lokale en regionale machthebbers. Soms zijn er gemeenschappelijke, soms

141 VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014; UNAMA, ‘Protection of Civilians Mid Year Report 2014’,

09.07.2014.
142 Vertrouwelijke bron.
143 Vertrouwelijke bron;VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its

implications for international peace and security’, 07.03.2014
144 International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
145 Vertrouwelijke bron.
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verschillende belangen. De ANSF zijn vooral in bevolkingscentra en langs de

hoofdwegen actief om de veiligheidssituatie te controleren.146

Eén van de groepen die in het noorden actief is, onder andere in Takhar, is de

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU). Dit is een aan de Taliban gelieerde groep.

Ook het Haqqani-netwerk heeft, via een partnerschap met de IMU, voet aan de

grond in het noorden.147

Over het algemeen is het geweldsniveau in het noorden van Afghanistan evenals in

de vorige verslagperiode laag in vergelijking met dat in het zuiden en oosten van

Afghanistan. Faryab blijft de meest onstabiele provincie in de regio. De Taliban en

andere groepen krijgen hier steeds meer voet aan de grond.148

In de zuidwestelijke districten in de provincie Faryab kunnen de ANSF de

veiligheidssituatie niet controleren. Kwetsbare districten in Faryab zijn Qaisar in het

zuidwesten en Ghormarch in het westen. Vanuit deze gebieden worden regelmatig

gewapende botsingen gemeld. Vooral in het Shakhgebied in Qaysar bevinden zich

AGE’s die zich voornamelijk richten op de ANSF. De afgelopen zes jaren is het

geweld steeds verder toegenomen in Faryab. In 2014 hebben de Taliban hun invloed

naar bijna elk district in Faryab uitgebreid. Taliban aanvallen vinden nu elke dag

plaats. NGO’s zijn steeds vaker een doelwit. Taliban proberen ook gevangenen te

bevrijden en vallen verkiezingswerkers aan.149 Naast de Taliban zijn ook lokale

krijgsheren, commandanten van pro-overheidsgroepen en politieke facties

verantwoordelijk voor toenemende onveiligheid door onderlingen twisten. Door

onveiligheid is het moeilijk de rondweg af te maken die in het noorden Kunduz,

Balkh en Jowzjan via Faryab moet verbinden met Badghis en Herat in het westen.

De opmars van de Taliban van het westen naar het noorden van de provincie is ook

gericht op het bereiken van de toegangsweg bij Aqina, die op de grens ligt met

Turkmenistan. De Aqina doorgang zal nog een grotere rol gaan spelen zodra de

Turkmenistan-Afghanistan-Tadzjikistan spoorweg klaar is. In maart 2014 is het

contract voor de bouw van deze spoorweg getekend.150

Wat betreft het aantal incidenten is Kunduz relatief rustiger dan Faryab

(respectievelijk 48 tegenover 130 incidenten in het eerste kwartaal van 2014). AGE-

activiteit in de provincie Kunduz is voornamelijk te vinden in de districten Chahar,

Dara, Kunduz en Archi. In 2014 is het onveiliger geworden in de rurale gebieden van

de provincie.151

De provincie Balkh is relatief stabiel.152 Ook vanuit de provincies Sar-e Pul, Jawzjan

en Samangan waren er in het eerste kwartaal van 2014 weinig incidenten gemeld.

146 Afghanistan Analysts Network, ‘Cure or Curse? Implications of the Kilijmine closure for Bamyan’s security

situation’, 15.03.2014.
147 VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 07.03.2014; zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013,

paragraaf 1.5.4. regionale veiligheidssituatie, onder het kopje ‘Noord’.
148 Vertrouwelijke bron.
149 De dag na de eerste ronde van de verkiezingen voerden de Taliban een complexe aanval uit in Qaysar met

honderden strijders in 13 dorpen. De ANP en ALP trokken zich direct terug omdat de tegenstander meer en

grotere wapens had. De aanval werd geleid dooor de schaduwgouverneur van Faryab, Mawlawi Salahuddin. Ook

de schauduwgouverneur van Sar-i-Pul deed mee, bron: International Crisis Group, ‘Afghanistan’s Insurgency

after the Transition’, 12.05.2014
150 Die Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags’, januari

2014; UNAMA, ‘2013 Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict’, februari 2014; Vertrouwelijke

bron; Afghanistan Analysts Network, ‘Security Forces Spread Thin: an update form contested Fariab province’,

11.06.2014; International Crisis Group, Áfghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
151 Vertrouwelijke bron.
152 Committee to Protect Journalists, ‘Attacks on the Press’, februari 2014; Vertrouwelijke bron.



Pagina 30 van 84

Alleen vanwege de verkiezingen waren er soms meer incidenten te melden.153

Terwijl de AGE-activiteit in de afgelopen jaren enigszins is toegenomen in de

provincie Baghlan, vooral in het district Baghlani Jadid, is AGE-activiteit over het

algemeen laag en op een constant niveau.154

Zuid (Helmand, Kandahar, Uruzgan en Zabul)

De trend gemeld in de vorige verslagperiode zet zich voort in deze verslagperiode.

De focus van opstandelingen verschuift steeds meer van aanvallen in het zuiden

naar aanvallen in het oosten van het land. Ondanks deze verschuiving blijft het

zuiden, ook in deze verslagperiode, één van de meest onveilige gebieden en het

thuisgebied (vooral Kandahar: districten Panjwa’i en Maiwand en Helmand:

districten Nahr-e Saraj, Sangin, Nad ‘Ali, Musa Qal’ah, Now Zad) van veel

opstandelingen.155

In het eerste kwartaal van 2014 hadden de provincies in het zuiden te maken met

een stijging van het aantal incidenten ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Na

Nangarhar en Kunar in het oosten vonden de meeste incidenten in Afghanistan in de

provincie Helmand plaats. Het geweldsniveau ligt voor Helmand en Kandahar nog

wel lager dan in het jaar 2011.156

In het zuiden nam de internationale troepenmacht vanwege de transitie het sterkst

af. In de provincies Helmand en Kandahar (en ook in Ghazni in centraal-

Afghanistan) nam de aanwezigheid van de ANSF sterk toe. Dit hielp echter niet om

de groei aan AGE-aanvallen te voorkomen. In de rurale delen van hier genoemde

provincies waren ANSF en de internationale troepenmacht in staat om de

belangrijkste bevolkingscentra te beveiligen. Het was voor hen veel lastiger om de

belangrijkste transportroutes, inclusief de ringweg, te beveiligen. Ook leken de ANSF

niet in staat de uitbreiding van de invloed van AGE’s in grote rurale gebieden tegen

te gaan, zoals ten noorden van de ringweg in oost-Helmand en west-Kandahar en in

de meeste rurale districten van Ghazni.157

Kandahar is onderdeel van het zuidelijke thuisland (heartland) van de Taliban en is

kwetsbaar voor aanvallen van opstandelingen die de lange grens van deze provincie

met Pakistan gebruiken om straffeloos heen en weer te reizen. Opeenvolgende

politiehoofden hebben er een zware strijd gevoerd met de Taliban waarbij ook

mensenrechtenschendingen plaatsvonden tegen de lokale bevolking. Hierdoor bleef

een voedingsbodem bestaan voor steun aan de Taliban.158 Eind juli 2014 is de

invloedrijke neef van President Hamid Karzai gedood door een zelfmoord-

bomaanslag bij zijn huis in de buurt van Kandahar.159

Eind juni 2014 was er een groot offensief van de Taliban tegen de ANSF in het

zuiden van Afghanistan. Hierbij vielen tientallen doden onder wie minstens 35

burgers. Duizenden burgers sloegen op de vlucht vanwege het geweld. De aanval

van naar schatting 800 Taliban-strijders concentreerde zich vooral rond het district

153 Vertrouwelijke bron.
154 Vertrouwelijke bron.
155 Vertrouwelijke bron; Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, dcember 2013, paragraaf 1.5.4. Regionale

veiligheidssituatie onder het kopje ‘Zuid’.
156 Vertrouwelijke bron; vertrouwelijke bron.
157 Vertrouwelijke bron; VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its

implications for international peace and security’, 05.03.2013.
158 New York Times, ‘A Death Draws Attention to Afghan Police Methods’, 12.05.2014; Committee to Protect

Journalists, ‘Attacks on the Press’, februari 2014.
159 http://www.aljazeera.com/news/asia/2014/07/afghan-leader-cousin-killed-bomb-attack-

20147298749698247.html
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Sangin in de zuidwestelijke provincie Helmand en was gericht op

overheidsfunctionarissen en buitenposten van de politie. De Taliban hechten om

verschillende redenen belang aan het Sangin-district. Sarwan Kala, een plaats in

Sangin, is de plek waar de nieuwe militaire aanvoerder van de Taliban, Ibrahim

Sadar vandaan komt. De Taliban zouden volgens bronnen met de verovering van

Sangin hopen om ook makkelijker opium te kunnen smokkelen naar Iran. Helmand

geldt al jaren als belangrijke route voor de doorvoer van opium en in sommige

districten hebben de Taliban en drugsdealers de macht.160

Oost (Nuristan, Kunar, Laghman, Nangarhar, Logar, Paktia, Khost, Paktika)

Evenals in het eerste kwartaal van 2013 steeg het aantal AGE-aanvallen in het

eerste kwartaal van 2014 vooral in het oosten van het land, waarbij in Nangarhar en

Kunar het meeste geweld plaatsvond. Kunar is al jaren een van de meest betwiste

provincies van het land, met het hoogste aantal incidenten in 2007, 2009 en

2012.161 Begin 2014 vermoordden de Taliban er 21 Afghaanse soldaten op hun

basis. Dit was de grootste aanslag op het ANA sinds 2010.162

De escalatie van geweld heeft ermee te maken dat de ANSF in het oosten niet in

staat is om de terugtrekking van internationale troepen te compenseren. De focus

van de ANSF ligt hier op de urbane gebieden en de belangrijkste wegen omdat de

opstandelingen proberen om controle te krijgen over wegen van zuid-oostelijke en

oostelijke provincies richting Kaboel. Hiermee staat de ANSF toe, dat AGE’s meer

vrijheid hebben in de rurale gebieden.
163

AGE’s probeerden hun controle in grensdistricten van Nuristan tot Khost te

vergroten. De opstand in het oosten is diverser dan in het zuiden. Er zijn

verschillende groepen actief die soms in onderlinge competitie staan en

grensoverschrijdend opereren. Tot deze AGE’s behoren onder andere de Taliban,

Hezb-i-Islami van Hekmatyar, het Haqqani-netwerk en verscheidene Pakistaanse

jihadistische organisaties (voornamelijk Pakistaanse Taliban, Lashkar-e Taiba en

Jaish-e Mohammed).164

Paktia en Logar zijn relatief rustig. In Paktia is sprake van een flinke afname van het

aantal incidenten ten opzichte van het jaar 2011. De meeste incidenten in het eerste

kwartaal van 2014 hadden te maken met aanvallen van de ANSF op AGE’s. Hier

heeft de terugtrekking van internationale troepen niet tot meer onveiligheid

geleid.165

Het oosten is een toevluchtsoord voor opstandelingen, die voor een groot deel

worden aangevoerd vanuit de tribale gebieden in Pakistan.166 In Loya Paktia

160 Oxford Analytica Daily Brief, Áfghan Security sinks as fraud delays poll results’, 25.06.2014; NRC Handelsblad,

‘Tientallen doden, duizenden op de vlucht bij offensief Taliban’, 26.06.2014; Reuters, ‘Taliban battle Afghan

forces for control of southern district’, 25.06.2014: naar schatting 13 politiemensen, acht soldaten, 100

talibanstrijders en rond de 40 burgers zouden zijn omgekomen in vijf dagen tijd.
161 Er zouden in Kunar zo’n 300 opstandelingennetwerken aanwezig zijn met ongeveer 5.400 strijders volgens ruwe

schattingen. Met het weergeven van aantallen moet voorzichtig worden omgesprongen, maar het geeft aan hoe

complex de situatie is met al die verschillende groepen die er aanwezig zijn, zoals: de Taliban, Hezb-i-Islami,

Salafi-groepen, Pakistaanse groepen, Arabieren, Al Qaida, bron: International Crisis Group, Áfghanistan’s

Insurgency after the Transition’, 12.05.2014.
162 New York Times, ‘Taliban Raid Afghan Army Base, Killing Soldiers in their Sleep’, 23.02.2014.
163 Vertrouwelijke bron.
164 Vertrouwelijke bron; zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 1.5.4. Regionale

veiligheidssituatie onder kopje ‘Oost’.
165 Vertrouwelijke bron; International Crisis Group, Áfghanistan’s Insurgency after the Transition’, 12.05.2014;

vertrouwelijke bron.
166 Niet alleen in het oosten van Afghanistan, maar ook in Pakistan aan de grens met het oosten van Afghanistan in

Noord-Waziristan (het leiderschap van het Haqqani-netwerk heeft hier bijvoorbeeld zijn verblijfplaats) is het
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(provincies Paktia, Khost en Paktika) heeft het Haqqani-netwerk het voor het

zeggen.167

West (Badghis, Herat, Ghor, Farah en Nimroz)

Het eerste kwartaal van 2014 laat in vergelijking met dezelfde periode in 2013 voor

de provincies in het westen een diffuus beeld zien. In Herat en Farah namen

veiligheidsincidenten toe, in Ghor en Nimroz bleef het kalm (de incidenten tijdens de

verkiezingen in april 2014 niet meegerekend) en in Badghis namen

veiligheidsincidenten af, al bleef het aantal incidenten hier aanzienlijk.

In de meestal rustige provincie Herat vindt de laatste jaren een groeiend aantal

incidenten plaats. Begin 2014 werden 60 mijnwerkers, die mijnen uit de Sovjettijd

opruimden, ontvoerd. Herat wordt als een economisch belangrijk gebied gezien en

wordt al lang geplaagd door een groot aantal ontvoeringen. Doelwit van

ontvoeringen zijn meestal welvarende zakenmensen of hun familie. Herat wordt nu

echter ook onveiliger vanwege beschietingen en aanvallen van opstandelingen; dit

was eerder nauwelijks het geval. Volgens burgers uit de provincie zou het gevaarlijk

zijn om te reizen in de grensgebieden met de provincies Farah en Badghis.168

Verder zijn er veiligheidsproblemen op de weg tussen Herat en Kandahar. Private

beveiligingsbedrijven die werkzaam zijn om de weg te bewaken, zijn niet in staat

voldoende veiligheid te bieden tegen opstandelingen. Door Taliban beïnvloede

Pashtun-pockets bevinden zich vooral in het zuiden van de provincie Farah en

gebieden in Badghis.169

Centraal (Parwan, Wardak, Pansjir, Kapisa, Bamyan, Daikundi, Ghazni, Kaboel)

In het eerste kwartaal van 2014 was er ten opzichte van 2011 en 2013 een stijging

te zien van het aantal veiligheidsincidenten in Kaboel, Ghazni en relatief rustige

provincies als Kapisa170 en Parwan.

Ghazni blijft de meest onveilige provincie in de centrale regio, vergelijkbaar met het

niveau van onveiligheid in Kandahar. Onveiligheid in deze provincie heeft onder

andere te maken met de centrale strategische ligging, dichtbij Kaboel.

In de provincie Kapisa is het minst veilige district Taghab. Opstandelingen in

districten Tagab en Alah Say blijven actief ondanks toegenomen controle van de

ANSF in delen van deze districten. Opstandelingen blijven dorpelingen lastigvallen,

uitbuiten en uit hun huizen verdijven. Ook komt het voor dat kinderen worden

ontvoerd als dorpelingen de opstandelingen niet kunnen betalen.171

Ook Parwan laat de afgelopen jaren een verslechterende veiligheidssituatie zien.

Tussen 2010 en 2013 ging het aantal veiligheidsincidenten door AGE’s omhoog met

onrustig. Pakistan heeft in juni 2014 een groot offensief uitgevoerd in Noord-Waziristan. Dit leidde tot 350.000

ontheemden. Het offensief was gericht tegen militanten in Noord-Waziristan. Dit offensief kwam na een dodelijke

aanslag op het vliegveld van Karachi. Deze aanval was opgeëist door de Pakistaanse Taliban en een Oezbeekse

militante groep. Noord-Waziristan is een ruig tribaal gebied waar de Taliban en Al Qaeda zich ophouden,

bronnen: BBC, ‘Pakistan army Waziristan offensive: 350,000 displaced’, 22.06.2014; New York Times, ‘Pakistani

Airstrikes Target Militants in Tribal Areas’, 20.02.2014.
167 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 1.5.4. Regionale veiligheidssituatie, onder

kopje ‘Oost’.
168 Reuters, ‘More than 60 workers clearing mines kidnapped in Afghanistan’s Herat province’, 21.01.2014;.

Vertrouwelijke bron.
169 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013 paragraaf 1.5.4. Regionale veiligheidssituatie, onder

kopje ‘West’.
170 Ter vergelijking: Het aantal incidenten in Kapisa betrof in het eerste kwartaal 2014 43. In Nangarhar waren er in

dezelfde periode 455 incidenten gerapporteerd, bron: vertrouwelijke bron.
171 Vertrouwelijke bron; Wakht News Agency, ‘ANSF to focus on Kapisa’s security’, 10.11.2013.
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37%, waarvan veel geconcentreerd waren in de Ghorband Valley.172 Begin januari

2014 had de ANSF, ondersteund door ISAF, een aanval gedaan op Talibanstrijders in

district Ghorband, inclusief aanvallen op het Bagram vliegveld. Doelwit was een aan

het Haqqani-netwerk geliëerde Talibanleider die ook de schaduwgouverneur van

Parwan was. Hij werd ervan verdacht wapens, strijders en zelfmoordenaars naar de

provincie te halen en naar Kaboel te sturen. Gebieden van Parwan blijven onder

controle en invloed van de Taliban. Opstandelingen in dit gebied kunnen zich vrij

bewegen waardoor ze burgers kunnen bedreigen en lastig vallen en aanvallen

kunnen voorbereiden en uitvoeren.173

Evenals eerder voor Badghis gemeld, is in Wardak in het eerste kwartaal van 2014

een daling van het aantal incidenten te melden, maar blijft het aantal incidenten

relatief hoog. In Wardak is sprake van onbelemmerde toegang van gewapende

opstandelingen. Opstandelingen gebruiken districten in Wardak die onder hun

invloed staan om aanvallen op de hoofdstad uit te voeren.174

Daykundi, Pansjir en Bamyan zijn de meest rustige provincies, alhoewel ook hier af

en toe incidenten plaatsvinden. De veiligheidssituatie in de provincie Bamyan is

sinds de transitie in 2011 enigszins verslechterd, vooral in twee districten aan de

grens met Baghlan, Shibar en Kahmard. Dit heeft voor een deel te maken met

grensoverschrijdende AGE-activiteiten vanuit Baghlan en Samangan en kan ook

deels te maken hebben met de sluiting van twee mijnen in Baghlan, de Kilij en

Eshposhta. Dit laatste heeft gezorgd voor veel werklozen en leidde tot

inkomstenverlies voor lokale milities. Dit vormde een vruchtbare grond voor

recrutering door de Taliban en Hezb-i-Islami.175 De meeste incidenten in Daykundi

vinden plaats in het district Kajran vanwege de activiteiten van AGE’s in de

aangrenzende provincies Helmand en Uruzgan.176

Hoofdstad Kaboel

Het algemene beeld is dat de stad Kaboel relatief veilig en beschermd is ten opzichte

van andere gebieden in Afghanistan. In de afgelopen jaren zijn meer Afghanen naar

Kaboel gekomen op zoek naar veiligheid. De aanblik van het centrale deel van de

stad bestaat uit betonblokken om huizen, kantoren, Ministeries en ambassades te

beschermen. Verder zijn er veel gewapende persoonlijke lijfwachten en politie met

helm op die de veiligheid bewaken van rotondes en bepaalde wegen. Er is een Ring

of Steel177 en de ANP krijgt in de stad bij calamiteiten steun van de Crisis Respons

Unit. Vanwege de beveiliging in en rond de hoofdstad Kaboel zijn de aanvallen van

de Taliban en andere opstandelingengroepen, zoals het Haqqani netwerk, er niet op

gericht de hoofdstad fysiek in te nemen, maar om psychologische druk uit te

oefenen en te laten zien waartoe zij in staat zijn. Aanslagen in Kaboel genereren

veel media-aandacht en politieke exposure.178

In de eerste drie maanden van 2014 waren er meer incidenten in Kaboel dan in

dezelfde periode in 2013. Er waren elf high profile aanvallen in 2014 ten opzichte

van 5 begin 2013. Ook waren bij enkele grote aanvallen buitenlanders het doelwit.

172 Vertrouwelijke bron.
173 The Long War Journal, ‘Afghan, US forces target Haqqani-linked Taliban leader in Parwan’, 17.01.2014.
174 Vertrouwelijke bron; Reuters, ‘In Afghanistan’s rural Wardak, fear of Taliban keeps voters away’, 14.06.2014..

Reuters, ‘In Afghanistan’s rural Wardak, fear of Taliban keeps voters away’, 14.06.2014.
175 Vertrouwelijke bron; Afghanistan Analysts Network, ‘Cure or Curse? Implications of the Kilijmine closure for

Bamyan’s security situation’, 15.03.2014.
176 Vertrouwelijke bron.
177 Deze ‘ring of steel’ bestaat uit politie-controleposten rondom de stad Kaboel.
178 Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 1.5.4. Regionale veiligheidssituatie, onder

kopje ‘Hoofdstad Kaboel’.
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Waarschijnlijk had de golf van aanslagen te maken met de aanloop naar de

presidents- en provinciale raden verkiezingen op 5 april 2014. Tijdens

verkiezingsdag waren er geen incidenten in Kaboel. Tijdens de verkiezingen in 2009

en 2010 waren er nog respectievelijk acht en drie incidenten in de stad. Naast

aanvallen van AGE’s komen er in de hoofdstad ontvoeringen voor. Sinds 2012 tot

eind eerste kwartaal 2014 zijn er 12 zaken geregistreerd, de meeste gemotiveerd

door criminaliteit. Welgestelde burgers, een seniore ANP-politieagent en twee

buitenlanders waren het doelwit. Er is geen indicatie dat de dreiging van

ontvoeringen hoger is dan in eerdere rapportageperiodes. Verder zijn crimineel

gemotiveerde beschietingen in Kaboel niet uitzonderlijk. Deze betreffen meestal

criminele ruzies en vormen over het algemeen geen bedreiging voor de burgers in

de stad.179

Hieronder volgt een (niet uitputtend) overzicht van enkele grote high profile in de

stad in deze verslagperiode.

Op 17 januari 2014 was er een zelfmoordaanslag op een Libanees restaurant,

populair bij de internationale gemeenschap en Afghanen, in de wijk Wazir Akbar

Khan (een zwaar beveiligde wijk vanwege de aanwezigheid van veel ambassades en

andere internationale organisaties). Bij de aanslag werden 20 mensen gedood, van

wie 13 buitenlanders (voornamelijk internationale hulpverleners, diplomaten en

journalisten). Ook leden van de Afghaanse overheid en middenklasse kwamen om.

Het was een aanval op buitenlanders vanwege het ‘buitenlander zijn’, een tot dan

toe zeldzaam motief in het Afghaanse conflict.180

Op 11 maart werd in de wijk Wazir Akbar Khan een Zweedse journalist op klaarlichte

dag vermoord.

Op 20 maart 2014 vond er een aanslag plaats op het Serena hotel, geliefd bij

buitenlanders en de Afghaanse elite. Bij de aanslag kwamen negen mensen om,

onder wie vier buitenlanders en twee kleine kinderen. Zes mensen raakten

gewond.181

Op 28 maart was er een aanslag op een compound van buitenlandse hulpverleners.

De Taliban waren waarschijnlijk van plan een kinderopvangcentrum onder leiding

van christenen aan te vallen182, maar vielen bij vergissing de compound ernaast

aan. Daar liepen ze aan tegen zwaarbewapende beveiligers en werknemers van een

hulpverleningsorganisatie gecontracteerd door de Amerikaanse overheid. De aanslag

vond plaats in een meer welgesteld gebied dat Karte Seh heet, waar veel

buitenlandse hulpgroepen hun kantoor en huis hebben. Alle vijf de Taliban-strijders

werden gedood, evenals twee Afghaanse burgers onder wie een jong meisje. Twee

beveiligers van de buitenlandse ngo raakten gewond.183

179 Vertrouwelijke bron.
180 Afghan Analysts Network, ‘Another Red Line Crossed: The Taverna attack and the killing of foreigners just

because they were foreigners’. 21.01.2014; VN Veiligheidsraad, ‘Report of the Secretary General: The situation in

Afghanistan and its implications for international peace and security’, 07.03.2014.
181 The Guardian, ‘Taliban gunmen kill nine civilians in attack at Kabul’s Serena Hotel’, 21.03.2014.
182 Een woordvoerder van de Taliban had aangegeven dat het doel was om een ondergrondse kerk aan te vallen die

gebruikt werd voor bekeringen van moslim naar christen, bron: New York Times, ‘Attack at Wrong Door turns

Into Fatal Mistake for the Taliban, Reports Say’, 28.03.2014.
183 New York Times, ‘Attack at Wrong Door turns Into Fatal Mistake for the Taliban, Reports Say’, 28.03.2014.
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De IEC in Kaboel werd op 29 maart voor de tweede keer in één week aangevallen,

twee weken nadat 4 stafleden ontvoerd waren in de oostelijke provincie Nangarhar.

Er vielen geen gewonden of doden.184

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd op 2 april door een zelfmoordenaar

aangevallen waarbij zes ANP-politie-agenten omkwamen en vier gewond raakten.185

Op 24 april 2014 schoot een Afghaanse politieman, die dienst had bij het

internationale ziekenhuis CURE in Kaboel, drie Amerikanen dood inclusief een

dokter. De Taliban hebben deze aanval niet opgeëist en het motief is onduidelijk.186

In juni 2014 werden twee raketten op Kaboel afgevuurd, waarvan één in de buurt

van het vliegveld. Hierbij vielen vier gewonden dor de Taliban.187

Eind juni blies een zelfmoordenaar zich in Kaboel op, waarbij de zelfmoordenaar en

een burger omkwamen. De politie had aangegeven dat de bomaanslag een poging

was een adviseur van de HPC te vermoorden.188

Begin juli was er een zelfmoordaanslag van de Taliban op een bus in Kaboel. In deze

bus zaten burgers en Afghaanse militairen. 16 Afghanen werden gedood en 26

gewond.189 Er volgden later die maand meer aanvallen, waaronder een raketaanval

op het vliegveld van Kaboel en een aanslag op een opslagplaats van

brandstoftrucks, eveneens in de hoofdstad.190

1.6 Documenten en bewegingsvrijheid

Nationale wetgeving

Op de nationale wetgeving op het staatsburgerschap is in deze verslagperiode niets

veranderd.191

Documenten192

De officiële identiteitsdocumenten in Afghanistan zijn de identiteitskaart (zogeheten

Tazkera) en het Afghaanse paspoort.

Er bestaan tegenwoordig twee types paspoorten, het handgeschreven en het digitale

paspoort. Het handgeschreven paspoort kan een geldigheidsduur hebben van één,

twee, drie, vier of vijf jaar. Het digitale paspoort kan alleen een geldigheidsduur

hebben van vijf jaar. Tazkera’s zijn geldig tot de betreffende persoon overleden is.

In twee gevallen kan een nieuwe Tazkera worden aangevraagd nadat enkele formele

procedures zijn doorlopen: 1) als iemand zijn Tazkera wel of niet opzettelijk verliest,

2) als de Tazkera van iemand niet of wel opzettelijk is verbrand.

Een Tazkera is nodig voor verschillende procedures, zoals inschrijving voor school en

juridische handelingen om bijvoorbeeld land of onroerend goed te kopen. Zonder

184 Tolonews, ‘IEC Kabul Office Attacked Second Time This Week’, 29.03.2014.
185 Vertrouwelijke bron.
186 Vertrouwelijke bron; zie ook de aanvallen op buitenlandse journalisten
187 Reuters, ‘Taliban battle Afghan forces for control of southern district’, 25.06.2014.
188 Reuters, ‘Tension mounts in Afghanistan as U.N. urges Abdullah to return to electoral process’, 21.06.2014.
189 CNN, ’16 killed in Taliban suicide attack on bus in Kabul’, 02.07.2014.
190 Vertrouwellijke bron.
191 Zie voor informatie over nationale wetgeving algemeen ambtsbericht Afghanistan, juli 2012.
192 Zie voor uitgebreide informatie over documenten het algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013. In

deze paragraaf wordt verder alleen op (nieuwe) aanvullende informatie ingegaan.
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een Tazkera zijn in deze alinea genoemde handelingen niet mogelijk. Als personen

geen Tazkera hebben kan een deel van de procedures worden uitgevoerd, maar een

Tazkera blijft vereist om de gehele procedure af te handelen voor inschrijving op

school of juridische handelingen.

Er zijn twee verschillende autoriteiten voor de uitgifte van Tazkera’s en paspoorten,

respectievelijk het ‘directoraat voor de bevolkingsregistratie’ en het ‘paspoort

directoraat’. Beide autoriteiten hebben hun eigen centrale databank (archief) voor

foto’s, vingerafdrukken en andere kenmerken van personen. Beide directoraten

vallen onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en hebben hun eigen provinciale

kantoren voor aanvragen van documenten van personen in de provincie. Als een

Tazkera of paspoort wordt uitgegeven op provinciaal niveau wordt ook een kopie

van de gegevens van betreffende aanvrager aan het centrale directoraat in Kaboel

gezonden om verlies van gegevens in de toekomst te voorkomen. Het Ministerie van

Binnenlandse Zaken heeft toegang tot beide archieven. In de archieven zijn

verschillende databoeken opgenomen, die ‘Ketab Assas’ worden genoemd. Hierin

worden de gegevens opgenomen en bewaard van de aanvragers van

documenten.193

In zijn algemeenheid kan over de uitgifte van andere documenten dan de Tazkera

gezegd worden dat het in Afghanistan nooit gebruikelijk is geweest om huwelijks-,

geboorte-194 en overlijdenscertificaten uit te geven. Tot nog toe vragen vooral

welgestelde families dit soort documenten aan als ze deze nodig hebben voor

bepaalde doeleinden. Vooral vrouwen hebben vaak geen identiteitsdocumenten wat

vrouwen beperkt in hun rechten, zoals het veilig stellen van land en eigendom en

het verkrijgen van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en mogelijkheden om te

werken.195

e-Tazkera

Het is de bedoeling dat uiteindelijk de papieren met de hand geschreven versie van

de Tazkera vervangen gaat worden door een Tazkera die electronisch wordt

opgesteld. In deze verslagperiode is wetgeving over bevolkingsregistratie en

hiermee ook over de invoering van de e-Tazkera door het Afghaanse parlement en

de Afghaanse senaat aangenomen. Er was in 2013 voorafgaande aan goedkeuring

door het parlement kritiek vanuit de oppositie over het feit dat etniciteit als

identificatiecategorie niet was meegenomen in de wet. Ondanks deze kritiek werd de

wet toch goedgekeurd. President Karzai heeft de wet nog niet getekend.

Het project voor uitrol van de e-Tazkera zal hierna pas kunnen starten en zal dan

alleen nog gericht zijn op Kaboel. Verwacht wordt dat dit vanwege de complexiteit

nog even kan duren. Het project wordt gefinancierd door de VS en de EU. Het IOM

zal de implementatie op zich nemen samen met het Ministerie van Binnenlandse

Zaken.196

Documenten en mensenrechtenschendingen

Mensenrechtenschendingen die plaats hebben gehad tijdens het communistische

regime, zijn niet systematisch geregistreerd of structureel gearchiveerd. De AIHRC,

193 Vertrouwelijke bron.
194 Geboortecertificaten zijn beschikbaar in ziekenhuizen. In veel gevallen geven ziekenhuizen de ouders een kopie

van deze documenten. Deze documenten kunnen niet dienen als officiële documenten totdat deze geregistreerd zijn

bij de IDCU. Er is geen informatie over het aantal door ziekenhuizen verstrekte geboortecertificaten aan de IDCU.

Statistieken van geboortes buiten ziekenhuizen zijn niet beschikbaar.
195 UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in

Afghanistan’, December 2013
196 Vertrouwelijke bron; vertrouwelijke bron; Tolonews, ‘Population Registration Law Meets Initial Approval, But Still

Faces Opposition’, 19.06.2013.



Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | september 2014

Pagina 37 van 84

noch het Hooggerechtshof geeft documenten af waarin wordt verklaard dat iemand

geen mensenrechtenschendingen op zijn of haar geweten heeft. Het NDS en het OM

zijn niet bevoegd om verklaringen af te geven over het feit of de veiligheid van

iemand door de overheid wel of niet te garanderen is. Verklaringen van Afghaanse

parlementariërs en andere hoogwaardigheidsbekleders over iemands onschuld bij

mensenrechtenschendingen in het verleden zijn moeilijk op waarde te schatten. Niet

duidelijk is of onderzoek aan deze verklaringen ten grondslag heeft gelegen en of de

inhoud van de verklaringen wordt ondersteund door feiten en omstandigheden.197

Bewegingsvrijheid

Afghaanse burgers hebben formeel het recht om vrij te reizen binnen Afghanistan en

naar het buitenland.

In veel gebieden is het gevaarlijk om te reizen, met name ’s-nachts, vanwege

geweld van opstandelingen, bandieterij, landmijnen en IED’s. Gewapende

opstandelingen werpen illegale wegversperringen op en persen geld en goederen af.

In gebieden waar de Taliban de macht hebben, vooral in het zuidoosten, wordt een

avondklok gebruikt. Bovendien is de infrastructuur vaak erg slecht waardoor reizen

op zich een gevaarlijke bezigheid is.

In de praktijk gelden beperkingen voor vrouwen en meisjes, met name buiten de

grote steden. Het is maatschappelijk niet geaccepteerd dat vrouwen en meisjes daar

alleen reizen maar hebben een mannelijke begeleider (mahram) nodig. Als een

ongetrouwde vrouw, ook al is ze volwassen, alleen op straat wordt aangetroffen

door de politie wordt ze gearresteerd en routinematig onderworpen aan een

maagdelijkheidstest. Deze gewoonterechtelijke praktijk vindt plaats buiten het

officiele juridische systeem om. Culturele gewoontes en een gebrek aan veiligheid

liggen ten grondslag aan de ernstige beperkingen in bewegingsvrijheid voor

vrouwen. Zie ook paragraaf 2.4.4. betreffende de positie van vrouwen.198

197 Vertrouwelijke bron.
198 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2012 – Afghanistan’ 19.04.2013; New York

Times, ‘In Spite of the Law, Afghan ‘Honor Killings’n of Women Continue’, 03.05.2014; UNAMA, ‘A Way to Go: An

update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan’, December 2013;

Austrian Federal Ministry of the Interior, ‘Afghanistan: 2014 and beyond’, begin 2014.
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2 Mensenrechten

2.1 Juridische context199

De Afghaanse regering heeft in juni 2013 een ambitieus hervormingsprogramma
voor de justitiële sector aangenomen. De uitvoering van het National Priority
Program 5 Justice for All blijft echter achter. In mei 2012 is de Criminal Law Reform
Working Group van start gegaan met de herziening van het wetboek van Strafrecht.
In deze working group heeft het Afghaanse Ministerie van Justitie het voortouw. In
de werkgroep hebben de Afghaanse Orde van Advocaten (AIBA) en een aantal
internationale leden (VS, ISAF, VN, EU) zitting.200 De verwachting is dat de
herziening van het Wetboek van Strafrecht nog geruime tijd zal duren.

In mei 2014 is de nieuwe Criminal Procedure Code (CPC) in werking getreden.

Voorafgaande aan de goedkeuring van de wet door het parlement is er invloed

uitgeoefend door mensenrechtenorganisaties en de internationale gemeenschap om

de tekst in overeenstemming te brengen met internationale mensenrechtennormen.

In februari 2014 vaardigde Karzai een decreet uit waarin artikel 26 van de CPC werd

geamendeerd en onduidelijkheden over getuigenissen door familieleden werden

opgehelderd. Familieleden en relaties van slachtoffers hebben toch het recht te

getuigen tegen vermeende daders van onder andere misbruik, verkrachting en

gedwongen huwelijken. Het parlement heeft de amendementen op de wet

goedgekeurd. De CPC is op vijf mei 2014 in de officiële Gazette, nummer 1132,

gepubliceerd.201

2.2 Toezicht

In het parlement, de Wolesi Jirga, zijn drie commissies die zich bezighouden met

mensenrechten: de ‘Gender-, Maatschappelijk middenveld- en Mensenrechten’

commissie; de ‘Counternarcotics, Intoxicating Items, en Ethical Abuse’ commissie en

de ‘juridische, administratieve en anticorruptie’ commissie. In de senaat, de

Meshrano Jirga, is er een commissie voor ‘Gender en Maatschappelijk

Middenveld’.202

In Afghanistan aanwezige (internationale) mensenrechtenorganisaties en

mensenrechtenverdedigers leveren een bijdrage aan het toezicht op de naleving van

de mensenrechten in het land. Hun aantal groeit gestaag.

Mensenrechtengroepen en -individuen kunnen in principe hun werk doen in

Afghanistan. Van overheidszijde ondervinden ze formeel gezien geen beperkingen.

199 Paragraaf 2.1 beperkt zich tot ontwikkelingen in deze verslagperiode. Voor uitgebreidere informatie over de

juridische context wordt hier verwezen naar algemeen ambtsbericht Afghanistan, juli 2012, hoofdstuk 2

Mensenrechten, 2.1 Juridische context.
200 Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, ‘Beantwoording Kamervragen over steniging in Afghanistan’,

11.12.2013.
201 UK Foreign & Commonwealth Office, ‘Afghanistan – Country of Concern update: 31 March 2014’, 10.04.2014; Al

Jazeera America, ‘Afghan leader orders changes to proposed domestic abuse law’, 17.02.2014; Amnesty

International, ‘Afghanistan: President Karzai blocks law protecting perpetrators of domestic violence’, 17.02.2014;

The Guardian, ‘Hamid Karzai orders changes to draft law amid fears for Afghan women’, 17.02.2014; Amnesty

International, ‘Afghanistan: 7-point human rights agenda for presidential candidates’, 06.03.2014; Bundesregierung,

‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen Bundestages’, januari 2014; Pajhwok Afghan

News, ‘Criminal Procedure Code signed into law’, 23.02.2014; vertrouwelijke bron.
202 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 20123: Afghanistan’, 27.02.2014.
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2.2.1 Mensenrechtencommissie AIHRC203

De benoeming van commissarissen van de AIHRC wordt sterk door de politiek

beinvloed. Eind 2011 werd de benoeming van drie commissarissen niet verlengd.

Tot juni 2013 bleven de drie functies vacant. Het benoemingsproces is volgens

mensenrechtenorganisaties niet transparant verlopen. Ook zouden verscheidene

aangestelde commissarissen niet onafhankelijk zijn, waardoor Karzai een grotere

controle heeft gekregen over dit onafhankelijke instituut. Verder zetten zij

vraagtekens bij de geloofwaardigheid en betrokkenheid van enkele nieuwe

commissarissen.204

In november 2013 onderging de AIHRC een reguliere beoordeling door de

International Coordination Committee of the Human Rights Institutions (ICC) in

Genève. Vanwege het voornoemde benoemingsproces zou de AIHRC mogelijk haar

A-status bij de ICC kunnen verliezen, waardoor de geloofwaardigheid van de

organisatie en de effectiviteit van haar werk negatief beïnvloed kon worden. Daarbij

zou de AIHRC een deel van haar fondsen kwijtraken omdat sommige donoren geen

financiële steun mogen verlenen aan mensenrechtenorganisatie met een B-status.

De uitkomst van de beoordeling was dat de AIHRC voorlopig haar A-status mag

behouden mits een aantal aanbevelingen geimplementeerd werden (o.a. een

transparante benoemingsprocedure). In het najaar van 2014 zal de ICC zich

opnieuw buigen over de A-status van de AIHRC.205

De AIHRC heeft verder te maken met verschillende beperkingen bij de uitvoering

van haar taken en mandaat vanwege onveiligheid in bepaalde gebieden en druk op

de organisatie door onder andere lokale machthebbers en vertegenwoordigers van

autoriteiten.

Onderzoek van de AIHRC in samenwerking met een team van veertig onderzoekers

heeft geresulteerd in een controversieel conflict mapping report, dat sinds 2011

gereed is voor publicatie. In het rapport worden mensenrechtenschendingen vanaf

1978 tot en met de Talibanperiode in kaart gebracht. Het rapport is nog altijd niet

gepubliceerd.206

2.2.2 Transitional Justice

Op het terrein van transitional justice gebeurde in 2013 en 2014 weinig. De focus

van de huidige overheid is vooral gericht op verzoening en onderhandelingen met de

Taliban, geleid door de HPC.207

203 De AIHRC is in juni 2002 geïnstalleerd op basis van artikel 58 van de Afghaanse grondwet. De AIHRC heeft als

mandaat de mensenrechten van Afghaanse burgers te beschermen, stimuleren en monitoren; zie ook algemeen

ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 2.2.1. Mensenrechtencommissie AIHRC.
204 Enkele van de nieuwe commissarissen hadden weinig tot geen ervaring met mensenrechten of hadden openlijk

hun weerzin geuit over het concept van universele rechten van de mens. Abdul Rahman Hotak bijvoorbeeld,

voormalig lid van de Taliban-regering, had na zijn aanstelling openlijk de wet op ‘Elimination of Violence against

Women’ (EVAW-law) bekritiseerd, bronnen zie voetnoot hieronder.
205 VN Mensenrechtenraad, ‘Report of the OHCHR on the situation of human rights in Afghanistan and on the

achievements of technical assistance in the field of human rights in 2013’, 10.01.2014; Human Rights Watch, ‘World

Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014; Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des

Deutschen Bundestages’, januari 2014; vertrouwelijke bron.
206 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013: Afghanistan’, 27.02.2014;

vertrouwelijke bron; zie algemene ambtsberichten Afghanistan, augustus 2011 en december 2013, paragraaf 2.2.1

Mensenrechtencommissie AIHRC; Human Rights Watch, ‘World Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014.; VN

Mensenrechtenraad, ‘Report of the OHCHR on the situation of human rights in Afghanistan and on the achievements

of technical assistance in the field of human rights in 2013’, 10.01.2014
207 United States Department, ‘2013 Country Reports on Human Rights Practices – Afghanistan’, 27.02.2014
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Enige significante gebeurtenis in 2013 was de door Nederland op 18 september

2013 gepubliceerde lijst van 5.000 slachtoffers die verdwenen waren of vermoord

gedurende de communistische tijd in Afghanistan tussen 1978 en 1979. De

publicatie van deze ‘dodenlijsten’, opgesteld door de toenmalige Afghaanse

autoriteiten, hadden enig effect op mobilisatie van familieleden van slachtoffers,

maatschappelijk middenveld en het bureau van de president op het terrein van

transitional justice.208

Straffeloosheid blijft diepgeworteld in Afghanistan. De Afghaanse regering heeft de

afgelopen jaren weinig betrokkenheid getoond bij het transitional justice proces.209

2.3 Naleving en schendingen

Afghanistan heeft zich in zijn grondwet, wetten en ratificering van internationale

verdragen verplicht de mensenrechten te waarborgen. Er zijn sinds de val van het

Taliban-regime enkele verbeteringen opgetreden. Miljoenen Afghaanse jongens en

meisjes gaan naar school. Het maatschappelijk middenveld en media hebben de

mogelijkheid gekregen de Afghaanse burgers een stem te geven en voor vrouwen

zijn er ook verbeteringen opgetreden. Desalniettemin blijft de

mensenrechtensituatie in Afghanistan slecht, vooral voor vrouwen.210

Afghanen blijven lijden onder de effecten van onveiligheid, armoede, straffeloosheid,

gebrek aan een goed functionerende rechtsstaat en endemische corruptie. De

verbeteringen blijven ook fragiel. De verkiezingen in 2014 en de afronding van het

transitieproces voor einde 2014 creëren onzekerheid voor ontwikkelingen op het

terrein van mensenrechten. Veel Afghanen, vooral vrouwen, vrezen hierdoor dat

verbeteringen in bescherming en promotie van mensenrechten sinds 2001 teniet

zullen worden gedaan.211

Verder neemt volgens een rapport van Human Rights Watch de aandacht van de

internationale gemeenschap voor Afghanistan af waardoor er minder politieke druk

is op de Afghaanse autoriteiten om mensenrechten te beschermen en te

respecteren. Internationale hulpgelden nemen eveneens af wat nu al leidt tot

sluiting van sommige scholen en ziekenhuizen.

De meest in het oog springende mensenrechtenschendingen in Afghanistan

betroffen in 2013 foltering en mishandeling van gedetineerden, doelgericht geweld

en endemische sociale discriminatie tegen vrouwen en meisjes, wijdverbreid geweld

inclusief moorden door gewapende opstandelingengroepen op personen die aan de

overheid gelieerd zijn en willekeurige aanvallen op burgers en corruptie.

Bescherming van overheidswege buiten Kaboel is slechts in uitzonderlijke gevallen

mogelijk. Oorzaken van de slechte beschermingsmogelijkheden waren het groeiende

208 VN Mensenrechtenraad,‘Report of the OHCHR on the situation of human rights in Afghanistan and on the

achievements of technical assistance in the field of human rights in 2013’, 10.01.2014.
209 Zie ook paragraaf 2.2.1: de problemen om tot publicatie van het conflictmapping rapport over te gaan; Zie voor

meer informatie over straffeloosheid algemeen ambtsbericht Afghanistan, augustus 2011 en december 2013

onder het kopje ‘Transitional Justice’.
210 Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen Bundestages’, januari 2014
211 Amnesty International, ‘Afghanistan: 7-point human rights agenda for presidential candidates’, 06.03.2014; VN

Mensenrechtenraad, ‘Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) on the

situation of human rights in Afghanistan and on the achievements of technical assistance in the field of human

rights in 2013’, 10.01.2014..
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geweld, corruptie, ineffectief bestuur, wetteloosheid gerelateerd aan een bloeiende

drugshandel, een klimaat van straffeloosheid, een gebrek aan betrokkenheid bij het

proces van gerechtigheid en een zwak formeel rechtssysteem.212 Niet alleen is er

weinig bescherming van overheidswege, maar de overheid schendt zelf ook

mensenrechten. Het mensenrechtenrapport van de VS haalt voorbeelden aan van

leden van de ALP die een oudere man en twee vrouwen vermoordden om vervolgens

waardevolle spullen uit het huis te stelen. Ook waren er rapporten dat het

provinciale hoofd van de politie in Kandahar, Abdul Raziq, buitengerechtelijke

executies liet uitvoeren.213 Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen had het

openbaar Ministerie nog besloten geen onderzoek te doen naar enkele presidents-

en vice-presidentskandidaten, terwijl er beschuldigingen waren van

mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Deze klachten werden wegens

onvoldoende bewijs terzijde geschoven.214

2.3.1 Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid

De Afghaanse grondwet waarborgt de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. In

de praktijk biedt de overheid echter weinig bescherming tegen schendingen van het

recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.215

Media

Het medialandschap in Afghanistan is divers en heeft zich het afgelopen decennium

enorm uitgebreid.216 Echter de media ondervinden een groeiend aantal uitdagingen

op terreinen als onveiligheid217, druk vanuit de overheid218 en gebrek aan toegang

tot informatie.219 Veiligheidsincidenten tegen media kwamen vooral voor in

afgelegen gebieden.220 Echter, in de weken voorafgaande aan de eerste ronde van

de presidentsverkiezingingen waren er veiligheidsincidenten die ook in de hoofdstad

Kaboel plaatsvonden.221 Media-diversiteit en -vrijheid zijn beter gewaarborgd in

gebieden die de overheid onder controle heeft, zoals Kaboel en enkele grote steden

dan in andere delen van het land. De Afghaanse private media kunnen in steden tot

op zekere hoogte vrijelijk berichten over onder andere corruptie en verkiezingen222.

212 United States Department, ‘2013 Country Reports on Human Rights Practices – Afghanistan’, 27.02.2014;

Amnesty International, ‘Afghanistan: 7-point human rights agenda for presidential candidates’, 06.03.2014.
213 United States Department, ‘2013 Country Reports on Human Rights Practices – Afghanistan’, 27.02.2014
214 Amnesty International, ‘Afghanistan: 7-point human rights agenda for presidential candidates’, 06.03.2014.
215 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014; Human

Rights Watch, ‘World Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014.
216 Er zijn op dit moment 75 TV-stations, meer dan 200 radiostations en honderden gedrukte media en websites in

Afghanistan, bron: Afghan Journalists Safety Committee, ‘Six-Month Report: July – December 2013’, 03.02.2014
217 Algemene onveiligheid in bepaalde gebieden en onveiligheid gericht op journalisten. Aanvallen op media betroffen

bedreigingen, intimidatie, gewapende aanvallen, ontvoeringen en reguleringen om kritiek tegen te gaan, bron:

Afghan Journalists Safety Committee, ‘Six-Month Report: July – December 2013’, 03.02.2014.
218 Er was een groeiend aantal zaken waarbij overheidspersoneel betrokken was, inclusief parlementariërs,

Ministeries en vooral leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten, bron: Afghan Journalists Safety Committee,

‘Six-Month Report: July – December 2013’, 03.02.2014.
219 Nai Supporting Open Media in Afghanistan, ‘Media Watch Report’, februari 2014; Afghan Journalists Safety

Committee, ‘Six-Month Report: July – December 2013’, 03.02.2014; Omdat internationale hulp aan media sinds

2008 afneemt, komen ‘onafhankelijke’ media in een zwakkere positie dan media gefinancierd door bijvoorbeeld

krijgsheren of buurlanden, bron: Institute for War and Peace Reporting, ‘Lean Times for Afghan Journalism’,

22.05.2012; Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
220 Afghan Journalists Safety Committee, ‘Six-Month Report: July – December 2013’, 03.02.2014; Congressional

Research Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance’, 23.05.2013; US State

Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014; vertrouwelijke bron.
221 Een Zweedse verslaggever werd op klaarlichte dag op 11 maart 2014 doodgeschoten in Kaboel, bron: Reporters

Without Borders, ‘Call for more security for journalists covering presidential election’, 02.04.2014. Verder was er

de aanslag op twee AP-medewerkers in de provincie Khost van wie er één om het leven kwam, bron: Committee

to Protect Journalists, ‘CPJ condemns attack on AP journalists in Afghanistan’, 04.04.2014.
222 Tijdens de presidentsverkiezingen in 2014 konden journalisten openlijk kritische vragen stellen aan de

kandidaten. Tijdens de campagnes in de eerste en tweede ronde van de verkiezingen waren er ook geregeld

debatten. Wel lag tijdens de verkiezingen op 5 april het sms-systeem plat wat nadelig was in

informatievoorziening omdat hiervoor het sms-systeem meestal gebruikt wordt vanwege gebrek aan elektriciteit
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Vooral op provinciaal niveau, waar krijgsheren veel van de mediastations en

gedrukte media in handen hebben, kunnen journalisten te maken hebben met

intimidatie en mishandeling. Journalisten kunnen ook last hebben van lokale

machthebbers en drugssmokkelaars. In gebieden die onder controle zijn van de

Taliban of andere opstandelingen is vrijheid van meningsuiting zeer beperkt.223

Media ondervinden vooral problemen wanneer ze over onderwerpen als

straffeloosheid, oorlogsmisdaden, overheidspersoneel en machtige lokale figuren

berichten.224 Of wanneer zij kritisch zijn over de islam of visies uiten die als

dusdanig worden gezien.225 Veel Afghanen in het land226 houden zich daarom aan

(een zekere mate van) zelfcensuur227.228

Veiligheidscondities zorgden voor een gevaarlijke omgeving voor journalisten, zelfs

als ze zelf niet het doelwit waren.229

Het aantal vrouwelijke journalisten bleef laag.230 Vrouwen vonden het moeilijk hun

beroep uit te oefenen, ook al werkten ze bij verschillende radiostations in het land

en waren sommige radiostations gericht op vrouwenzaken. Factoren als gebrek aan

training, onveilige werkomstandigheden (bijvoorbeeld directe bedreigingen van

religieuze militanten), grote druk vanuit de familie om met hun werk te stoppen en

incidenten op het terrein van seksuele intimidatie zorgden voor minder deelname

van vrouwen in het medialandschap.231

Mediawet

In mei/juni 2012 stelde het Afghaanse Ministerie van informatie en cultuur een

concept voor een nieuwe mediawet op ter vervanging van de uit 2009 daterende

mediawet.232 In september 2013 keurde het parlement de amendementen op de

mediawet goed, maar de meshrano jirga had aan het einde van deze verslagperiode

nog niet over de wet gestemd.

en hierdoor internet- en wifi-verbindingen niet werken/uitvallen. Voornamelijk in Kaboel deden radio en televisie

live verslag van de verkiezingen,vertrouwelijke bron.
223 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; Reporters Without Borders, ‘Presidential

election in Afghanistan: local media on the front line’, 28.03.2014; US State Department, ‘Country report on human

rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014; Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur

Unterrichtung des Deutschen Bundestages’, januari 2014; Committee to Protect Journalists, ‘Attacks on the Press’,

februari 2014.
224 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
225 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
226 Ook Afghaanse journalisten en lokale gidsen, tolken en tussenpersonen van buitenlandse journalisten.
227 Er waren deze verslagperiode berichten dat journalisten zelfcensuur toepasten op verslaglegging over corruptie,

landjepik en betrokkenheid van lokale ambtenaren bij drugshandel. Dit vanwege angst van gewelddadige vergelding

door provinciale politie of machtige families. Vanwege dit soort druk prefereerden media vaak om buitenlandse

media te quoten op gevoelige zaken. Ook gaven ze sommige verhalen voor publicatie weg aan buitenlandse media,

bron: US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
228 Freedom House, ‘Freedom of the Press 2012 – Afghanistan’, 20.12.2012; US State Department, ‘Country report

on human rights practices for 2013 - Afghanistan’ 27.02.2014.
229 Ook in de eerste maanden van 2014 waren er enkele (indirecte) aanvallen op (internationale) journalisten: 2

journalisten van de Associated Press werden slachtoffer, waarbij één dood en de ander gewond raakte in de

provincie Khost. Zij deden verslag van de verkiezingen. Vertrouwelijke bron.

UN News Service, ‘UN deplores ‘abhorrent’ attack on international journalists in Afghanistan’, 04.04.2014; Moord op

de Zweedse verslaggever op 11 maart 2014 en moord, hoewel niet doelgericht, op de Afghaanse journalist

Sardar Ahmad van AFP, zijn vrouw en twee van zijn kinderen, bron: Reporters Without Borders, ‘Call for more

security for journalists covering presidential election’, 02.04.2014.
230 Reporters Without borders, ‘Presidential election in Afghanistan: local media on the front line’, 28.03.2014.v
231 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’ , 27.02.2014;

Committee to Protect Journalists, ‘Attacks on the Press’, februari 2014.
232 Voor meer informatie over deze mediawet, zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, juli 2010.
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Toegang tot media

Ongeveer 81% van de Afghaanse bevolking heeft toegang tot radio, terwijl 42%

televisie-uitzendingen kan bekijken. 13% van de bevolking leest kranten of ander

gedrukt materiaal.233 In de belangrijkste steden van Afghanistan is veel media

aanwezig. Kaboel heeft 30 tv-kanalen en 42 radiostations en de kleinere steden

hebben elk zo’n 10 tot 25 tv-kanalen en ongeveer 20 radiostations.

Internet en mobiele telefonie

Het gebuik van internet en mobiele telefonie (ongeveer de helft van de bevolking,

geschat op bijna 32 miljoen234 heeft een mobiele telefoon) breidt zich snel uit,

waardoor de informatiestroom groter wordt, vooral in de stedelijke gebieden(in

afgelegen en onveilige gebieden is de toegang slecht of afwezig).235 De Taliban

vallen mobiele telefoon infrastructuur aan waardoor deze trend wordt

tegengewerkt.236 De Taliban maken overigens zelf ook gebruik van websites en

Twitter om boodschappen te verspreiden.237

Analfabetisme, hoge prijzen en infrastructurele obstakels hebben de uitbreiding van

internet in Afghanistan belemmerd. Desalniettemin wordt de Afghaanse samenleving

volgens waarnemers langzaam opener, voornamelijk in de grote steden. De jongere

generatie maakt gebruik van sociale media en internet waardoor ze een andere blik

krijgt op de wereld. Sociale media is ook veel gebruikt in de verkiezingscampagnes,

zowel door de kandidaten als hun volgers.238

Volgens Internet World Stats waren er op 30 juni 2012 meer dan 1.5 miljoen

internetgebruikers, zo’n 5% van de bevolking. Op 31 december 2012 zouden iets

meer dan 384.00 personen Facebook gebruiken.239

De overheid heeft het internetgebruik formeel niet aan banden gelegd. Wel past het

in bepaalde gevallen censuur toe of beperkt het de toegang.240

Universiteiten

De overheid beperkt academische vrijheid door het opleggen van restricties aan

curricula en academisch onderzoek die beoordeeld worden als on-islamitisch.241

2.3.2 Vrijheid van vereniging en vergadering

Afghanen hebben volgens de grondwet het recht bij elkaar te komen in vereniging

en vergadering. Over het algemeen respecteert de overheid deze vrijheden, al zijn

er in sommige gevallen beperkingen op vrijheid van vergadering vanwege de lokale

veiligheidssituatie of door beperkingen opgelegd door lokale beambten en

veiligheidsdiensten, met name buiten de grote steden. Demonstraties en openbare

bijeenkomsten zijn in Afghanistan volgens de grondwet ook toegestaan en vinden

233 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
234 CIA World Factbook, geraadpleegd op 03.07.2014.
235 Committee to Protect Journalists, ‘Attacks on the Press’, februari 2014; Reporters Without Borders, ‘Six Months

report’, 03.02.2014.
236 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; Afghan Journalists Safety Committee,

‘Six-Month Report: juli – December 2013’, 03.02.2014.
237 Reporters Without Borders, ‘Six Months report’, 03.02.2014; US State Department, ‘Country report on human

rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014; zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013..
238 Reporters Without Borders, ‘Six Months report’, 03.02.2014.
239 www.internetworldstats.com, geraadpleegd op 19.06.2014.
240 Reporters Without Borders, ‘Six Months report’, 03.02.2014; US State Department, ‘Country report on human

rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014; zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013..
241 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
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regelmatig plaats waarbij onderwerpen aan bod kwamen als de verkiezingen,

corruptie, burgerslachtoffers of geweld tegen vrouwen.242

Oprichten politieke partij

Geweld en onveiligheid blijven politieke activiteit landelijk beperken, vooral buiten

urbane gebieden. Politieke partijen hebben vanwege het Single non-Transferable

Vote-systeem waarbij niet op partijen maar op personen gestemd wordt, geen

formele rol in de wetgeving. Hun invloed is daarom vooral in het parlement

minimaal. Dit verzwakt hun mogelijkheid om bij te dragen aan politieke,

beleidsmatige en wetgevende processen.243

2.3.3 Vrijheid van godsdienst

Volgens schattingen is 99% van de Afghaanse bevolking moslim, waarvan 80%

soenniet en 19% sjiiet. Andere religies maken minder dan 1% van de bevolking uit.

Volgens de grondwet moeten zowel de president als de vicepresident moslim zijn. In

de grondwet wordt de islam benoemd tot staatsreligie, maar het praktiseren van

andere religies is niet formeel verboden. De grondwet bevat echter een bepaling dat

geen wet in strijd kan zijn met de islam en dat men zich moet voegen naar de sharia

voor zaken die niet expliciet in de grondwet en het wetboek van strafrecht bepaald

zijn, zoals bekering en godslastering.244

In de Afghaanse praktijk blijft het zeer moeilijk een ander geloof dan de islam

openlijk te belijden. Niet-moslims, vooral bekeerlingen, afvalligen, (bekeerde)

christenen, hindoes en sikhs, maar ook sjiïtische moslims hebben te vrezen van hun

omgeving. Ze kunnen te maken krijgen met sociale discriminatie en kunnen worden

lastiggevallen, soms met geweld. De overheid biedt hiertegen geen bescherming.

Omdat etniciteit en religie veelal met elkaar verweven zijn, vooral in het geval van

de (overwegend sjiïtische) Hazara, was het voor veel incidenten moeilijk te bepalen

of het etnische of religieuze intolerantie was.245 Verder is er geen bescherming van

overheidswege voor individuen die het debat over de rol en inhoud van religie willen

aanzwengelen, rechten van religieuze minderheden willen bepleiten of interpretaties

van islamitische voorschriften ter discussie willen stellen.246

Bekeerlingen

Volgens de Afghaanse grondwet is men vrij van godsdienst te veranderen. In de

praktijk biedt de grondwet onvoldoende bescherming aan bekeerlingen. Zij lopen

ernstig risico in hun rechten te worden geschonden. Bekering naar een andere

religie dan de islam wordt gezien als afvalligheid en is strafbaar volgens

verscheidene interpretaties van het gewoonterecht en de sharia. Het kan leiden tot

het opleggen van de doodstraf.247

242 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; US State Department, ‘Country report

on human rights practices for 2013 – Afghanistan’ 27.02.2014.
243 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; zie voor de juridische kaders het

algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 2.3.2 Vrijheid van vereniging en vergadering.
244 United States Commission on International Religious Freedom, ‘Annual Report 2014 – Tier 2: Afghanistan’,

30.04.2014.
245 UNHCR eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers form Afghanistan,

06.08.2013; Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
246 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013.
247 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; vertrouwelijke bron; Berkley Center for

Religion, Peace & World Affairs, ‘Religious Freedom in Afghanistan’, 13.04.2014; Zie voor verdere en meer specifieke

informatie over bekeerlingen algemeen ambtsbericht Afghanistan, augustus 2011 en december 2013, onder het

kopje bekeerlingen.
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Hindoes en sikhs

Er bestaan geen betrouwbare cijfers over het aantal sikhs en hindoes in Afghanistan,

maar volgens schattingen leven er ongeveer 100 hindoes en ongeveer 372 sikh-

families in Afghanistan. De laatste dertig jaar is hun gemeenschap kleiner geworden

vanwege algemene onveiligheid evenals gerichte onderdrukking. Er is in Kaboel nog

één van de acht gurdwara (plaatsen waar sikhs hun erediensten houden) actief. Er

zijn er nog tien in andere plaatsen. Verder zijn er enkele hindoetempels verspreid

over drie steden (Kaboel, Ghazni en Jalalabad).248

Het staat sikhs en hindoes in principe vrij hun geloof te belijden. Echter, net als

andere minderheden hebben hun gemeenschappen in Afghanistan te lijden onder

discriminatie en intimidatie. In het parlement zijn ze vertegenwoordigd op basis van

presidentiële benoemingen. Het parlement heeft het verzoek van Karzai om één

parlementaire zetel voor deze religieuze groepen te reserveren geweigerd. Verder

zijn er regelmatige berichten dat Afghaanse autoriteiten of burgers proberen te

voorkomen dat er crematie van doden plaatsvinden op de manier waarop de religie

van sikhs en hindoes dat voorschrijft.249

Christenen

Het is onduidelijk hoeveel christenen er in Afghanistan leven. De schattingen lopen

uiteen van 500 tot 8000. Het is niet bekend in hoeverre het personen betreft die

sinds hun geboorte reeds christen waren, maar volgens bronnen komen deze in

Afghanistan nauwelijks/niet voor.

De situatie voor christenen in Afghanistan is slecht. Zij worden gediscrimineerd en

riskeren vervolgd te worden.250 Afghaanse christenen worden gedwongen hun geloof

verborgen te houden en kunnen hun geloof niet in het openbaar belijden. Er zijn

geen christelijke scholen of kerken. Bijeenkomsten vinden plaats op geheime

lokaties. De christenen die zich over hun geloof uitspreken, lopen in ieder geval het

risico te worden geïntimideerd en bedreigd. Dit laatste geldt zowel voor christenen

sinds geboorte als voor bekeerlingen. In deze verslagperiode waren er geen

berichten dat er christenen gearresteerd waren, maar volgens berichten zouden

velen vertrokken zijn naar India.251 Wel voerden de Taliban een aanval uit op een

faith based kinderdagverblijf in Kaboel.252

Bahai

Er zouden rond de 2000 bahai253 in Afghanistan leven, waarvan het grootste deel in

Kaboel. In 2007 vaardigde het Hooggerechtshof een decreet uit waarin het bahai-

248 United States Commission on International Religious Freedom, ‘Annual Report 2014 – Tier 2: Afghanistan’,

30.04.2014.
249 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; United States Commission on

International Religious Freedom, ‘Annual Report 2014 – Tier 2: Afghanistan’, 30.04.2014.
250 US Department of State, ‘Afghanistan 2012 international religious freedom report’, 20.05.2013;

www.frontlinemissions.info, Persecution Update June 2013, 1 juni 2013; United States Commission on International

Religious Freedom (USICRF), ‘annual report 2013 – Afghanistan’, april 2013
251 www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-christenvervolging/landenoverzicht/Afghanistan, geraadpleegd

op 15.04.2014; United States Commission on International Religious Freedom, ‘Annual Report 2014 – Tier 2:

Afghanistan’, 30.04.2014; Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 2.3.3.
252 Zie voor verdere informatie over deze aanval onder paragraaf 1.5.4 Regionale veiligheidssituatie onder het kopje

‘Hoofdstad Kaboel’.
253 In het rapport van het US Department of State over internationale religieuze vrijheid over 2011 werd er nog

gesproken over 400 Baha’i. Het is niet duidelijk hoeveel baha’i er daadwerkelijk in Afghanistan leven omdat ze hun

geloof niet openlijk belijden, bron: US Department of State, ‘2012 Report on International Religious Freedom –

Afghanistan’, 20.05.2013.
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geloof als een vorm van blasfemie wordt bestempeld en zijn bekeerlingen als

afvalligen worden gekenmerkt. De meeste bahai belijden hun geloof niet openlijk.254

Joden

De Afghaanse joodse gemeenschap heeft nog één lid.255

Sjiieten

De meeste sjiitische Afghanen behoren tot de etnische Hazara-groep en vormen de

grootste religieuze minderheidsgroepering in Afghanistan. Van oudsher ondervinden

Hazara’s discriminatie door de soennitische meerderheid en hebben ze te maken

met geweld van opstandelingen in sommige gebieden. In zijn algemeenheid is de

situatie voor sjiitische moslims echter verbeterd sinds het einde van het Taliban-

regime en kunnen zij tegenwoordig volledig deelnemen aan het maatschappelijke

leven, ook in het parlement en op hogere posities in de regering van president

Karzai.

Over het algemeen kunnen sjiitische Afghanen hun traditionele Ashura openbare

processies en rituelen uitvoeren zonder gehinderd te worden. Het grootste incident

vanwege sectarisch geweld was in 2011 de aanslag op een sjiitsche heilige plaats in

Kaboel gedurende Ashura. Deze aanslag was gepleegd door de vanuit Pakistaan

opererende Lashkar-e-Jhangvi (LEJ). LEJ was in september 2013 verantwoordelijk

voor een poging een sjiitische moskee in Kaboel gedurende het vrijdaggebed aan te

vallen. Deze aanval werd afgeweerd door de ANSF.256

2.3.4 Rechtsgang

Algemeen

Het Afghaanse rechtsstelsel verkeert nog altijd in slechte staat. Het kampt met

ernstige en systematische problemen, waardoor de wet de facto geen bescherming

biedt aan burgers. De juridische sector is onderbezet, onderbetaald, niet adequaat

opgeleid, inefficient en gevoelig voor bedreigingen, politieke invloed en

alomtegenwoordige corruptie257.258 Er wordt niet goed samengewerkt tussen het

OM, de rechtbanken en de ANP. Deze verschillende onderdelen van de juridische

keten hebben weinig kennis over (afbakening van) hun taken en

verantwoordelijkheden.

In de grote steden is het formele rechtssysteem relatief beter georganiseerd dan in

rurale gebieden. Buiten de grote steden komt slechts een fractie van potentiële

rechtszaken bij de formele rechtbanken terecht. De formele rechtbankstructuur,

voor het eerst opgenomen in de Afghaanse grondwet van 1964 en ook opgenomen

in de grondwet van 2004, bestaat uit een Hooggerechtshof, Hof van beroep,

provinciale rechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg en speciale rechtbanken

zoals de jeugd- en familierechtbanken, een openbare veiligheidsrechtbank, een

254 United States Commission on International Religious Freedom, ‘Annual Report 2014 – Tier 2: Afghanistan’,

30.04.2014.
255 United States Commission on International Religious Freedom, ‘Annual Report 2014 – Tier 2: Afghanistan’,

30.04.2014
256 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; United States Commission on

International Religious Freedom, ‘Annual Report 2014 – Tier 2: Afghanistan’, 30.04.2014.
257 In afgelegen dorpen kwamen burgers vaker in aanraking met corruptie binnen het rechtssysteem dan in stedelijke

gebieden.
258 International Bar Association’s Human Rights Institute, ‘The Rule of Law, Democracy and the Legal Profession in

the Afghan Context: Challenges and Opportunities’, januari 2014; US State Department, ‘Country report on human

rights practices for 2013 – Afghanistan’ 27.02.2014; International Crisis Group, ‘Afghanistan: the long, hard road to

the 2014 transition’, 08.10.2012.
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commerciële rechtbank en de rechtbank voor drugsgerelateerde zaken. Deze

uitgebreide structuur op papier is niet in alle delen van het land operationeel. Niet

alle provincies hebben rechtbanken.259

Volgens sommige schattingen wordt 80% van de rechtszaken afgedaan in

traditionele informele rechtssystemen die meestal een mix zijn van sharia, lokale

gebruiken en tribale erecodes. Soms wenden burgers zich in gebieden waar de

overheid geen controle heeft tot Taliban rechtbanken (rechtsprekende jirga’s), die

zich baseren op een strikte interpretatie van de sharia.260

De meeste Afghanen, vooral vrouwen, ondervinden moeilijkheden bij de toegang tot

de formele rechtbanken. Ook is er gebrek aan juridische bijstand. Het vertrouwen

van de Afghaanse bevolking in het formele rechtssysteem is laag en veel Afghanen

zijn niet op de hoogte van nationale wetgeving en hun eigen rechten, onder andere

vanwege het hoge analfabetisme.261

De voorzitter van het Hooggerechtshof is Abdul Salam Hazami (ook wel Azimi

genoemd).262 Het Hof staat onder Hazami bekend als conservatief en pro-Karzai. Het

Hooggerechtshof bestaat uit religieuze geleerden met een beperkte kennis van de

civiele jurisprudentie. Hazami werkt nauwelijks mee aan hervormingen van het

rechtsbestel.263 Het Openbaar Ministerie (OM) staat onder leiding van Muhammad

Ishaq Aloko.

Capaciteit

Er is een tekort aan goed opgeleide rechters, advocaten en openbaar aanklagers,

vooral in onveilige gebieden. Het aantal rechters dat een rechtenstudie heeft gedaan

was in 2013 gestegen. Ook werd de toegang tot kopieën van wetten en statuten

voor rechters en aanklagers verbeterd, al bleef de beperkte beschikbaarheid

sommige rechters en aanklagers belemmeren in hun werk. Overigens ontbrak het

velen nog altijd aan de vaardigheden, kennis van jurisprudentie en ervaring om de

wet toe te passen.

Verder is de veiligheid in de juridische sector slecht gewaarborgd. Medewerkers,

vooral in rurale gebieden, kunnen te maken krijgen met doodsbedreigingen en

andere vormen van intimidatie zonder te kunnen rekenen op voldoende

bescherming van de autoriteiten.264

Procesgang

Juridische procedures voldoen zelden aan internationaal geaccepteerde standaarden.

De administratie en implementatie van de rechtspraak verschilt per rechtbank en

per gebied. Aangeklaagden hebben het recht op een pro deo raadsman of advocaat.

Dit recht wordt inconsequent verleend, met name vanwege onvoldoende middelen.

Vaak zijn documenten voor zittingen niet beschikbaar voor inzage door de

259 International Bar Association’s Human Rights Institute, ‘The Rule of Law, Democracy and the Legal Profession in

the Afghan Context: Challenges and Opportunities’, januari 2014.
260 International Bar Association’s Human Rights Institute, ‘The Rule of Law, Democracy and the Legal Profession in

the Afghan Context: Challenges and Opportunities’, januari 2014.
261 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014;

International Bar Association’s Human Rights Institute, ‘The Rule of Law, Democracy and the Legal Profession in the

Afghan Context: Challenges and Opportunities’, januari 2014; Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 –

Afghanistan’, 19.05.2014. Zie voor de organisatie van de rechterlijke macht algemeen ambtsbericht Afghanistan,

augustus 2011.
262 http://supremecourt.gov.af/en, geraadpleegd op 23.06.2014.
263 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; International Bar Association’s Human

Rights Institute, ‘The Rule of Law, Democracy and the Legal Profession in the Afghan Context: Challenges and

Opportunities’, januari 2014.
264 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014; IRIN,

‘Analysis: Challenges of bringing more women into the Afghan justice sector’, maart 2014; zie ook algemeen

ambtsbericht Afghanistan, augustus 2011.
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advocaten voorafgaand aan de zitting. Burgers zijn vaak niet op de hoogte van hun

rechten op juridisch gebied. Heel langzaam krijgen advocaten in criminele zaken

volgens eigen zeggen iets meer respect van de recherlijke macht voor hun rol in

criminele processen. Maar ze krijgen soms ook te maken met misbruik en

dreigementen door aanklagers en andere medewerkers in het justitiele systeem.265

In gevallen waarbij rechtssprekers de wet niet kennen, wordt gewoonterecht

gehanteerd. Dit werkt vaak in het nadeel van vrouwen. De praktijk van ‘ba’ad’,

waarbij jonge meisjes worden weggegeven als compensatie, zou in bepaalde

gevallen nog steeds voorkomen.

Verdachten hebben niet altijd het recht getuigen op te roepen en te horen.266

Informele rechtspraak

In het traditionele rechtssysteem wordt recht gesproken in geschillen tussen burgers

op het gebied van landeigendom, familiezaken of lokale twisten. Deze vorm van

rechtspraak is vaak veel toegankelijker en begrijpelijker voor burgers. Het

traditionele rechtssysteem kan meer verzoenend en voorspelbaar werken voor

gemeenschappen. Er is ook vaak de voorkeur voor de jirga omdat de mensen

werkzaam in dit systeem bekend en gerespecteerd zijn. Soms is deze vorm van

rechtspraak sneller en goedkoper. Problemen met zowel proces als uitkomst van

traditionele rechtspraak zijn endemisch. Mannen zijn dominant aanwezig in deze

vorm van rechtspraak en oplossingen kunnen indruisen tegen het formele recht of

fundamentele mensenrechten. Vooral de belangen van vrouwen en kinderen worden

in deze vorm van rechtspraak nauwelijks of niet gehoord. Een reden is dat deze

informele rechtspraak gedomineerd wordt door uiterst conservatief ingestelde

mannen.267

In sommige rurale gedeelten van Afghanistan hebben Taliban (evenals andere

AGE’s) hun eigen parallelle rechtsprekende jirga’s opgericht als alternatief voor het

formele rechtssysteem.268 Om zoveel mogelijk buiten het zicht te blijven van de

internationale militairen werken de Taliban sinds 2011-2012 met mobiele

rechtbanken, eenvoudige structuren en zo weinig mogelijk data-verzameling.

Dorpsoudsten krijgen het mobiele nummer van de rechtbank, zodat die kan worden

gebeld bij een geschil. De meeste zaken worden opgelost via geschillenbeslechting.

Er gelden stricte procedures, waarbij de Sharia rechtspraak de basis vormt. In het

parallelle juridische Taliban-circuit worden veel mensenrechtenschendingen

gepleegd. Straffen die de Taliban opleggen zijn onder andere executies. Ook komt

het voor dat de Taliban ledematen afhakken. Sommige burgers hebben wel

waardering voor de rechtspraak van het vroegere Taliban-regime omdat ze de

rechtbanken van de overheid als corrupt ervaren, weinig transparant en onduidelijk

in de procesgang. Dit ondanks dat zij dit regime als wreed ervaren.269

265 Het aantal advocaten in Afghanistan neemt toe. Zo zijn er in de provincies Badakhshan, Balkh, Kunduz en Takhar

in noord Afghanistan tegenwoordig 2000 advocaten actief. Ter vergelijking, in 2002 waren het er 180. Aan de

universiteit van Balkh studeren tegenwoordig 926 personen rechten, van wie 256 vrouwen. In 2012 hadden zich

hiervoor vor de eerste keer meer vrouwen dan mannen ingeschreven, bron: Brookings, ‘Afghanistan Index’,

27.02.2014.
266 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
267 International Bar Association’s Human Rights Institute, ‘The Rule of Law, Democracy and the Legal Profession in

the Afghan Context: Challenges and Opportunities’, januari 2014; New York Times, ‘In Spite of the Law, Afghan

‘Honor Killings of Women Continue’, 03.05.2014; Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’,

19.05.2014; US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014;

International Affairs, Law and Justice, Policy in Practice, ‘Afghanistan: The rule of law and the law of rules’,

06.01.2014; Austrian Federal Ministry of the Interior, ‘Afghanistan: 2014 and beyond’, begin 2014.
268 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
269 International Bar Association’s Human Rights Institute, ‘The Rule of Law, Democracy and the Legal Profession in

the Afghan Context: Challenges and Opportunities’, januari 2014; zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan,

december 2013, paragraaf 2.3.5. onder het kopje ‘informele rechtspraak’ en paragraaf 1.5.3 ‘Taliban’.
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2.3.5 Arrestaties en detentie

Afghanistan heeft 34 provinciale gevangenissen, circa 187 detentiecentra van het

Ministerie van Justitie en 30 jeugdrehabilitatiecentra (ongeveer 800 kinderen door

het hele land zitten vast op basis van verschillende aanklachten). Het totale aantal

actieve detentiecentra onder het Ministerie van Justitie verschilt in de praktijk van

maand tot maand. Daarnaast bestaan er detentiecentra van de NDS, en de ANP. Er

was geen officiele informatie beschikbaar over het aantal gevangenen of

detentiecentra van de NDS. Nog enkele krijgsheren en politieke leiders zouden hun

eigen detentiecentra hebben en staan geen buitenstaanders toe.270

In 2013 groeide het aantal mannelijke en jeugdige gevangenen van 25.003 naar

32.157. Deze stijging is inclusief 2.440 gedetineerden die door de Amerikanen aan

de Afghaanse autoriteiten op 25 maart 2013 waren overgedragen. In deze aantallen

zijn niet de gedetineerden van de ANP en de NDS opgenomen, die in hechtenis

zitten vanwege conflictgerelateerde zaken. In het merendeel van deze zaken is

sprake van willekeurige hechtenis voor lange periodes, die indruist tegen de

wettelijk geregelde procesgang.271

Volgens de wet hebben arrestanten recht op juridische bijstand en bestaan er

wettelijke limieten aan de periode van voorarrest. Verschillende organisaties

rapporteerden echter dat willekeurige en verlengde detentie vaak voorkomen in het

hele land. Aanklagers en politie houden arrestanten gemiddeld negen maanden in

detentie zonder een aanklacht in te dienen, soms voor handelingen die niet onder

het strafrecht vallen. Verder informeren de autoriteiten gearresteerde personen

vaak niet over de aanklacht tegen hen. In de praktijk krijgen arrestanten geen

toegang tot de bijstand die volgens de wet wordt geboden.

Over het algemeen beschikten de autoriteiten niet over de infrastructuur om

personen in voorarrest en reeds veroordeelden te scheiden. Vrouwen werden wel

gescheiden van mannen in detentie.272

Situatie in gevangenissen

Het was voor buitenlandse waarnemers en voor leden van de AIHRC, de ICRC, ISAF

en UNAMA mogelijk om de gevangenissen en huizen van bewaring te bezoeken die

vallen onder verantwoordelijkheid van de Ministeries van Binnenlandse Zaken,

Justitie en Defensie en de NDS.

Veel detentiecentra in Afghanistan voldoen volgens de meeste waarnemers niet aan

internationale standaarden zoals die zijn opgenomen in de Afghaanse wet. Zo laat in

de meeste gevallen de hygiëne te wensen over, is er een gebrek aan voedsel en

schoon drinkwater en komen er besmettelijke ziektes voor. Er waren overigens ook

waarnemers die voedsel- en watervoorzieningen in gevangenissen wel voldoende

vonden.273

Veel families verschaffen voedsel en andere basisbehoeften aan hun gevangen

familieleden.274

Vrouwen in detentie

270 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014; Freedom

House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
271 VN Mensenrechtenraad, ‘Report of the OHCHR on the situation of human rights in Afghanistan and on the

achievements of technical assistance in the field of human rights in 2013’, 10.01.2014.
272 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
273 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; US State Department, ‘Country report

on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
274 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
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Vrouwen en meisjes worden voor een groot deel vastgehouden op grond van

gewoonterechtelijke uitspraken, vanwege morele misdaden zoals het weglopen van

huis, zina275 en het weigeren van een huwelijk. Een eerlijk proces wordt hen meestal

ontzegd. Weglopen van huis of het ontvluchten van de thuissituatie is geen misdaad

in de Afghaanse- of de Sharia wetgeving. Toch arresteren en vervolgen de

wethandhavers meisjes voor deze ‘misdaden’, vaak in opdracht van de familie.276

Meer dan tweederde van de vrouwen die in de belangrijkste vrouwengevangenis van

Afghanistan Badam Bagh verblijven, zitten vast vanwege morele misdaden zoals het

verlaten van hun man of het weigeren van een gearrangeerd huwelijk.277

Jongeren in gevangenissen

Midden 2013 verbleven er 173 kinderen in detentiecentra die waren aangeklaagd

voor zaken gerelateerd aan de nationale veiligheid. Zij verbleven in een

jeugdrehabilitatiecentrum. Het Afghaanse jeugdrecht stelt voor arrestatie en

detentie dat minderjarige gedetineerden niet op dezelfde wijze behandeld moeten

worden als volwassenen. Uit rapporten blijkt echter dat jeugdige gevangenen gebrek

hebben aan toegang tot voldoende voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. Ook

waren basisrechten als ‘het principe van onschuld tot schuld bewezen is’, recht op

informatie over de aanklachten, toegang tot advocaten en het recht dat geen

bekentenis kan worden afgedwongen, afwezig. De Afghaanse wetgeving voorziet in

de oprichting van jeugdpolitie, jeugdaanklagers en jeugdrechtbanken. Alleen in

steden als Kaboel, Herat, Balkh, Kandahar, Jalalabad en Kunduz zijn er speciale

jeugdrechtbanken. Sommige kinderen die met Justitie in aanraking kwamen waren

slachtoffers in plaats van daders. Vooral in zaken als seksuele exploitatie werden de

daders zelden vervolgd of gevangen genomen. De slachtoffers zouden straffen

moeten krijgen omdat ze als een schande voor hun familie werden gezien. In

sommige gevallen werden jeugdigen gedetineerd voor hun eigen veiligheid, omdat

ze bijvoorbeeld niet konden terugkeren naar hun familie en er verder geen onderdak

voor hen was te vinden.278

Opstandelingen in detentie

De gevangenis in de provincie Parwan, de Parwan Detention Facility (nog altijd

bekend onder de naam Bagram) herbergt tussen de 2000-3000 Afghaanse

opstandelingen, evenals een aantal buitenlandse opstandelingen279. De Amerikanen

hebben het bevel over de gevangenis in maart 2013 overgedragen aan de

Afghaanse regering. In een gedeelte van de gevangenis houden de VS nog enkele

tientallen gevangenen vast.280 Begin 2014 liet Karzai 65 opstandelingen vrij uit de

gevangenis van Bagram. De Amerikanen hadden uit veiligheidsoverwegingen

275 Zina betekent overspel of andere illegale seksuele relaties. De politie houdt vaak vrouwen vast wegens zina op

verzoek van familie. Er zouden indicaties zijn dat slachtoffers van mensenhandel soms veroordeeld worden voor

plegen van zina, bron: UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence

against Women in Afghanistan’, december 2013.
276 Zina en overspel zijn Huduud misdaden onder de Islamitische wetgeving, maar als er geen bewijs is, wordt de

zaak behandeld als een tazeeri misdaad onder het Afghaanse wetboek van strafrecht, bron: UNAMA, ‘A Way to Go:

An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan’, December 2013
277 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; US State Department, ‘Country report

on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014; UNAMA, ‘A Way to Go: An update on

Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan’, December 2013.
278 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
279 Cijfers zijn moeilijk te achterhalen. Een bron spreekt van tweederde Pakistaanse gevangenen onder de 2 tot 3000

gevangenen in de Bagram gevangenis, bron: ‘Bagram the other Guantanomo’, www.rollingstone.com, geraadpleegd

op 08.10.2013.
280 Agence France-Presse (AFP), ‘NATO: Afghan Prisoner Release Risk to Security, Rule of Law’, 13.02.2014; VN

Veiligheidsraadrapport, ‘Report of the Secretary General: The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security’, 05.03.2013;Reuters, ‘U.S. quietly moves detainees out of secretive Afghanistan

prison’, 12.06.2014; ICRC Annual Report 2013, Afghanistan; Zie verder ook algemeen ambtsbericht Afghanistan,

December 2013, paragraaf 2.3.6. onder kopje ‘Opstandelingen in detentie’, december 2013.



Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | september 2014

Pagina 51 van 84

geprobeerd de vrijlating tegen te houden. Veel van de 560 andere verdachte

opstandelingen die de Afghanen het laatste jaar uit de Bagram-gevangenis hadden

vrijgelaten, hebben zich weer aangesloten bij AGE’s.281

NDS detentiecentra

De NDS en de ANP zijn de belangrijkste Afghaanse veiligheidsorganisaties die

personen arresteren en gevangen nemen die verdacht worden van conflict-

gerelateerde misdrijven of misdaden tegen de nationale veiligheid. De NDS is

verantwoordelijk voor onderzoek naar misdaden gerelateerd aan de nationale

veiligheid en ondervraging van verdachten die zij in detentie heeft. De NDS voert

willekeurige arrestaties uit en neemt mensen in detentie zonder hen toegang te

verschaffen tot advocaten, familie of rechtbanken.282

2.3.6 Foltering, mishandeling en bedreiging

Volgens artikel 275 van het wetboek van strafrecht van 1976 is foltering een

misdrijf. Foltering en mishandeling van conflict-gerelateerde gevangenen in

Afghanistan komen echter nog steeds voor bij zowel de ANP als de NDS.283

Mechanismen om foltering en mishandeling bij de NDS en de ANP op te sporen en

aan te pakken zijn nauwelijks aanwezig, zwak en niet transparant. Een onderzoek

uit 2013 in opdracht van Karzai erkende dat er sprake was van wijdverbreide

marteling in Afghanistan. Karzai besloot vervolgens tot invoering van anti-

martelingsmaatregelen, inclusief vervolging van verantwoordelijken voor marteling.

In september 2013 gaf Karzai opdracht tot instelling van een nieuw comité om de

situatie in gevangenissen te beoordelen. In deze verslagperiode is hierover echter

geen informatie naar buiten gekomen.

In verschillende detentiecentra van de ANP, NDS, ANA en ALP blijft sprake van

marteling en mishandeling.284

De laatste drie jaren hebben mensenrechtenorganisaties en hulporganisaties

bijvoorbeeld hardnekkige rapportages ontvangen over marteling, bestraffing en

verdwijningen gerelateerd aan de veiligheidsdiensten in Kandahar.285

Gedetineerden in ANP-detentiecentra hebben gerapporteerd over verschillende

soorten misbruik als foltering en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling.

Vrouwelijke gedetineerden, en in sommige gevallen ook kinderen, werden verkracht

door politieagenten. Politie-agenten maakten zich aan deze praktijken schuldig bij

arrestaties, checkpoints, in districts- of provinciale hoofdkantoren en in officiële en

niet-officiële detentiecentra. In een aantal NDS-faciliteiten vond systematische

foltering plaats.286 Deze NDS-faciliteiten hielden hier volgens UNAMA een eigen

281 New York Times, Ín Prison Release, Signs of Karzai’s Rift with U.S.’, 13.02.2014.
282 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2012 – Afghanistan’, 27.03.2014; VN

Mensenrechtenraad, ‘Report of the OHCHR on the situation of human rights in Afghanistan and on the

achievements of technical assistance in the field of human rights in 2013’, 10.01.2014.
283 VN Mensenrechtenraad, ‘Report of the OHCHR on the situation of human rights in Afghanistan and on the

achievements of technical assistance in the field of human rights in 2013’, 10.01.2014.
284 UNAMA vond bewijs dat meer dan de helft van de 635 ondervraagden in verschillende detentiecentra over het

land gemarteld en mishandeld waren. Bron: ‘Treatment of conflict-related detainees in Afghan custody’, UNAMA en

UNHCR, januari 2013; US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’,

27.02.2014.
285 In Kandahar zouden veiligheidsdiensten een golf van vedwijningen en doden veroorzaakt hebben. Zo waren er
betrouwbare rapporten van 81 personen die verdwenen waren ten tijde van hun hechtenis bij de ANP in Kandahar.
UNAMA ontving ook rapporten over een grote groep niet-geidentificeerde lichamen die met kogelwonden gevonden
waren in de provincie Kandahar. De provinciale gouverneur beloofde een uitgebreid onderzoek in deze zaak.
Mensenrechtenactivisten hadden liever een onafhankelijk onderzoek gezien, bron: Human Rights Watch, ‘World
Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014; New York Times, ‘A Death Draws Attention to Afghan Police Methods’,
12.05.2014.
286 UNAMA en UNHCR, ‘Treatment of conflict-related detainees in Afghan custody’, januari 2013; US State

Department, ‘Country report on human rights practices for 2012 – Afghanistan’, 27.02.2014.
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beleid en praktijk op na. Het betrof geen algemeen beleid van de Afghaanse

autoriteiten.287 Foltering in ANP- of NDS-centra gebeurde meestal gedurende

verhoren in voorarrest en was gericht op het verkrijgen van een bekentenis of

informatie. Ook kinderen onder de 18 hadden te maken met foltering door de ANP

en de NDS.288

De ANSF maakten zich in sommige provincies ook schuldig aan

mensenrechtenschendingen als stelen, vernielen van huizen en slaan van burgers.289

Misbruik door de ALP blijft een serieus probleem. Deze dienst is opgericht om te

opereren in gebieden waar de politie en strijdkrachten niet aanwezig zijn. Deze

dienst wordt sinds haar oprichting in 2010 geplaagd door structurele problemen als

een slecht aannamebeleid, zwakke commando- en controlestructuur en gebrek aan

verantwoordingsmechanismen. Deze problemen blijven bestaan, evenals

beschuldigingen van betrokkenheid van de ALP bij moord, verkrachting, diefstal,

uitbuiting en recrutering van kinderen.290

Ook pro-governmentgroups maakten zich schuldig aan mensenrechtenschendingen,

inclusief moorden.291

AGE’s en criminelen maakten zich op grote schaal schuldig aan het mishandelen,

intimideren en bedreigen van mensen. Een groot deel van deze incidenten vond

plaats in gebieden die geheel of gedeeltelijk onder controle stonden van AGE’s.292

2.3.7 Ontvoeringen/verdwijningen

Het aantal gerapporteerde ontvoeringen neemt toe, vooral van buitenlanders in het

zuidoosten van het land. De Taliban richtten zich bij ontvoeringen meestal op

medewerkers van bouw- en mijnbouwprojecten, alsmede op leraren en burgers die

zij ervan verdenken met de internationale gemeenschap samen te werken. Criminele

organisaties hebben als doel welgestelde Afghanen in de hoofdstad te ontvoeren

voor losgeld.293 Volgens het jaarrapport over burgerslachtoffers van UNAMA

maakten de ANSF zich ook schuldig aan verdwijningen in 2013, vooral in de

provincie Kandahar294. Ontvoeringen van hooggeplaatste overheidsdienaren in

Kaboel zijn zeldzaam. In april 2014 werd de Afghaanse plaatsvervangend minister

van publieke werken, Ahmad Shah Wahid, ontvoerd. Het is overigens onmogelijk

aan te geven om hoeveel ontvoeringen het in totaal gaat omdat deze meestal niet

gerapporteerd worden bij de politie.295

287 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, juli 2012.
288 UNAMA en UNHCR, ‘Treatment of conflict-related detainees in Afghan custody’, januari 2013; US State

Department, ‘Country report on human rights practices for 2012 – Afghanistan’, 19.04.2013.
289 UNAMA, ‘2013 Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict’, februari 2014.
290 Human Rights Watch, ‘World Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014.
291 UNAMA, ‘2013 Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict’, februari 2014.
292 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014; zie ook

algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 2.3.7.
293 Volgens een Afghaanse krant namen ontvoeringen in de provincie Nangarhar toe. Onder de ontvoerden waren

overheidsbeambten, zakenmensen, medewerkers van private bedrijven en ook kinderen, waarbij gerapporteerd

werd over enkele gedode kinderen, bron: Pajhwok Afghan News, ‘Nangarhar: Local residents worried about

increasing incidents of abduction’, 22.01.2014.
294 Zie ook paragraaf 2.3.7 Foltering, mishandeling en bedreiging.
295 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’ ,27.02.2014; BBC News,

‘Afghan deputy minister kidnapped in Kabul’, 15.04.2014; vertrouwelijke bron.



Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | september 2014

Pagina 53 van 84

2.3.8 Buitengerechtelijke executies en moorden

In Afghanistan komen buitengerechtelijke executies en moorden voor. Zij worden

zowel gepleegd door AGE’s als door nationale veiligheidstroepen.296 AGE’s plegen de

executies (bijvoorbeeld door steniging en geweervuur) doorgaans als (politieke)

afrekeningen en ter afstraffing van personen die ervan verdacht worden met de

Afghaanse autoriteiten of met buitenlanders te hebben samengewerkt of voor hen te

spioneren.297

In grote delen van Afghanistan komt onder verscheidene etnische groepen eerwraak

en bloedwraak voor. Dit kan in sommige gevallen leiden tot buitengerechtelijke

executies en moorden. Eerwraak en bloedwraak zijn uiterst complexe en

eeuwenoude facetten van de Afghaanse cultuur die met name sterk leven binnen de

Pashtun-gemeenschap. Bloedwraak heeft betrekking op de vergelding van de dood

van een familielid en eerwraak op de verdediging van de eer van de familie

(bijvoorbeeld jongeren die tegen de zin van hun ouders een eigen partner kiezen of

seksueel contact hebben (of daarvan verdacht worden) voordat zij getrouwd zijn).

Het gaat bij beide soorten wraak met name om conflicten tussen families, stammen

en gewapende groepen die vaak het gevolg zijn van schending van de eer van

vrouwen, eigendomsrechten en land- en waterzaken. Niet zelden leidt eerwraak tot

executie van kinderen door hun eigen familieleden.298

Een uitspraak van een rechter en de daaropvolgende straf betekent niet automatisch

dat het gevaar van bloedwraak is geweken. Ook jaren oude geschillen kunnen door

een nieuwe generatie gewroken worden. De overheid beschikt meestal niet over de

mogelijkheden om personen die door wraak bedreigd worden te beschermen. Een

persoon die iemand doodt in het kader van eer- of bloedwraak wordt doorgaans niet

vervolgd of bestraft, terwijl strafrechtelijk gezien een veroordeling vanwege

eerwraak een maximum straf van twee jaar kan betekenen.299

2.3.9 Doodstraf

De huidige grondwet en het wetboek van strafrecht van 1976 voorzien in het

opleggen van de doodstraf. De wet kent verscheidene misdrijven waarop de

doodstraf staat, zoals moord, ontvoering en misdaden verband houdend met

terrorisme. Onder het gewoonterecht en sharia zijn blasfemie en afvalligheid niet

geaccepteerd en kunnen (middels grondwetsartikel 130) leiden tot het opleggen van

de doodstraf.300 Voor uitvoering van de doodstraf is toestemming van de president

vereist.

Volgens een rapport van Amnesty International was er in 2013 in enkele gevallen

sprake van vrijspraak, strafomzetting of kwijtschelding van de doodstraf. In

296 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.
297 US Department of State, ‘2013 Human Rights Report: Afghanistan’, 27.02.2014; Amnesty International, ‘Death

sentences and executions in 2013’, 27.03.2014.
298 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013 – Afghanistan’, 27.02.2014.; New York

Times, ‘In Spite of the Law, Afghan ‘Honor Killings of Women Continue’, 03.05.2014; UNAMA, ‘A Way to Go: An

update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan’, December 2013.
299 UNHCR’s eligibility guidelines for assessing the international protection needs of Afghan asylum-seekers, 06.08.

2013; Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, juli 2010 en augustus 2011; New York Times, ‘In Spite of the

Law, Afghan ‘Honor Killings of Women Continue’, 03.05.2014. Onder het gewoonterecht dat in Afghanistan veel

wordt toegepast hebben de vaders de absolute macht over hun dochters die na het huwelijk wordt overgedragen aan

de huwelijkspartner. De vader kan zijn dochter vanaf de geboorte op elke leeftijd uithuwelijken met of zonder haar

toestemming, waarbij ze vaak gebruikt wordt om familieschulden af te lossen, bron: New York Times, ‘In Spite of the

Law, Afghan ‘Honor Killings of Women Continue’, 03.05.2014.
300 Zie algemeen ambtsbericht december 2013, paragraaf 2.3.10 eerste alinea; zie in voorliggend ambtsbericht ook

paragraaf 2.3.3. betreffende vrijheid van godsdienst en overtuiging.
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Afghanistan werden er in 2013 174 doodsvonnissen aan de president overlegd ter

ratificatie (een aanzienlijke groei ten opzichte van 2012 toen er dertig

doodvonnissen waren) en werden 2 personen geëxecuteerd door middel van

ophanging. Het betrof personen die veroordeeld waren voor onder andere moord en

terrorisme. Volgens het rapport van Amnesty International waren doodvonnissen

vaak het gevolg van ‘bekentenissen’ verkregen na mogelijke marteling of andere

vormen van slechte behandeling. Aan het einde van 2013 bevonden zich ongeveer

300 personen in de gevangenis die ter dood waren veroordeeld.301

2.4 Positie van specifieke groepen

2.4.1 Politieke opposanten en mensenrechtenactivisten

De politieke oppositie tegen de regering van Karzai wordt geleid door personen

behorend tot etnische minderheden (Tadzjieken, Oezbeken, Hazara’s). De politieke

oppositie neemt geen blad voor de mond, al heeft zij geen duidelijke strategie of

programma en is zij gefragmenteerd. Politieke oppositieleiders zijn tot nog toe meer

gericht op het veiligstellen van hun financiële middelen en machtsposities dan op de

opbouw van politieke democratische partijen. Eind 2013 waren er 56 politieke

partijen geregistreerd bij het Ministerie van Justitie. Het betrof hier vaak

persoonlijke netwerken, langs etnische lijnen.302

Activisten uit het maatschappelijk middenveld en ‘onafhankelijken’ in het parlement

en andere organisaties zijn een groeiende kracht binnen de Afghaanse politiek. Zij

hebben vaak makkelijk toegang tot media en uiten openlijke kritiek op bijvoorbeeld

de regering van Karzai en restricties op inhoud van media.303

Volgens het meest recente mensenrechtenrapport van het US State Department zijn

er geen berichten van door de overheid vastgehouden politieke gevangenen of

gedetineerden.304

In Afghanistan zijn veel verschillende Afghaanse en internationale

mensenrechtenorganisaties actief. De overheid legt hen over het algemeen formeel

geen beperkingen op. In de praktijk komt het voor dat overheidsfunctionarissen

mensenrechtenorganisaties en –verdedigers (vooral vrouwenrechtenverdedigers)

intimideren en bedreigen. Vooral degenen die zich uitspreken over

overheidsfunctionarissen, oorlogsmisdaden, vrouwenrechten, straffeloosheid of

lokale leiders kunnen te maken hebben met bedreigingen, geweld en intimidatie. De

overheid slaagt er niet in daders voor het gerecht te brengen. Afghanistan heeft

geen nationale wetgeving of andere maatregelen ter beschikking die specifieke

bescherming bieden aan mensenrechtenverdedigers.

Mensenrechtenorganisaties hebben ook in deze verslagperiode hun bezorgdheid

uitgesproken over oorlogsmisdadigers en andere schenders van mensenrechten die

machtige posities binnen de overheid bekleden.305

301 Amnesty International, ‘Death sentences and executions in 2013’, 27.03.2014.
302 Ondanks het feit dat Afghanistan na het Taliban-tijdperk moderniseert op politiek en economisch gebied, vooral in

de stedelijke gebieden, is aansluiting bij politieke partijen/facties vooral gericht op banden met familie, stam, dorp,

etniciteit, regio en gezamenlijke strijd in het verleden dan op een gezamenlijke ideologie of visie. In alle verkiezingen

sinds de val van het Taliban-regime richtten kandidaten zich vooral op etnische groepen (ondanks het feit dat

politieke partijen op basis van etniciteit verboden zijn) en geografische gebieden, bron: Congressional Research

Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance’, 12.05.2014; DIIS, ‘Disaggregating the

political opposition in Afghanistan’, april 2014; Economist Intelligence Unit, ‘Country Report Afghanistan’,

27.05.2014; Zie ook paragraaf 1.2. betreffende politieke ontwikkelingen.
303 Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance’, 12.05.2014.
304 US State Department, ‘Afghanistan 2013 Human Rights Report’, 27.02.2014.
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2.4.2 Etnische groepen

Algemeen

In de grondwet is in de bepalingen met betrekking tot nationaliteit een passage

opgenomen ten aanzien van de erkenning van de etnische diversiteit van de

Afghaanse samenleving306

Het komt regelmatig voor dat sociaal-economische en politieke spanningen in de

sfeer van etnische tegenstellingen worden getrokken. Deze spanningen zijn voelbaar

in de media en politiek waar verbaal etnische onderwerpen uitgevochten worden.

Etnische spanningen betreffen bijvoorbeeld machtsconflicten over land307 en water,

problemen van sociale aard en ook problemen rond de tweede ronde van de

presidentsverkiezingen in 2014308. In deze verslagperiode is nog altijd sprake van

vooroordelen en wantrouwen tussen verschillende groepen, al leidt dit niet tot

bloedige conflicten zoals tijdens de burgeroorlog begin jaren negentig van de vorige

eeuw.309 Via internet, op straat, in gedichten en muziek en ook via media-

organisaties klinkt kritiek op media en politiek die de etnische kaart spelen.310

Omdat religie en etniciteit vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zoals bij

de Hazara’s die voornamelijk sjiiet zijn, is het niet altijd duidelijk of etniciteit of

religie de oorzaak is van spanningen of conflicten.311

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat personen in een regio waar zij een

etnische minderheid vormen om reden van hun etniciteit het risico kunnen lopen

slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen, zoals discriminatie, afpersing

of mishandeling.312 Of en in welke mate dit gebeurt, verschilt per periode en hangt

af van de lokale context.313

305 US State Department, ‘Country report on human rights practices for 2013: Afghanistan’, 27.02.2014;

vertrouwelijke bron.
306 Maley, William, The Afghanistan Wars, 2002, New York, Palgrave Macmillan, blz. 8-9; OpenDemocracy,

‘Afghanistan: beyond ethnicity’, 05.12.2013; zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan December 2013,

paragraaf 2.4.2.
307 Illegaal grondbezit komt in Afghanistan op grote schaal voor. Vaak machtige personen eigenen zich illegaal land

toe. Door een gebrek aan goed bestuur en corruptie kunnen zij hun gang gaan. Dit leidt tot conflicten, ontheemding

en mismangement in de landbouw: AREU, ‘Land, People, and the State in Afghanistan: 2002 – 2012’, februari 2013;

United States Institute of Peace, ‘Afghanistan Land Conflicts Pit Nomads Against Villagers, Power Brokers against

Each Other’, 21.02.2013; UNHCR, ‘UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of

Asylum-Seekers from Afghanistan’, 06.08.2013.
308 Zie hier ook paragraaf 1.1 Politieke ontwikkelingen.
309 Aljazeera, ‘Afghanistan elections: The myth and reality about ethnic divides’, 03.03.2014; AP, ‘In Afghan race,

wooing votes with ethnic strongmen’, 24.03.2014.
310 The New York Times, ‘Afghan Ethnic Tensions Rise in Media and Politics’, 18.02,2014; Aljazeera, ‘Afghanistan

elections: The myth and reality about ethnic divides’, 03.03.2014; Reporters Without Borders, ‘Reporters Without

Borders backs media code of good conduct’, 25.06.2014.
311 Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance’, 23.05.2013;

UNHCR, ‘UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from

Afghanistan’, 06.08.2013.
312 Bijvoorbeeld: In het noorden van Afghanistan, waar Pashtuns een minderheid vormen, komt het voor dat zij

buitengesloten of gediscrimineerd worden. Reden is dat zij door milities en sommige andere groepen geassocieerd

worden met de Taliban die voornamelijk bestaan uit Pashtun uit de zuidelijke provincies in Afghanistan, bron:

UNHCR, ‘UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from

Afghanistan’, 06.08.2013.
313 UNHCR, ‘UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from

Afghanistan’, 06.08.2013.
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Sinds de val van de Taliban zijn er weinig op etniciteit gebaseerde gewelddadige

incidenten geweest.

President Karzai probeert etnische spanningen in te dammen314. Hij heeft alle

etnische groepen proberen te accomoderen op de verschillende posities binnen de

overheid. Veel van de seniore regeringsleden hebben deelgenomen aan de

burgeroorlog en zijn zich bewust van de risico’s van etnische spanningen. De huidige

regering heeft het aanwakkeren tot etnisch geweld strafbaar gesteld.

De houding van vooral jongere mensen in Kaboel is meer fluïde en hun identiteit

complexer dan die van oudere generaties. Er zijn veel jongeren die bijvoorbeeld een

Pashtun achtergrond hebben, maar in een tadzjiekse buurt opgroeien en zodoende

geen Pashtu meer spreken. Ze zijn minder bezig met etnisch-sectarische spanningen

en meer met hun eigen toekomst en die van het land. Ook gemengde families

komen meer voor. De presidentskandidaat Abdullah is hier een voorbeeld van.

Om etnische tegenstellingen tijdens de presidentsverkiezingen te voorkomen had

elke presidentskandidaat een gemengd etnisch team315 waardoor de winnaar

meerdere etniciteiten aan boord zal hebben bij de vorming van een regering. Echter,

de personen waren niet bij elkaar gebracht op basis van een programma of ideologie

wat toekomstige samenwerking misschien kan bemoeilijken.316

Kuchi’s

Schattingen van het aantal Kuchi’s in Afghanistan variëren tussen de 1,5 en 3

miljoen. Kuchi’s zijn het (Pashtun) nomadenvolk uit het zuiden en oosten van

Afghanistan. Tegenwoordig leeft een groot deel van de Kuchis niet meer op

traditionele nomadische wijze, maar heeft zich gevestigd in dorpen en van steden.

De Kuchi-gemeenschap is één van de armste en meest gemarginaliseerde

gemeenschappen in Afghanistan. De hoogste graad van analfabetisme komt voor in

de Kuchi-gemeenschap. Veel Kuchi’s wonen ook in de sloppenwijken van Kaboel.

Kuchi’s die zich gevestigd hebben, hebben wel vaak een beter leven dan de Kuchi’s

die nog als nomaden leven.317

Veel Kuchi’s leven van de veeteelt, maar hun toegang tot graslanden is minder

geworden door conflict en droogte. Kuchi’s overwinteren in het zuiden en oosten van

Afghanistan, maar trekken in mei en juni naar het koelere noorden, naar de centraal

gelegen Hazarajat. Om hier te komen doen ze eerst de centraal gelegen provincies

Wardak (districten Daimirdad en Behsud) en Ghazni (jaghatu-district) aan. Vanwege

een conflict tussen de Hazara en de Kuchi’s over de toegang tot graslanden in

314 Zo was er in deze verslagperiode een televisie-uitzending waarin een generaal zei dat pashtuns de leiders van

Afghanistan waren. Karzai reageerde direct en liet deze generaal arresteren. Karzai waarschuwde de bevolking de

nationale eenheid te bewaken. Hij herinnerde hierbij aan de burgeroorlog van 1992-1996 na de terugtrekking

van de Sovjet-troepen waarin het conflict vooral langs etnische lijnen verliep, bron: The New York Times, ‘Afghan

Ethnic Tensions Rise in Media and Politics’, 18.02,2014.
315 De belangrijkste presidentskandidaten hebben in hun campagneteam bijvoorbeeld prominente Hazara. Abdullah

Abdullah heeft verder een Pashtun vice-presidentskandidaat en Ashraf Ghani Ahmadzai heeft de machtige

Oezbeekse krijgsheer Dostum als zijn belangrijkste running mate. De kandidaten handelen hier wel uit eigen

belang. Ghani bijvoorbeeld heeft stemmen uit het noorden van Afghanistan nodig, waar de meeste Oezbeken

leven en waar Abdullah de meeste stemmen zou kunnen halen, bron: AP, ‘In Afghan race, wooing votes with

ethnic strongmen’, 24.03.2014.
316 Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance’, 12.05.2014;

www.newstatesman.com, ‘Leaving Afghanistan: is it finally time to be positive about this blighted nation?’,

10.04.2014; The New York Times, ‘Afghan Ethnic Tensions Rise in Media and Politics’, 18.02,2014; Aljazeera,

‘Afghanistan elections: The myth and reality about ethnic divides’, 03.03.2014.
317 Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 2.4.2 Etnische groepen, onder het kopje

‘Pashtuns’; Afganistan Analysts Network, ‘The social Wandering of the Afghan Kuchis’, november 2013.
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centraal-Afghanistan, dat teruggaat tot het eind van de negentiende eeuw, blijven

ze vaak in deze districten steken.

Sinds 2007 is dit conflict in de provincies Wardak en Ghazni verscherpt en leidde

soms tot gewelddadigheden. In 2007 zijn meerdere mensen omgekomen en waren

meer dan honderd families verdreven uit hier genoemde provincies. In 2008 werden

24 (Hazara) dorpsbewoners en 30 Kuchi’s gedood. Tientallen mensen raakten

gewond en duizenden werden verdreven. Het hielp niet dat het Afghaanse leger in

juni 2008 naar Wardak en Ghazni gestuurd werden. Pas bij presidentieel decreet

trokken de Kuchi’s zich terug. Het jaar 2009 verliep relatief rustig, maar in het

voorjaar en de zomer van 2010 laaide het conflict weer op waarbij tientallen

slachtoffers vielen, 150 huizen werden verbrand en meer dan 2000 families werden

verdreven. Ook breidde het conflict zich politiek uit naar Kaboel waar in 2010 heftige

discussies in het parlement plaatsvonden evenals demonstraties op straat. De

spanningen zijn sindsdien niet minder geworden.

Het conflict is ondanks bemiddeling door de Afghaanse overheid en de VN nog

steeds niet opgelost.318

Hazara’s

Er zijn ongeveer 2,7 miljoen Hazara’s in Afghanistan, zo’n 9% van de gehele

Afghaanse bevolking. Hazara’s leven vooral in het centrale bergachtige deel van

Afghanistan en in het noorden in de bergen van Badakhshan.

Hazara’s vormen een sjiitische minderheid in Afghanistan. Ze zijn in het verleden

vaak het slachtoffer geweest van discriminatie op zowel politieke, religieuze als

raciale gronden. Tijdens het Talibanregime was sprake van misstanden tegen de

Hazara-bevolking in met name centraal-Afghanistan. Dit is ook de reden dat

Hazara’s bezorgd zijn over verzoeningsgesprekken met de Taliban.319 Omdat

Hazara’s een belangrijk aandeel hebben geleverd in de overwinning op de Taliban is

hun situatie inmiddels verbeterd. Sinds 2001 hebben ze economische en politieke

vooruitgang geboekt. De Hazara-bevolking is meer dan in het verleden

vertegenwoordigd in overheidsinstituties.

Hazara’s hechten relatief veel belang aan (hoger) onderwijs, ook voor hun dochters.

In Hazara-gebieden zijn meer meisjesscholen en Hazara-vrouwen nemen

makkelijker hun boerka af dan Pashtun-vrouwen.

Sociale discriminatie (als afpersing door illegale belastingheffing, geforceerde

rekrutering, gedwongen arbeid, fysiek misbruik en detentie) van Hazara’s is

wijdverspreid, vooral in gebieden waar zij een minderheid vormen. Door

discriminatie gemotiveerde gewelddadige incidenten kunnen nog steeds voorkomen.

Spanningen tussen Kuchi’s en Hazara’s komen bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd

aan de oppervlakte. Gedurende deze verslagperiode hebben zover bekend geen

noemenswaardige incidenten plaatsgevonden.320

Sayyeds321/Saadat

318 http://www.vergessene-konflikte.de, ‘Afghanistan: Der Kuchi-Hazara Konflikt’, 01.28.2014, geraadpleegd op

24.06.2014; Agence France-Presse, ‘Afghanistan: Afghan nomad clashes raise fears of ethnic strife’, 08.06.2012.
319 www.minorityrights.org: Minority rights group international, ‘World Directory of Minorities’, geraadpleegd op

01.05.2014; United States Commission on International Religious Freedom, ‘Annual Report 2014 – Tier 2:

Afghanistan’, 30.04.2014; Zie verder ook paragraaf 3.3.9 van het algemeen ambtsbericht ‘Situatie in Afghanistan’

van 21.06.2001 met kenmerk DPC/AM-704362.
320 www.minorityrights.org: Minority rights group international, ‘World Directory of Minorities’, geraadpleegd op

01.05.2014. US State Department, ‘Afghanistan 2013 Human Rights Report’, 27.02.2014; Congressional Research

Service, ‘Afghanistan: Politics, elections, and Government Performance’, 12.05.2014; Zie verder algemeen

ambtsbericht December 2013, paragraaf 2.4.2 Etnische groepen.
321 Sadaat is een Arabisch woord en is de meervoudsvorm van het woord Sayed, dat ‘meester’ betekent, hoofd van

een stam.
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In Afghanistan verwijst het woord Sadaat naar (leden van) een stam waarvan men

gelooft dat deze afstamt van de profeet Mohammed. Het betreft in Afghanistan een

minderheidsgroep. Sadaat komen zowel voor bij de soennitische als sjiitische

moslims. De meerderheid van de Sadaat is soennitisch en leeft in het noorden in de

provincies Kunduz en Balkh en in het oosten in de provincie Nangarhar. De sjiitische

Sadaat leven vooral in centraal-Afghanistan in de provincie Bamyan.322 De leden van

deze groep ondervinden de laatste decennia discriminatie door een nieuwe generatie

Hazara’s in de Hazarajat. Het lijkt hier te gaan om een interne politieke strijd tussen

sjiitische gemeenschappen in Afghanistan met als inzet het leiderschap in de

Hazarajat. Dit uitte zich tot gewelddadigheden zoals ontvoering van Saadat-dochters

en gedwongen huwelijk met Hazara-mannen. Ook uitten de Hazara’s hun weerstand

op soms discriminerende wijze via media of internet. 323

Overige etnische groepen324

Er zijn geen aanwijzingen dat Pashtun, Tadzjieken (Provincie Pansjier is voor het

merendeel Tadzjiek325), Oezbeken of Turkmenen momenteel van regeringswege of

anderszins te vrezen hebben voor geweld of intimidaties enkel op grond van hun

etniciteit.

Pashtun maken ongeveer 42-45% van de Afghaanse bevolking uit. Het betreft de

grootste etnische groep in Afghanistan. Op enkele uitzonderingen na hebben

Pashtuns altijd de toppositie in de regering gehad.326 Pashtuns wonen voornamelijk

in het zuiden en oosten van Afghanistan.327 Ze hebben een eigen taal Pashtu. Vaak

zijn ze ook in staat Dari te spreken.328 In het leger en bij de politie zijn de Pashtun

evenredig aan hun bevolkingsaantal vertegenwoordigd.

De Taliban bestaan voor het grootste deel uit Pashtun.329

Tadzjieken zijn na de Pashtuns de grootste en machtigste etnische groep in

Afghanistan. Ze vormen ongeveer 25% van de Afghaanse bevolking. Ze spreken

Dari. Tadzjieken vormen de kern van de “noordelijke Alliantie”, de politiek-militaire

coalitie die zich vaak verzet tegen Karzai en zijn kring Pashtun-getrouwen. Sommige

Tadzjieken werken met hem samen in de formele overheidsstructuren. Tadzjieken

hebben slechts een aantal korte periodes geregeerd in Afghanistan, zoals tijdens de

moedjahedin regering in 1992-1996 en in november-december 2001.330

2.4.3 Journalisten331

Op de World Press Freedom Index 2013 van Reporters without Borders had

Afghanistan in 2013 een betere plaats dan voorgaande jaren (128 van de 179

onderzochte landen, waarmee het 22 plaatsen is gestegen). Er werden geen

322 Zie voor uitgebreide achtergrondinformatie over de Sadaat algemeen ambtsbericht Afghanistan, juli 2012,

paragraaf 2.4.2 Etnische Groepen onder het kopje Sayyeds/Saadat; www.nps.edu, geraadpleegd op 24.06.2014.
323 Algemeen Ambtsbericht Afghanistan van juli 2012, paragraaf 2.4.2
324 Voor informatie over de positie van Gujuren en Ismaëlieten wordt hier verwezen naar het ambtsbericht

Afghanistan van juli 2010.
325 New York Times, ‘Slow Gains in Justice for Afghan Women’, 11.12.2012
326 Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance’, 12.05.2014; zie

ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, December 2013, paragraaf 2.4.2. Etnische groepen..
327 AP, ‘In Afghan race, wooing votes with ethnic strongmen’, 24.03.2014.
328 Minority Rights Group International, ‘World directory of Minorities’, www.minorityrights.org, geraadpleegd op

22.12.2013; Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, elections, and Government Performance’,

12.05.2014.
329 Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance’, 23.05.2013.
330 Congressional Research Service, ‘Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance’, 12.05.2014.
331 Zie voor een uitvoerige beschrijving over vrijheid van meningsuiting (ook voor journalisten) paragraaf 2.3.1.
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journalisten gedood in 2013332. Journalisten in Afghanistan worden echter nog

steeds stelselmatig geconfronteerd met geweld, ontvoeringen, bedreigingen en

intimidatie door de autoriteiten.333

Overheidsfunctionarissen lijken hier steeds meer bij betrokken te zijn, inclusief

werknemers bij de ANSF. Het gebeurde ook dat journalisten bescherming zochten

bij de ANSF maar deze niet kregen.334 In de eerste maanden van 2014 zijn in de

aanloop naar de verkiezingen meerdere buitenlandse journalisten gedood.335

2.4.4 Vrouwen

Sociaaleconomische positie

De positie van de Afghaanse vrouw is sinds de verdrijving van de Taliban in 2001

verbeterd, vooral in gebieden waar de overheid de controle heeft, zoals in steden als

Kaboel, Mazar-i-Sharif en Herat. Vrouwen en meisjes hebben er, ook al is dit in

beperkte aantallen, verbeterde toegang gekregen tot onderwijs336, gezondheid337 en

werk. Ook is hun deelname aan het openbare leven verbeterd.338 Er zijn veel

prominente vrouwenrechtenactivisten en organisaties, die zich inzetten om het leven

van vrouwen en meisjes te verbeteren op hiervoor genoemde terreinen339. Verder

zijn vrouwen op verschillende niveaus vertegenwoordigd in het electorale proces, in

het parlement340 en in mindere mate in de regering. Op provinciaal niveau is er tot

nog toe één vrouwelijke gouverneur van een Afghaanse provincie, Bamyan.341

Ondanks (veelal fragiele) verbeteringen blijft de sociaal-economische en politieke

positie van vrouwen in Afghanistan meestal zwak.342

Vanwege de verslechtering van de veiligheidssituatie in Afghanistan in 2013 was er

sprake van een toename van geweld tegen vrouwen die actief zijn in het openbare

leven. Deelname van vrouwen aan verkiezingen is beperkt vanwege dreigingen,

332 Brookings, ‘Afghanistan Index’, 27.02.2014; Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’,

19.05.2014,
333 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; UK Foreign & Commonwealth Office,

‘Afghanistan – Country of Concern update: 31 March 2014’, 10.04.2014; vertrouwelijke bron.
334 Human Rights Watch, ‘World Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014.
335 abc News, ‘Veteran Associated Press Journalists Attacked in Afghanistan, 1 Killed’, 04.01.2014; zie ook onder

paragraaf 2.3.1 Vrijheid van meningsuiting.
336 Volgens het Afghaanse Ministerie van Onderwijs is de instroom van leerlingen (weinig meisjes) van 900.000 in

2001 toegenomen tot 10,5 miljoen leerlingen waarvan het aandeel meisjes 42% (4,4 miljoen) is, bronnen:

Amnesty International, ‘Too many missed opportunities: Human rights in Afghanistan under the Karzai

administration’, april 2014; House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session

2013-2014’, 13.05.2014; House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session

2013-2014’, 13.05.2014.
337 Moedersterfte is volgens statistieken van UNICEF over Afghanistan gedaald. Over 2013 waren er 460 gevallen van

moedersterfte geregistreerd op een aantal van 100.000 vrouwen. In voorgaande jaren was nog sprake van 1.600

gevallen van moedersterfte op 100.000 vrouwen, bron: Afghan Women’s Network, ‘Women Visioning 2024’,

05.03.2014. Zie voor meer details http://www. Unicef.org/infobycountry/afghanistan_statistics.html.
338 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; Afghan Women’s Network, ‘Women

Visioning 2024’, 05.03.2014.
339 Dit heeft er mede toe geleid dat bijvoorbeeld het aantal vrouwen dat rechten studeert de afgelopen jaren

aanzienlijk is toegenomen. Overigens zijn er binnen het rechtssysteem weinig vrouwen werkzaam in hogere

gerechtshoven en zijn er geen vrouwen vertegenwoordigd in het Hooggerechtshof.
340 28% van de parlementszetels wordt vervuld door vrouwen, bron: Afghan Women’s Network, ‘Women Visioning

2024’, 05.03.2014.
341 Bundesregierung, ‘Fortschrittsbericht Afghanistan: zur Unterrichtung des Deutschen Bundestages’, januari 2014;

UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in

Afghanistan’, december 2013; IRIN, ‘Analysis: Challenges of bringing more women into the Afghan justice sector’,

maart 2014.
342 Austrian Federal Ministry of the Interior, ‘Afghanistan: 2014 and beyond’, begin 2014.
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lastig vallen en sociale beperkingen op alleen reizen en openbare optredens.343

Afghaanse vrouwelijke verdedigers van vrouwenrechten en vrouwen met openbare

functies lopen nog steeds het risico te worden geconfronteerd met bedreigingen,

intimidatie en aanvallen van gewapende groepen, conservatieve religieuze leiders en

machtige personen. Ze krijgen hierbij geen adequate bescherming van de

overheid.344

In rurale gebieden verlaat het overgrote deel van de meisjes school vroegtijdig in de

leeftijd tussen 12 en 14 jaar, vaak vanwege druk vanuit de familie en onveiligheid.

Slechts één op de tien universiteitsstudenten is een vrouw. Er blijft sprake van een

hoge mate van analfabetisme onder vrouwen. Verder is er een negatieve houding in

de maatschappij tegenover onderwijs voor meisjes en is er een gebrek aan goed

opgeleide leraressen. Er zijn aanvallen op meisjesscholen evenals schriftelijke

dreigementen van AGE’s waarin meisjes worden gewaarschuwd niet meer naar

school te gaan.345

Wereldwijd staan vrouwen in Afghanistan nog steeds onderaan op vrijwel elke

indicator van de Human Development Index. De gemiddelde levensverwachting bij

geboorte is nog steeds erg laag en het sterftecijfer tijdens de bevalling is hoog.346

Er worden door tegenstanders van vrouwenrechten pogingen ondernomen de

vooruitgang in de positie van vrouwen terug te draaien zoals blijkt uit de volgende

voorbeelden; in 2013 riep Abdul Rahman Hotak, een nieuwe AIHRC commissaris, op

tot terugtrekking van de wet ‘Ter Bestrijding van Geweld Tegen Vrouwen; het

parlement besloot in de vorige verslagperiode om het aantal zetels voor vrouwen in

de provinciale raden met 25% te verminderen; het Ministerie van Justitie deed een

poging de nieuwe criminal procedure code op een belangrijk punt te wijzigen

waardoor vrouwen in de rechtbank een zwakkere positie zouden hebben; er was de

vrijlating uit de gevangenis na één jaar (eerst veroordeeld tot 10 jaar) van de

schoonouders van Sahar Gul, de dertienjarige bruid van hun zoon die door haar

schoonouders maandenlang was uitgehongerd en gemarteld.

Verder was er een reeks fysieke aanvallen op high-profile vrouwen: voormalig

parlementariër Noor Zia Atmar onthulde op 5 juli 2013 dat ze in een shelter zat

vanwege aanvallen thuis door haar man. Ze bevestigde later dat ze asiel in het

buitenland zocht; op 7 augustus 2013 schoten onbekende aanvallers op Rooh Gul,

een lid van de Eerste Kamer, terwijl ze reisde door Ghazni provincie. Zij en haar

man overleefden de aanval, maar haar 18-jarige dochter en chauffeur kwamen om;

op 4 september 2013 sleurde een zelfbenoemde Taliban-groep Sushmita Banerjee,

een Indiase vrouw getrouwd met een Afghaanse gezondheidwerker, uit haar huis in

Paktika provincie. Ze schoten meerdere keren op haar en dumpten haar lichaam

buiten een religieuze school; op 16 september 2013 werd de hoogst gepositioneerde

343 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
344 Amnesty International, ‘Afghanistan: 7-point human rights agenda for presidential candidates’, 06.03.2014; Zie

ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, juli 2012.
345 Amnesty International, ‘Too many missed opportunities: Human rights in Afghanistan under the Karzai

administration’, april 2014; House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-

2014’, 13.05.2014; House of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’,

13.05.2014; UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against

Women in Afghanistan’, December 2013; Afghan Women’s Network, ‘Women Visioning 2024’, 05.03.2014; Freedom

House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; VN Mensenrechtenraad, ‘Report of the United

Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) on the situation of human rights in Afghanistan and on the

achievements of technical assistance in the field of human rights in 2013’, 10.01.2014.
346 UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in

Afghanistan’, December 2013; Human Rights Watch, ‘Afghanistan: Ending Child Marriage and Domestic Violence’,

september 2013; Brookings, ‘Afghanistan Index’, 27.08.2013; Human Development Report 2013, ‘The Rise of the

South’, 2013..
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vrouwelijke agente in de provincie Helmand, luitenant Nigara, vermoord op haar

weg naar werk, minder dan drie maanden na de moord op haar voorganger,

luitenant Islam Bibi.347

Bewegingsvrijheid: In de praktijk gelden voor vrouwen en meisjes, met name buiten

de grote steden, restricties op het terrein van bewegingsvrijheid vanwege culturele

gewoontes en een gebrek aan veiligheid. Vrouwen kunnen zich vooral buiten de

grote steden niet verplaatsen zonder een mannelijke begeleider (mahram348).

Seksuele intimidatie zorgt ook voor een verdere beperking in bewegingsvrijheid. Er

is geen wet in Afghanistan die seksuele intimidatie verbiedt.

Huwelijken: Gedwongen huwelijken (illegaal volgens de wet), huwelijken met

minderjarige meisjes en huiselijk geweld zijn wijdverbreid en ook geaccepteerd door

een groot gedeelte van de Afghaanse bevolking, zowel door mannen als vrouwen.

Ongeveer 600 vrouwen en meisjes zitten gevangen vanwege “morele” misdaden

(zoals seks voor het huwelijk en weglopen van huis349, vaak om misbruik te

ontvluchten). In Kaboel, waar rechters vaker hoger opgeleid zijn, kunnen dit soort

zaken door vrouwen gewonnen worden.350

Geslachtsgemeenschap tussen twee individuen buiten het huwelijk om wordt in

Afghanistan gezien als het plegen van zina en is strafbaar bij wet. Dit wil zeggen dat

zina gepleegd kan worden door zowel iemand die getrouwd is en

geslachtsgemeenschap heeft met een persoon anders dan de eigen huwelijkspartner

als door ongehuwden onderling. Zina heeft alleen betrekking op seksueel contact

tussen een man en een vrouw. Zina is een ‘morele’ misdaad, die zowel strafbaar is

in de islamitische wetgeving als onder artikel 426-7 van de Afghaanse strafwet uit

1976 (dat zina niet verder definiëert). Terwijl zowel mannen als vrouwen

strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor zina, gebeurt dit bijna alleen bij

vrouwen.351

Alleenstaande vrouwen: Meestal wonen alleenstaande vrouwen samen met een

familielid; dit hoeft niet een zgn. mahram te zijn. Ze hebben een mannennetwerk

nodig om zich maatschappelijk te bewegen.. Alleenstaande vrouwen lopen

verhoogd risico op verkrachting, mishandeling en ontvoering.352

Juridische positie

Afghanistan is partij bij een aantal belangrijke internationale verdragen op het

terrein van vrouwenrechten. Vrouwenrechten zijn ook in de Afghaanse grondwet

verankerd. De grondwet van Afghanistan stelt dat mannen en vrouwen gelijk zijn.

In de praktijk is het met deze rechtsgelijkheid slecht gesteld en zijn wetten

onbekend of worden deze niet nageleefd. Ook bestaan er wetten als de Shia

347 Human Rights Watch, ‘World Report 2014 – Afghanistan’, 21.01.2014; Freedom House, ‘Freedom in the World

2014 – Afghanistan’, 19.05.2014.
348 Vrouwen zonder mannelijke begeleider worden er bijvoorbeeld niet in taxi’s of bussen gelaten. Een vrouw zonder

mahram zou als van haar man weggelopen worden beschouwd. Een mahram is een bloedverwant van betreffende

vrouw. Het kan de echtgenoot zijn of een man met wie een vrouw niet kan trouwen, zoals haar vader, zoon, broer

etc. De minimumleeftijd voor een mahram is niet vastgelegd: Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, juni

2010.
349 Zelfs als een weggelopen vrouw 18 jaar is en dus juridisch een volwassene geven de rechtbanken vaak straffen

van een jaar in zijn geheel gebaseerd op het gewoonterecht, bron: New York Times, ‘In Spite of the Law, Afghan

‘Honor Killings of Women Continue’, 03.05.2014
350 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; zie voor uitgebreidere informative over

bewegingsvrijheid en huwelijken algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 2.4.4 vrouwen.
351 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; Voor uitgebreidere informatie over ‘zina

wordt ook hier verwezen naar algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 2.4.4 vrouwen.
352 Zie voor deze groep en voor de groep westerse en verwesterde vrouwen algemeen ambtsbericht Afghanistan, juni

2012 en thematisch ambtsbericht Afghanistan, ‘Situatie schoolgaande kinderen (in het bijzonder meisjes), maart

2011.
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Personal Status Law353 en wetten in het Afghaanse burgerlijk wetboek die de

rechten van vrouwen en meisjes schaden.354 In deze verslagperiode amendeerde

Karzai het concept voor een nieuwe Criminal Procedure Code (CPC), waarvoor hij

een regeling terugdraaide die de rechten voor slachtoffers van huiselijk geweld zou

inperken omdat deze geen getuigen meer konden oproepen.355

In augustus 2009 is per decreet de wet ‘Ter Bestrijding van Geweld Tegen Vrouwen’

door president Karzai vastgesteld.356 Zo’n 20 geweldshandelingen tegen vrouwen

waaronder verkrachting, gedwongen prostitutie, vervolging of lastigvallen, het

veroorzaken van verwondingen of invaliditeit, het uitruilen van vrouwen bij wijze

van geschilbeslechting (‘ba’ad’357), polygamie, gedwongen huwelijken en huwelijken

met minderjarigen358 zijn met deze wet strafbaar gesteld. Verkrachting binnen het

huwelijk, evenals de verkrachting van mannen en jongens blijven met de wet

onbestraft. Een ander zwak punt in de wet is dat eerwraak359 niet strafbaar wordt

gesteld.360

Volgens gegevens van UNAMA is het aantal meldingen van geweld tegen vrouwen in

de periode oktober 2012 tot september 2013. aanzienlijk gestegen Veel vrouwen

zijn nog altijd bang om huiselijk of seksueel geweld te rapporteren aan de

autoriteiten. Dit vanwege opgelopen trauma, vrees voor vergelding, terugsturen

naar familie of de dader, angst voor een sociaal stigma of uitsluiting of omdat ze

gewoon niet op de hoogte zijn van hun rechten. Vrouwen gingen daarom soms naar

opvanghuizen, deden aan zelfverminking of pleegden zelfmoord. Verder blijven

meldingen in de praktijk vaak achterwege vanwege het gebrek aan geschoolde

vrouwelijke agenten en gebrek aan afzonderlijke ingangen en gehoorruimtes voor

vrouwen op politiebureaus. Daarom blijft de bescherming die Family Response Units

(FRU’s) aan vrouwen bieden vooralsnog zeer beperkt. Incidenten over geweld tegen

vrouwen blijven derhalve ondergerapporteerd.361

353 Artikel 131 van de grondwet biedt Afghaanse sjiieten de mogelijkheid het familierecht voor de eigen gemeenschap

zelf te bepalen. Hiertoe is een sjia-wet opgesteld, in 2009 herzien, die familiezaken regelt. Deze wet bevat enkele

artikelen over onder andere minimum leeftijd om te trouwen, poligamie en het erfrecht, zelfbeschikkingsrecht,

bewegingsvrijheid, seksuele verplichtingen en voogdijschap, die de rechten van Afghaanse sjiitische vrouwen

beperken, bronnen: Austrian Federal Ministry of the Interior, ‘Afghanistan: 2014 and beyond’, begin 2014.
354 UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in

Afghanistan’, December 2013; Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, augustus 2011.
355 Zie voor een verdere inhoudelijke beschrijving van deze wet onder paragraaf 2.1 Juridische context.
356 Dit presidentieel decreet is nog niet goedgekeurd door het parlement en daarmee een wet geworden. Wel wordt

hangende de parlementaire goedkeuring, voorlopige toepassing aan het decreet inzake de EVAW verleend De

Afghaanse grondwet van 2004 stelt immers dat een presidentieel decreet juridisch geldig is, zolang het niet is

afgekeurd door het parlement. Parlementaire behandeling wordt voorlopig niet nagestreefd omdat de

initiatiefnemers van het decreetvrezen dat conservatieve krachten het wetsvoorstel zullen willen aanpassen voor

goedkeuring door het parlement of dat het parlement een dergelijk wetsvoorstel in zijn geheel niet zal

goedkeuren. , bronnen: IRIN, ‘Analysis: Challenges of bringing more women into the Afghan justice sector’,

maart 2014; UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against

Women in Afghanistan’, December 2013; Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’,

19.05.2014; Austrian Federal Ministry of the Interior, ‘Afghanistan: 2014 and beyond’, begin 2014;

vertrouwelijke bron.
357 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan van juni 2012 voor een verdere omschrijving van deze praktijk.
358 Naar schatting 70% van de huwelijken in Afghanistan is gedwongen. Een groot deel van de meisjes was jonger

dan de wettelijke minimumleeftijd voor huwelijken, te weten 16 jaar of 15 jaar wanneer door de voogd en de

rechtbank goedgekeurd. Weinig huwelijken in Afghanistan waren officieel geregistreerd, waardoor er geen juridische

bescherming was tegen gedwongen huwelijken, bron: US State Department, ‘Afghanistan 2013 Human Rights

Report’, 27.02.2014.
359 International New York Times, ‘Risking death by clinging to love in Afghanistan’, 11.03.2014.
360 UNAMA, ‘Still a Long Way to Go: Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in

Afghanistan’, december 2012; IRIN, ‘Analysis: Challenges of bringing more women into the Afghan justice sector’,

maart 2014; Amnesty International, ‘Too many missed opportunities: Human rights in Afghanistan under the Karzai

administration’, april 2014.
361 UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in

Afghanistan’, December 2013; Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Women’s Affairs, ‘First Report on the
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Politie, aanklagers en rechters nemen in veel gevallen meldingen van geweld tegen

vrouwen niet in behandeling, uitzonderingen in vooral Herat en Kaboel daargelaten.

Dit vanwege de Afghaanse cultuur, sociale normen en taboes, gewoonten, religie en

discriminatie tegen vrouwen.362

Het merendeel van de rechtszaken over geweld tegen vrouwen wordt nog altijd

gevoerd op basis van de informele rechtspraak. Shuras en jirgas sturen vrouwen

vaak terug naar de omstandigheden waarin ze misbruikt werden. Zij straffen de

daders zelden.363

Opvang364: NGO’s in Kaboel noteerden een toename van het aantal vrouwen dat

door de ANP werd doorgestuurd naar opvanghuizen. Toegang van vrouwen tot

opvanghuizen nam toe met hulp van internationale organisaties, die zorgden voor

nieuwe opvanghuizen en uitbreiding naar de provincies. Er zijn echter te weinig

opvanghuizen.365 Veel vrouwen blijven voor onbepaalde tijd in opvanghuizen omdat

ze niet terug kunnen keren naar familie. Bij afwezigheid van een opvanghuis worden

vrouwen in voorkomende gevallen in een gevangenis opgesloten, teneinde hen te

beschermen tegen hun familie.366

Handelingsbekwaamheid: Op grond van het civiele recht beschikken vrouwen over

dezelfde handelingsbekwaamheid als mannen. In de praktijk, waar de sharia en de

informele rechtsvorm van tribaal recht worden toegepast, blijkt dat met name op

het platteland vrouwen bepaalde handelingen als het kopen van land niet kunnen

verrichten en geen overervingsrecht hebben. Volgens Afghaanse gebruiken mag een

vrouw niet met een vreemde man onderhandelen tenzij er een mannelijk familielid

aanwezig is. Weduwen hebben wat dat betreft doorgaans meer mogelijkheden.367

Echtscheiding en weduwschap: Vanwege het feit dat weinig huwelijken en

echtscheidingen geregistreerd worden, kunnen vrouwen in deze gevallen hun

juridische rechten niet laten gelden.368 Een vrouw zal overigens niet snel een

scheiding aanvragen, omdat zowel de eigen familie als de schoonfamilie zich in hun

Implementation of the Elimination of Violence against Women (EVAW) Law in Afghanistan’, januari 2014; House

of Commons, Defence Committee, ‘Afghanistan: Fifteenth Report of Session 2013-2014’, 13.05.2014.
362 Afghan Women’s Network, ‘Women Visioning 2024’, 05.03.2014; UNAMA, ‘Still a Long Way to Go: Implementation

of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan’, december 2012; US State Department,

‘Afghanistan 2012 Human Rights Report’, 19.04.2013; UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of

the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan’, December 2013. Ook het Afghaanse Ministerie

van Vrouwenzaken had haar eigen onderzoek gedaan naar implementatie van de hier besproken wet, bron:

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Women’s Affairs, ‘First Report on the Implementation of the

Elimination of Violence against Women (EVAW) Law in Afghanistan’, januari 2014.
363 UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in

Afghanistan’, December 2013; New York Times, ‘In Spite of the Law, Afghan ‘Honor Killings of Women Continue’,

03.05.2014; VN Mensenrechtenraad, ‘Report of the OHCHR on the situation of human rights in Afghanistan and on

the achievements of technical assistance in the field of human rights in 2013’, 10.01.2014.
364 Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, juni 2012.
365 Het aantal opvanghuizen voor vrouwen in Afghanistan is toegenomen tot 18 in 16 provincies, in zijn geheel

gefinancierd door internationale donoren. NGO’s beheren 16 opvanghuizen en het Ministerie voor Vrouwenzaken runt

er twee, bron: UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against

Women in Afghanistan’, December 2013. Het US State Department spreekt overigens over 29 formele en informele

opvanghuizen in Afghanistan, bron: US State Department, ‘Afghanistan 2013 Human Rights Report’, 27.02.2014.
366 US State Department, ‘Afghanistan 2013 Human Rights Report’, 27.02.2014; UNAMA, ‘Still a Long Way to Go:

Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan’, december 2012.
367 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 2.4.4 Vrouwen, onder het kopje

‘Handelingsbekwaamheid’.
368 UNAMA, ‘A Way to Go: An update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in

Afghanistan’, December 2013
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eer aangetast zullen voelen. In geval van echtscheiding worden kinderen doorgaans

aan de man toegewezen. Zeker in het zuiden van Afghanistan zijn de mogelijkheden

voor een vrouw om van haar man te scheiden klein, zo niet non-existent.

Als een man sterft, wordt zijn weduwe soms opnieuw uitgehuwelijkt, zonder dat zij

hierin geraadpleegd wordt. Ook komt het voor dat zij wordt overgenomen door een

broer of andere naaste verwant van de overledene die haar zal onderhouden. Vaak

kan zij na overlijden van de echtgenoot niet terug naar haar eigen familie en moet

zij bij haar schoonfamilie blijven. Dit uit vrees van de schoonfamilie dat de

overledene postuum in zijn eer aangetast wordt. Als haar al wordt toegestaan naar

haar ouders terug te keren, moet zij vrijwel altijd haar kinderen en bezittingen bij de

schoonfamilie achterlaten. (Seksueel) misbruik door schoonfamilie komt voor bij

weduwen die niet terugkeren naar de eigen ouders. 369

2.4.5 Niet-moslims

Niet-moslims, waaronder hindoes, sikhs en christenen, kunnen in Afghanistan in de

praktijk te maken krijgen met discriminatie.370

2.4.6 (Ex) communisten

Veel voormalige leden van de Democratische Volkspartij van Afghanistan (DVPA) en

ex-medewerkers van de voormalige inlichtingendiensten KhAD en WAD werken

momenteel voor de Afghaanse overheid. Zij zijn bijvoorbeeld geplaatst als

gouverneur in provincies, bekleden hoge posities in het leger, bij de politie of zijn

burgemeester. Door oud-DVPA leden zijn verscheidene nieuwe partijen gevormd.

Ex-communisten hebben van de zijde van de regering, voor zover bekend, niets te

vrezen. In de verslagperiode is niets vernomen over risico’s op

mensenrechtenschendingen wanneer zij geen bescherming genoten van invloedrijke

facties of stammen, ongeacht de vraag of zij lange tijd in de voormalige Sovjet-Unie

hadden verbleven of niet.

In de meest recente Eligibility Guidelines van UNHCR is onder ‘potential risk profiles’

geen informatie opgenomen over personen die zich thans identificeren met de

communistische ideologie (of hiervan verdacht worden).

Het is daarom niet voor de groep (ex) communisten als geheel te zeggen dat ze te

vrezen heeft in Afghanistan. Het hangt per individu af of iemand wel/niet te vrezen

heeft in Afghanistan, dit geldt ook voor ex-medewerkers van de Khad/WAD.371

2.4.7 Homoseksuelen

Het Afghaanse wetboek van strafrecht noch de Afghanse grondwet bevatten

expliciete bepalingen over homoseksualiteit. Volgens het wetboek van strafrecht

kunnen onder andere overspel en pederastie worden bestraft met een

369 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, juni 2012.
370 Zie voor een beschrijving van de positie van niet-moslims paragraaf 2.3.3 betreffende vrijheid van godsdienst.
371 UNHCR’s eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan,

06.08.2013; zie verder ook dezelfde paragraaf in de algemene ambtsberichten Afghanistan, augustus 2011, juli 2012

en december 2013.
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gevangenisstraf van wisselende duur, wat in de praktijk ook regelmatig voorkomt372

De grondwet bepaalt voorts dat als de wet terzake niets voorschrijft, de sharia kan

worden toegepast. Er bestaan geen bepalingen die discriminatie of treiterijen op

basis van seksuele geaardheid verbieden.373

Onder de sharia zijn seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht

niet toegestaan. De maximaal op te leggen straf hiervoor is de doodstraf. Er zijn

echter geen gevallen bekend van homoseksuelen in Afghanistan die om die reden

sinds de val van de Taliban ter dood zijn veroordeeld of geëxecuteerd.374 Wel waren

er berichten dat treiteren en geweld tegen homoseksuelen en detentie door de

politie in 2012 en 2013 toenamen. Het laatste mensenrechtenrapport van het US

State Department stelt dat NGO’s melding maken van verkrachting en berovingen

van homoseksuelen door de politie.375

Homoseksuelen in Afghanistan houden in de regel hun geaardheid geheim. Indien

iemand openlijk homoseksueel is, zal hij of zij waarschijnlijk door zijn of haar familie

worden uitgesloten.376

‘Bacha bazi’, waarbij jongetjes en jonge mannen als vrouw worden verkleed en

moeten dansen voor een mannelijk publiek en seksuele contacten hebben met hun

‘eigenaar’ (meestal machtige lokale zakenmannen of krijgsheren, maar ook

overheidsfunctionarissenen leden van de ANSF) is een Afghaans gebruik en wordt

door Afghanen niet als homoseksualiteit beschouwd. Deze traditionele gewoonte is

illegaal maar wordt toegestaan, vooral in de meer conservatieve provincies. In

oktober 2013 was de AIHRC een campagne begonnen tegen de seksuele exploitatie

van jonge jongens en mannen door machtige individuen. De commissie relateert

illegale handel aan de praktijk van handel in ‘bacha bazi’.377

Mensenrechtenorganisaties in Afghanistan die zich sterk maken voor de rechten van

homoseksuelen werken ondergronds. Zij konden in sommige gevallen

gezondheidsgerelateerde hulp bieden aan mannen.378

2.4.8 Minderjarigen

Van de kinderen in Afghanistan haalt 20% het vijfde levensjaar niet. Volgens

schattingen van het Afghaanse Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken en de AIHRC

zouden er zo’n zes miljoen straatkinderen in Afghanistan zijn.

372 Zie artikel 427 van het wetboek van strafrecht; Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’,

19.05.2014; http://supreme court.gov.af/en/documents/category/decision-of-courts, geraadpleegd op

30.06.2014.
373 UNHCR’s eligibility guidelines for assessing the international protection needs of Afghan asylum-seekers,

06.08.2013; US Department of State, ‘2013 Human Rights Report: Afghanistan’, 27.02.2014.
374 Amnesty International, ‘Death sentences and executions in 2013’, 27.03.2014; UNHCR’s eligibility guidelines for

assessing the international protection needs of Afghan asylum-seekers, 06.08.2013.
375 US Department of State, ‘2013 Human Rights Report: Afghanistan’, 27.02.2014; Tolonews, ‘Mayor of Baghlan

Provincial Capital Arrested for ‘Immorality’, 27.03.2013.
376 Dit gebeurde bij een Afghaan die in Toronto woont en een boek schreef over het leven als homo in Afghanistan.

Hij werd onterfd en contacten met familie werden verbroken, bron: BBC News, ‘Gay Afghan defies tradition to

expose identity’, 20.02.2013; Hetzelfde gebeurde naar eigen zeggen bij een Afghaan die opgroeide buiten

Afghanistan, maar in 2012 terugkeerde en op de Amerikaanse universiteit in Kaboel ging werken. Hij kwam via

social media uit voor zijn geaardheid, bron Global Post Blogs, Nemat Sadat, ‘Afghanistan’s ‘coming out’ for LGBT

rights can pave the road to peace’, 30.04.2014.
377 Freedom House, ‘Freedom in the World 2014 – Afghanistan’, 19.05.2014; United States Department, ‘2014

Trafficking in Persons Report – Afghanistan’, 20.06.2014; www.mobile.tolonews.com, ‘HRW Concerned With

Increasing Child Abuse’, 14.12.2013; US Department of State, ‘2013 Human Rights Report: Afghanistan’,

27.02.2014; vertrouwelijke bron.
378 US Department of State, ‘2013 Human Rights Report: Afghanistan’, 27.02.2014.
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Afghanistan heeft de conventie van de rechten van het Kind getekend, maar heeft

deze niet in haar rechtssysteem geïncorporeerd. De rechten van het kind worden

onder andere aangetast door verschillend gebruik van de wet (formeel, sharia en

traditioneel/gewoonte recht).

Kindermishandeling en kindermisbruik zijn endemisch in Afghanistan.

Kinderarbeid is wijdverbreid, voornamelijk vanwege armoede. Van de kinderen

tussen 5 en 14 jaar werkt 25%. De minimumleeftijd voor werk in Afghanistan is 15

jaar. Volgens een onderzoek van de AIHRC werkten zes miljoen kinderen in

Afghanistan en konden daardoor niet naar school379. Ze zijn onder andere werkzaam

als huisknecht, straatverkoper, baksteenmaker, tapijtknoper, in de kolenindustrie,

de landbouw en de papaveroogst. Kinderen komen in dit soort werk terecht

vanwege armoede, grote gezinnen, drugsverslavingsproblemen in het gezin, slechte

onderwijsmogelijkheden of kinderhandel. Factoren die hierbij een rol spelen zijn

onder andere het onderwijsniveau van de ouders, sociaal-economische status en

afkomst uit ruraal of urbaan gebied. Via kinderhandel komen kinderen ook terecht in

de seksindustrie, bedelmaffia of drugssmokkel, vooral in de grensgebieden met Iran

en Pakistan.380

Vanwege de slechte veiligheidssituatie zijn kinderen kwetsbaar voor conflict

gerelateerd geweld. In 2013 vielen de meeste dodelijke kindslachtoffers sinds het

begin van het conflict in 2001, van wie de meeste omkwamen door IED’s, gevolgd

door grondgevechten. Taliban en andere opstandelingen waren verantwoordelijk

voor de meeste kindslachtoffers. Kinderen werden verder (onbedoeld) slachtoffer

van nachtelijke huiszoekingen en luchtaanvallen door pro-overheidstroepen. Ook

werden kinderen het slachtoffer van landmijnen en andere explosieven. Taliban en

andere opstandelingen zetten kinderen in voor hun strijd tegen de Afghaanse

autoriteiten en de internationale gemeenschap. Kinderen werden bijvoorbeeld soms

ingezet om landmijnen te plaatsen.381

Volgens het Ministerie van Justitie werden 173 kinderen (allemaal jongens, waarvan

zes jonger dan 15 jaar) vastgehouden in jeugdinrichtingen op basis van nationale

veiligheidsgerelateerde beschuldigingen. Hoewel kinderen eigenlijk moeten

voorkomen in speciale jeugdrechtbanken, functioneerden deze slechts in zes

gebieden (Kaboel, Herat, Balkh, Kandahar, Jalalabad en Kunduz). In de rest van het

land vielen kinderen onder de gewone rechtbanken. Net als bij volwassenen, werd

kinderen vaak basale rechten en aspecten van een eerlijke proces onthouden.382

Alleenstaande minderjarigen

379 De meeste kinderen gingen niet full time naar school en verlieten school vroegtijdig. In de meeste regio’s

volgende jongens en meisjes gezamenlijk basisonderwijs, maar werden gescheiden vanaf het vervolgonderwijs

(zie voor onderwijs voor meisjes onder paragraaf 2.4.4 vrouwen). Gewelddadige aanvallen op scholen was een

reden voor verminderde toegang tot onderwijs, vooral in gebieden waar de Taliban de macht hebben. Zij en

andere extremisten bedreigen en vallen schoolmedewerkers, leraren en studenten aan, vooral meisjes.

Onveiligheid, armoede en conservatisme waren andere factoren die toegang tot onderwijs verkleinden, vooral in

de zuidelijke en zuidoostelijke provincies, bron: US Department of State, ‘2013 Human Rights Report:

Afghanistan’, 27.02.2014.
380 US Department of State, ‘2013 Human Rights Report: Afghanistan’, 27.02.2014; US Department of State, ‘2014

Trafficking in Persons Report – Afghanistan’, 20.06.2014; UNICEF Netherlands, ‘Child notice Afghanistan 2013’,

januari 2013; www.mobile.tolonews.com, ‘HRW Concerned With Increasing Child Abuse’, 14.12.2013;

Vertrouwelijke bron.
381 UNAMA, ‘Afghanistan Annual Report 2012: Protection of civilians in armed conflict’, februari 2013; US Department

of State, ‘2014 Trafficking in Persons Report – Afghanistan’, 20.06.2014; Zie verder ook paragraaf 1.3.4 betreffende

(gedwongen) rekrutering en ronseling en paragraaf 1.5.3. Burgerslachtoffers.
382 US Department of State, ‘2013 Human Rights Report: Afghanistan’, 27.02.2014.
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Er zijn veel weeskinderen in Afghanistan. In eerste instantie worden kinderen zonder

ouders opgevangen door familie.

Het Afghaanse Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken hield in deze verslagperiode

toezicht op 84 Child Protection Action Network Centres en 70 weeshuizen. Deze

tehuizen werden allemaal geleid door ngo’s en werden deels betaald door de

overheid. Verder zijn er particuliere weeshuizen waar weinig zicht op is. De meeste

kinderen in weeshuizen zijn geen echte wezen, maar hebben beide ouders nog of

alleen hun moeder. Vaak sturen families hun kinderen naar weeshuizen omdat ze

niet in staat zijn hun kinderen te voorzien van voedsel, onderdak of scholing. Er zijn

geen regels voor toelating tot weeshuizen. Om toegelaten te worden tot een

weeshuis kan het zijn dat goede contacten met bijvoorbeeld de directeur van het

weeshuis onontbeerlijk zijn. Kinderen in weeshuizen kunnen te maken hebben met

psychisch, fysiek en seksueel misbruik. Het kwam ook voor dat kinderen werden

verhandeld. Weeshuizen hebben niet altijd stromend water, verwarming,

gezondheidszorg, recreatiemogelijkheden of onderwijs.383

Er zijn tot nu toe voor zover bekend geen plekken waar alleenstaande minderjarige

repatrianten worden opgevangen. De meeste minderjarigen worden opgevangen

door familie.384

2.4.9 Personen die met buitenlandse organisaties en buitenlandse troepen worden

geassocieerd

Afghanen die werkzaam zijn bij een internationale organisatie of met buitenlandse

troepen worden geïdentificeerd, lopen het risico te worden ontvoerd, bedreigd of

vermoord door de Taliban, andere opstandelingen of criminele organisaties. Het gaat

met name om Afghaanse tolken en onderhoudspersoneel die voor ISAF troepen

werken, maar ook om Afghanen die voor buitenlandse ngo’s of voor de Verenigde

Naties werken.385

383 US Department of State, ‘2013 Human Rights Report: Afghanistan’, 27.02.2014; UNICEF Netherlands, ‘Child

notice Afghanistan 2013’, januari 2013;Washington Post, ‘At Afghan Orphanage friends form different sides of the

War’, 10.08.2012; Asia Times, ‘Graft rules in Afghan orphanages’, 09.05.2014; zie ook algemeen ambtsbericht

Afghanistan, december 2013, paragraaf 2.4.8 Minderjarigen.
384 Zie algemeen ambtsbericht Afghanistan, december 2013.
385 Zie ook paragraaf 1.6.2. Doelwitten.
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3 Migratie

3.1 Migratiestromen

3.1.1 Binnenlandse ontheemden

Eind mei 2014 waren er in Afghanistan naar schatting 670.000 binnenlands

ontheemden (Internally Displaced Persons (IDP’s)), voor een groot deel conflict-

gerelateerd. De meeste ontheemden zijn te vinden in het zuiden en westen van het

land, respectievelijk ging het om ca. 187.000 en 182.000 ontheemden. In het

westen komen ontheemden vooral uit provincies als Faryab, Badghis, Ghor en

Farah. Zij vestigden zich in de provinciale centra van de eigen provincie of in de

provincie Herat. Oorzaken voor ontheemding waren de algemene onveiligheid,

intimidatie en lastigvallen door AGE’s, gedwongen rekrutering en illegale

belastingheffing door AGE’s, conflict tussen AGE’s en de ANSF en tribale twisten. In

Badghis speelde ook nog botsingen tussen Turkmeense strijdkrachten en Afghaanse

AGE’s over drugssmokkel in het grensgebied met Turkmenistan een rol. In Farah

speelde toegenomen onveiligheid ook een rol.

In het zuiden waren oorzaken van ontheemding een grote militaire operatie in de

provincie Helmand, conflict tussen de ANSF en AGE’s en landmijnen.

In april 2014 zijn 5.578 Afghanen ontheemd geraakt voornamelijk in de centrale

regio (vanwege vooral algemene onveiligheid, militaire operaties en geintensifeerde

strijd tussen de ANSF en AGE’s), gevolgd door de oostelijke regio (vanwege

gewapend conflict tussen AGE-groepen, evenals intimidatie en lastigvallen door

AGE’s).

De meeste IDP’s zijn te vinden in de provincies Herat, Helmand, Nangarhar, Faryab

en Ghor.386 Het is moeilijk precieze cijfers te geven, maar in Kaboel wonen naar

schatting 35.000 ontheemden in ongeveer 55 sloppenwijken, ook wel Kabul Informal

Settlements (KIS) genoemd.387 Veel IDP’s hebben te maken met gedwongen

uitzetting, ongeschikte huisvesting en gebrek aan toegang tot betaalbaar eten,

water, gezondheid en onderwijs, wat soms leidt tot verdere instabiliteit in anders

relatief stabiele stedelijke delen. Karzai heeft een nationaal IDP-beleid in februari

2014 goedgekeurd.388

3.1.2 Opvang in Afghanistan

Er hebben zich sinds half juni 2014 in de oostelijke provincies Khost en Paktika in

Afghanistan meer dan 75.000 Pakistaanse vluchtelingen uit Noord-Waziristan

gevestigd. Zij zijn gevlucht voor het offensief van Pakistaanse militairen tegen de

Taliban in de tribale gebieden van Pakistan. De meest kwetsbare vluchtelingen

krijgen hulp van VN-organisaties.389

386 UNHCR, ‘Conflict-Induced Internal Displacement – Monthly update’, mei 2014; Amnesty International,

‘Afghanistan: New policy a lifeline to more than half a million internally displaced’, 10.02.2014.
387 www.fmreview.org, Án IDP Policy for Afghanistan: from draft to reality’, mei 2014.
388 Amnesty International, ‘Afghanistan: 7-point human rights agenda for presidential candidates’, 06.03.2014.
389 UNHCR, ‘Afghan authorities register over 6.000 refugees fleeing clashes in Pakistan’s North Waziristan region’,

20.06.2014; UN News Service, ‘Fresh fighting sends more than 75,000 Pakistanis fleeing into Afghanistan’,

02.07.2014.
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Vanaf 2001 is een grootschalige urbanisatie van Kabul gaande. In 2014 woont
volgens schattingen 10% (ruim 3 miljoen) van de Afghaanse bevolking in de
hoofdstad. Naast meer dan een miljoen vluchtelingen en IDP’s hebben zich ook
tienduizenden economische migranten de laatste 13 jaar in Kabul gevestigd op zoek
naar betere scholing, gezondheidszorg en kansen op werk. Tegenover de marginaal
betere levensomstandigheden die in Kabul heersen, staan de grotere kosten voor
levensonderhoud en hogere misdaadcijfers. Daarnaast heeft de uitbreiding van de
basisvoorzieningen geen gelijke tred met de snelle bevolkingsaanwas kunnen
houden.390 391

Diegenen die zich recent in Kabul hebben gevestigd, wonen in informele

zelfgebouwde onderkomens die zij – volgens de lokale autoriteiten illegaal - op

braakliggende stukken grond aanpalend aan de laatste bebouwing hebben

opgetrokken. Nieuwkomers hebben minder goede toegang tot basisvoorzieningen en

infrastructuur dan de gevestigde bewoners omdat zij daarvan verder vandaan

verblijven. Er is sprake van aanzienlijke sociale frictie tussen nieuwkomers en de

gevestigde bewoners over het bebouwen van grond en het extra beslag dat zij op de

aanwezige basisvoorzieningen leggen. De lokale autoriteiten voelen weinig noodzaak

om de basisvoorzieningen naar de toegenomen vraag uit te breiden omdat zij dit als

sanctionering van de illegale bebouwing van grond zien.392

3.1.3 Opvang in de regio

In de buurlanden Iran en Pakistan wonen nog zo’n drie miljoen Afghaanse

vluchtelingen. De meesten waren destijds op de vlucht geslagen voor het

communistisch regime en later een kleiner deel voor het Taliban-regime. Een groot

deel van de Afghaanse vluchtelingen leeft al meer dan een kwart eeuw in

ballingschap. De helft van deze vluchtelingenpopulatie is geboren buiten Afghanistan

en velen van hen kennen hun moederland niet. In de loop van de tijd zijn ze hun

sociale netwerk in Afghanistan kwijtgeraakt en hebben er ook geen huis en/of land

meer.393 Pakistan en Iran worden vaak gezien als springplank voor de reis naar

West-Europa.

Gedurende de eerste vijf maanden van 2014 daalde het aantal vrijwillige

terugkeerders uit de regio naar Afghanistan aanzienlijk in vergelijking met dezelfde

periode in 2013. Respectievelijk keerden 6.698 en 18.175 vluchtelingen terug.

Redenen voor deze daling zouden te maken hebben met verlenging van de

registratiekaarten in Pakistan tot einde 2015, de onzekerheid over het verloop van

de verkiezingen in Afghanistan en de angst dat de veiligheidssituatie zal

verslechteren wanneer de internationale troepen zich terugtrekken in 2014.394

3.1.3.1 Iran

Op dit moment leven in Iran ruim 840.000 Afghaanse geregistreerde vluchtelingen

en meer dan een miljoen ongeregistreerde Afghanen. Meer dan 95% van alle

vluchtelingen leeft in urbane en semi-urbane gebieden. De Iraanse overheid verleent

vluchtelingen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, taalcursussen en ook

390 http://www.irinnews.org/report/75508/afghanistan-kabul-facing-unregulated-urbanisation en

http://worldpopulationreview.com/countries/afghanistan-population/
391 Vertrouwelijke bron.
392 APRO report 2012, Migration and Urban Development in Kabul: Classification or Accommodation?, paragraaf 4.4
393 UNHCR Afghanistan monthly update on Voluntary return and border monitoring, mei 2014; zie ook algemeen

ambtsbericht Afghanistan, december 2013, paragraaf 3.1.2 Opvang in de regio..
394 UNHCR Afghanistan, ‘Voluntary Return and Border Monitoring Monthly update’, mei 2014.
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werk.395 In 2013 keerden meer dan 8.000 Afghanen vrijwillig terug uit Iran met

behulp van UNHCR. Dit was een daling ten opzichte van 2012 toen 15.000 Afghanen

vrijwillig naar Afghanistan terugkeerden. Van januari tot eind mei 2014 keerden

2.000 Afghanen vrijwillig terug, terwijl er in diezelfde periode 84.000

ongedocumenteerde Afghanen gedwongen teruggestuurd werden uit Iran naar

Afghanistan. Redenen voor terugkeer naar Afghanistan betroffen onder andere

economische factoren, gevolgd door angst voor arrestatie en deportatie. De

belangrijkste pull-factoren zijn landuitgifte door de Afghaanse autoriteiten en het

shelter-programma van UNHCR en ook verbetering van de veiligheissituatie in delen

van Afghanistan396.397

3.1.3.2 Pakistan

In 2014 waren er in Pakistan meer dan 1.6 miljoen geregistreerde Afghaanse

vluchtelingen en waarschijnlijk meer dan een miljoen ongeregistreerde Afghanen. In

2013 zijn bijna 39.000 Afghanen uit Pakistan vrijwillig teruggekeerd met behulp van

UNHCR. Dit is een daling ten opzichte van 2012. Redenen voor terugkeer naar

Afghanistan betroffen onder andere economische factoren, gevolgd door een

verslechterde veiligheidssituatie in Pakistan. De belangrijkste pull-factoren zijn

verbetering van de veiligheissituatie in delen van Afghanistan398, gevolgd door het

hulppakket van UNHCR en betere arbeidsmogelijkheden in Afghanistan.399

Tussen januari en mei 2014 werden bijna 3.500 ongedocumenteerde Afghanen

gedwongen teruggestuurd uit Pakistan naar Afghanistan.

In februari 2014 is Pakistan begonnen met de uitgifte van nieuwe registratiekaarten

(Proof of Registration (POR)) aan Afghaanse vluchtelingen. Deze kaarten zijn geldig

tot en met 2015. Kinderen jonger dan vijf jaar worden geregistreerd op de

registratiekaarten van hun ouders.400

3.2 Terugkeer vanuit Nederland

In maart 2003 ondertekenden Nederland, Afghanistan en UNHCR een Memorandum

of Understanding (MoU), dat ook gedwongen uitzetting mogelijk maakt, mits

relevante humanitaire aspecten zijn meegewogen. Dit MoU is nog steeds van kracht,

maar van Afghaanse zijde is formeel verzocht om consultaties inzake het MoU. In

2013 zijn er 82 Afghanen gedwongen teruggekeerd en 65 vrijwillig via IOM. In 2014

waren er tot en met juni 14 Afghanen gedwongen uitgezet en 13 zelfstandig

teruggekeerd.401

3.3 Activiteiten van internationale organisaties

In Afghanistan zijn tal van internationale organisaties actief op het terrein van

migratie, waaronder veel VN-organisaties. In deze verslagperiode deden zich geen

wijzigingen voor.

395 UNHCR Iran, ‘Country Operations Profile 2014’; UNHCR, ‘Education opens doors for Afghan refugees in Iran’,

16.06.2014.
396 Het gaat hier om relatief veiliger provincies als Kaboel, Herat, Takhar, Balkh, Bamyan, Kunduz, Baghlan en

Parwan, bron: UNHCR Afghanistan monthly update on Voluntary return and border monitoring, mei 2014.
397 UNHCR Afghanistan monthly update on Voluntary return and border monitoring, mei 2014.
398 Zie voetnoot 414.
399 UNHCR Afghanistan monthly update on Voluntary return and border monitoring, mei 2014.
400 UNHCR Afghanistan monthly update on Voluntary return and border monitoring, mei 2014; UNHCR Pakistan,

‘Country Operations Profile 2014’.
401 Vertrouwelijke bron.
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3.4 Standpunt UNHCR

Het uitgangspunt van UNHCR is dat de organisatie niet meewerkt aan gedwongen

terugkeer naar Afghanistan. Volgens UNHCR is de situatie van een persoon die

gedwongen terugkeert naar een gebied waar hij geen netwerk heeft niet te

vergelijken met de positie van iemand die er bewust voor kiest om terug te keren en

hiervoor informatie heeft kunnen inwinnen en zich anderszins heeft kunnen

voorbereiden. Terugkeer uit Pakistan en Iran met hulp van UNHCR vindt doorgaans

plaats op vrijwillige basis en meestal in groepsverband via de vrijwillige

terugkeercentra. Het sociale netwerk biedt daarbij nog enige bescherming, al is dit

niet gegarandeerd. Een uitgezet individu moet het vaak zonder dergelijke verbanden

zien te redden.

Het Nederlandse standpunt dat gedwongen terugkeer uitsluitend plaatsvindt naar

Kaboel en dat het de betrokkene vervolgens vrij staat zelf verder te reizen naar

waar hij maar wil, wordt door UNHCR niet gedeeld. UNCHR pleit in dit verband voor

een case by case onderzoek. Ook in Kaboel en andere steden is het volgens UNHCR

vrijwel onmogelijk een bestaan op te bouwen indien men de steun van de eigen

gemeenschap moet ontberen.402 Dit geldt met name voor gedwongen terugkeerders

afkomstig uit westerse landen.403

Voorts meent UNHCR dat van een persoon niet mag worden verlangd dat hij door

onveilig gebied moet reizen teneinde op zijn veilige eindbestemming te arriveren.

Daarnaast is het volgens UNHCR onwenselijk een binnenlands vestigingsalternatief

te overwegen indien een persoon een gerede vrees heeft voor vervolging in enig

deel van Afghanistan.404

402 Hierop bestaan enkele mogelijke uitzonderingen, namelijk sommige alleenstaande fysiek krachtige mannen en

getrouwde stellen op werkzame leeftijd zonder andere kwetsbare punten. Dit moet echter altijd op een case-by-case

basis worden onderzocht. Bron: UNHCR, ‘Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of

asylum-seekers form Afghanistan’, 06.08.2013.
403 UNHCR, ‘Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers form

Afghanistan’, 06.08.2013.
404 Hierop bestaan enkele mogelijke uitzonderingen, namelijk sommige personen die een relatie hebben met de AGE

die het gebied onder controle heeft waarnaar zij worden uitgezet. Dit moet echter altijd op een case-by-case basis

worden onderzocht. Bron: UNHCR, ‘Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-

seekers form Afghanistan’, 06.08.2013; Zie ook algemeen ambtsbericht Afghanistan, augustus 2011.
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1 Bijlagen

1.1 Lijst kabinet ministers per 12 juni 2014

No. Functie Naam Etniciteit

1 President Hamid Karzai Pashtun

2 Eerste Vicepresident Muhammed Younos

Qanooni

Tajik

3 Tweede Vicepresident Karim Khalili Hazara

4 Nationale Veiligheidsadviseur Rangeen Dadfar Spanta Tajik

5 Minister van Buitenlandse Zaken Zarar Ahmad Moqbel Tajik

6 Minister van Defensie Generaal Bismillah Khan

Mohammadi

Tajik

7 Minister van Binnenlandse Zaken Mohammad Omar Daouzai Pashtun

8 Minister van Financiën Mohammad Omar

Zakhilwal

Pashtun

9 Minister van Transport Daoud Ali Najafi Hazara

10 Minister van Economie Abdul Hadi Arghandiwal Pashtun

12 Minister van Mijnbouw en Industrie Mohammad Akbar Barekzai Pashtun

13 Minister van Water en Energie Mohammad Aref Noorzai Pashtun

14 Minister van Publieke Werken Najibullah Auzhang Bayat

15 Minister van Stedelijke Ontwikkeling Hassan Abdullahi Hazara

16 Minister van Landbouw Mohammad Asif Rahimi Pashtun

17 Minister van Justitie-Acting Yousof Haleem Pashtun

18 Minister van Onderwijs Mohammad Faruq Wardak Pashtun

19 Minister van Volksgezondheid Suraya Dalil Uzbek

20 Minister van Hadj en Religieuze

Zaken

Mohammad Yousef Niazi Pashtun

21 Minister van Grenszaken en Tribale

zaken

Mohammad Akram

Khpolwak

Pashtun

22 Minister van Vrouwenzaken Husn Banu Ghazanfar Uzbek

23 Minister van Werkgelegenheid,

Sociale Zaken, Martelaren en

Gehandicapten

Amina Afzali Tajik

24 Minister van Vluchtelingen en

Repatriëring

Jamaher Anwari Turkmen

25 Minister van Informatie en Cultuur Makhdom Rahin Tajik

26 Minister van Handel en

Industrie/Commercie

Mohammad Shaker Kargar Uzbek

27 Minister van Hoger Onderwijs Obaidullah Obaid Tajik

28 Minister van Plattelandsontwikkeling,

irrigatie en vee

Wais Ahmad Barmak Tajik

29 Minister voor Anti-drugszaken Din Mohammad Mobarez

Rashidi

Hazara

30 Minister voor telecommunicatie en

informatietechnologie

Amirzai Sangin Pashtun
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1.2 Lijst met gouverneurs per 12 augustus 2014

No Name Ethnic

Backgro

und

Province Zone/R

egion

1 Mr. Shah Waliullah Adib Tajik Badakhshan

North -

Est

2 Mr. Abdul Latif Ibrahimi Uzbek Takhar

3 Mr. Ghulam Sakhi Baghlani Tajik Kunduz

4 Mr. Sultan Mohammad Ebadi Tajik Baghlan

5 Abdul Jabar Haqbeen Tajik Sar-e-Pul

North

6 Ata Mohammad Noor Tajik Balkh

7 Mr.Haji Bai Morad Qaweenly Turkman Jawzjan

8 Dr. Mohammadullah Batash Uzbek Faryab

9 Mr.Khirullah Anosh Uzbek Samangan

10 Mawlawi Ataullah Ludin Pashtun Nangarhar

Est

11 Mr. Abdul Hameed Mojadadi Pashtun Laghman

12 Shuja Ul Molk Jalala Pashtun Kunar

13 Hafez Abdul Qayoum

Nooristani

Nuristani/

Pashtun

Nuristan

14 Mr.Muosa Khan Akbarzada Pashtun Ghazni

South -

Est

15 Mr. Juma Khan Hamdard Pashtun Paktia

16 Mr.Muhebullah Sameem Pashtun Paktika

17 Mr.Abdul Jabar Naeemi Pashtun Khost

18 Niaz Mohammad Amiri Pashtun Logar

19 Abdul Jabbar Taqwa Tajik Kabul

Center

20 Mawlana Abdul Rahma Kabiry Tajik Panjsher

21 Mr.Abdul Basir Salangi Tajik Parwan

22 Mr. Mehrabuddin Safi Pashtun Kapisa

23 Gen. Ghulam Ali Wahdat Hazara Bamyan

24 Mr.Abdulhaq Shafaq Hazara Daikondi

25 Mr. Abdul Majeed Khogyani Pashtun Wardak

26 Mr. Sayed Fazlullah Wahedi Pashtun Herat

West
27 Mr.Ahmadullah Alizai Pashtun Badghis

28 Mr. Sayed Anwar Rahmati Sayed Ghor

29 Mohammad Omar Sherzad Pashtun Farah

30 Mr.Toryali Weesa Pashtun Kandahar

South

31 Major General Mohammad

Naeem

Pashtun Helmand

32 Mr. Mohamamd Amaan

Temory

Hazara Urozgan

33 Mr. Amir Mohammad

Akhundzada

Pashtun Nimroz

34 Mr. Mohammad Ashraf

Nasery

Pashtun Zabul



Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | september 2014

Pagina 81 van 84

1.3 Tabel van geregistreerde politieke partijen
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