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B 
Den 16. norske kontingentperioden i 

og ((rekap-bagasje» er pakket og venner har tatt farvel 
Libanon. 

t' 
Det er vanskelig d gi noen begrunnet formening om hva som 

lengst igjen i minnet fra denne tiden. Men Blue 
fet noe i de fem utgivelsene vi har bak oss som kan fd oss til 
denne boken som er en samling av Blue Beret for kontingent I 6  
endel sider med avskiedsbrev. bilder 
historie fram til midten av april 1986. i 

Som presse - og informasjonsoffiserer har vi i dette halvdret hatt to av F 
styrkens mest interessante jobber. Vi har reist mye og sett enda mer. Inform 
jonsbehovet istyrken er umettelig, men vi hdper at vi har klart d formidle de fl 
av de inntrykkene som har tilyytt oss. 

A t  presse - og informasjonsvirkomhet md drives etter rutiner som ofte er L 
kollisjonskurs med det militcere system har blitt demonstrert til fulle hjemmc 
Norge i lopet av dette halvdret. I S6r-Libanon har journalistyrkets spontanitet 
heftighet gjort at vi til tider har satt tdlmodigheten pd alvorligepr6ver hos man 
av vdre kolleger. For oss sier det mest om det gode miljoet i styrken at vi nest, 
uten unntak er blitt mott med velvilje selv i vdre verste raptuser. ~ o l k p d  veksler 
pd transportkontorer, i ekspedisjoner, bak skrivebord, pd OP'er og CP'er ell 
pdr kjokkenene har pd bemerkelsesverdig mdte klart d holde masken ndr vi h 
presentert problemer som md loses der og da. Takk til dere alle for go 
samarbeid. Dere har vrert flotte. 

Carl-Erik Grimstad Steiner Uosvik 
PI0 Ass PI0 

Designing - Printing 
Y. Mare. Markarian 1 



KONTINGENTS JEFEN 
HILSER 

Jeg vilpd denne mdten takke hver enkelt av dere som har tjenestegjort i 
den 16. norske FN-kontingenten i UMmL. 

Dere'har alle sammen, i Norbatt, Normaintcoy eller Naqoura gjort en 
innsats som det stdr respekt av i det internasjonale miljoet i HQ. Det vet 
jeg, ikke minst i kraft av min stilling som operasjons-offiser i FN-styrken. 

Det skal mye til for d skape et slikt inntrykk. Det skal oppofrende og 
hardt arbeid til, godt lederskap. Men i like stor grad god samarbeidsevne 
og sosialt dugende enkeltmennesker. Alt dette har jeg erfart under mine 
opphold ved avdelingene. Ogsd i tider da miljoet i Normaintcoy og Norbatt 
har vrert satt under press som ved tapet av Ioytnant Kjell Nordbo og 
visekorporal Odd Gunnar Toften, har jeg merket meg dette. 

Det er ingen riper i lakken til den 16. norske FN-kontingenten. Jeg er op- 
priktig stolt over d ha vert sjef for den. 

Zacharias Backer 
Oberst ii 
NORCO 



Å komme fra Israel inn i Libanon var som d komme fra en verden og inn 
i en helt annen. Utbombede og raserte hus preget en stor del av omrddene 
vi beveget oss niennom od vdr vei mot Norbatt AO. Hvor vi altsd skulle 
tjenestegiore i d e  neste Mdnedene. Inntrykkene var mange og strilmmet 
bare ytterligere - pa ettersom ukene gikk. episoder av forskjellig slag satt fort 
sitt preg pli hverdagen, 

Rune Sparbo 
Korporal 
Hovedkontaktmann Norbatt Ii 

Likeledes alle formaningene: For ddrlig skopuss!, For ddrlig barbering!, 
husk hjelm og vest! Ogsd alle uttrykkene som yalla-mage, alfautrykning of 
mange, mange flere. Regntiden rakk vi ogsd d oppleve. Og det ble en vdt 
fornoyelse d tjenestegiore i Libanon for dem som hadde utejobb. Dessuten 
er man vel heller ikke vant til at regnet star som en vegg. 

Kontakten med de sivile er et kapittel for seg. Det var en helt ny kultur, 
levemdte og religion som motte oss her. Shiaer, sunnimuslimer og drusere 
er jo ikke folk vi omgds til daglig hjemme i Norge. Vi hadde hort fra forsk- 
jellig hold at de sivile er kjent for sin store gjestfrihet. Og det har jeg, og 
mange med meg, fdtt oppleve til fulle. Ofte er vi blitt bedt inn til kaffe og 
dette er gode minner d ta med seg tilbake til Norge. 

Oppholdet i kontingent XVI og ellers i Sur-Libanon har vcert svrert 
positivt for meg. Opplevelsene er kommet pd rad - ikke to dager har vert 
like. Mine forventninger til oppholdet i FN-styrken er innfridd fullt ut. 

Til sist vil jeg takke mine ncermeste medarbeidere i bataljonenes fellesut- 
valg og «kolleger» -for det gode samarbeidet. 



Egil Koch 
Korporal 
Hovedkontaktmann NMC XVI 

disse ordene leses er kontingent XVI for den norske FN-styrken i 
Libanon sd godt som en del av historien. Sannsynligvis en ubetydelig 
av verdenshistorien, men av desto storre betydning for den enkelte av 

oss. For de fleste av oss har vel motet med en sd fremmed kultur som den 
libanesiske gitt varige inntrykk. De utallige artikler om forholdene her i 
norske massemedier kan pd ingen mdte måle seg med den erfaring vi har 
tilegnet oss her nede. Rend personlig foler jeg at jeg hat utviklet meg 
enormt i foleisen av d tilhore.en storre sammenheng enn den norske. 
ForstdeIsen for andre folks kulturarv, tradisjoner og problemer ble utviklet 
dag for dag. Dette er kanskje den viktigste erfaringen vi kan tilegne oss. Og 

jeg er sikker pd at flere enn meg foler at de forstdr mer ndr de reiser fra 
Libanon enn da vi kom. 

Nifr det gjelder tjenesten i Normaintcoy XVI er folelsen av L? ha vert en 
?l av et team den sterkeste jeg sitter igjen med. Mange nye venner er vun- 
?i, og jeg har inntrykk av at onsket om best mulig felles innsats var den 
idende i verkstedkompaniet. Isamarbeidets 8nd har vdrt motto vaort: «Se 
:ke problemene, men mulighetene!» 

Under forperioden pd Helgelandsmoen ble vi fortalt at vi hadde en 
leget god tradisjon d bevare fra tidligere kontingenter. Selvskryt duger 
Y r n  kjent ikke, men jeg bill likevel benytte anledningen til d takke dere alle 
?r et utmerket samarbeide. Jeg tillater meg til og med d p&td at vi klarte 
8r oppgave p8 en utmerket mdte. Md vi alle ta med oss disse erfaringene 
idere i livet. Takk, og bkke til.. . ! 



UNIFIL 

I et halvt h vi befunnet oss i en del av verden som har sin 
daglige plass i nyhetsmedier over det meste av kloden. 

UNIFiLhistorie er verdenshistorie og for at vi skal huske at vi 
og& var del av denne, har vi valgt å gi en oversikt over de 
viktigste hendelsene i denne FN-styrkens til nå åtte-årige 
historie. 

Oversikten baserer seg på, og er tildels opptrykk av en over- 
sikt som er gitt i heftet Internasjonal Politikk, m2/3 1985. 
Dette er et særnummer om'UNIFIL og artikkelen vi særlig har 
hentet stoff fra er Tor Martin Ingebrigtsens; UNIFIL i 
historisk kontekst (s. 43) Vi takker Norsk Utenrikspolitisk In- 
stitutt for tillatelsen til å benytte oss av stoffet i heftet. 

Bakgrunnen for opprettelsen av UNIFIL 

The United Nations Interim Force in Lebanon hadde som sin 
direkte hsak den israelske invasjonen i Libanon i mars 1978. 
Men skal vi lete etter en mer omfattende forkldng p& styrkens 
opprettelse, må vi lengere tilbake i tiden. Libanons tragedie er 
på mange måter et resultat av den palestinske tragedie. Men 
mens palestinernes problemer i særlig grad kan spores tilbake 
til opprettelsen av staten Israel i 1948, ble ikke Libanon direkte 
involvert i den arabisk-israelske konflikten for etter 1967. 

Etter seksdagerskrigen da Israel erobret bslde Sinai, 
Vestbredden og Gaza, flyktet anslagsvis 150.000 palestinere ut 
av områdene. Mange fant veien til Libanon. Den palestinske 
fngjoringssrganisasjonen PLO var blitt stiftet allerede i 1964, 
men det var forst i 1968 at de forste aksjonene mot israelske 
bosetninger ble ledet fra libanesiske områder. I desember 1968 
kom de f(lrste israelske gjengjeldesaksjonene mot mål i 
Libanon. 13 fly som tilhorte Middle East Airlines ble Odelagt 
av israelske kommandosoldater i et raid mot flyplassen i 
Beirut. 

Palestinerne ble etterhvert en maktfaktor i Libanon og mot 
slutten av 1969 måtte landet godta en avtale med Yassir Arafat 
som gav palestinerne rett til 8 operere militært fra libanesisk 
temtorium. Palestinerne var blitt mott med kald skulder i Jor- 
dan noe som endte i kampene hosten 1970 da PLO ble «kastet 
ut» av landet. I Syria fikk heller ikke PLO handle som den ville 
og ble i stor grad innlemmet i syriske styrker. Men i Libanon 
fikk den palestinske frigjoringsorganisasjonen være, noe vi må 
fora& p& bakgrunn av en svak libanesisk statsmakt. 

Mange hadde beskrevet den libanesiske styringsformen som 
en tidsinnstilt bombe og i 1975 brot det ut full borgerkrig i slut- 
ten av april. 

Men i de fem &ene fra 1970 hadde det skjedd viktige 
hendelser i Midt6sten som skulle få betydning for det internas- 
jonale engasjementet i området. Oktobetkrigen i 1973 da Syria 
og Egypt angrep Istriel to fronter hadde endt med israelsk 
seier og en våpenhvile der FN spilte en storre rolle. Som 



resultat av denne innvirkningen ble det opprettet en FN-styrke i 
S i  som fikk navnet UNEF I1 (UNEF I, det vi kjenner som 
Gaza-styrken og der Norge deltok i en feiies dansk-norsk batal- 
jon, var blitt opplost etter press fra Nasser i 1967). p8 grensen 
mellom Syria og Israel ble UNDOF opprettet for å overvåke en 
fredsavtale som var kommet i stand etter amerikansk 
diplomatisk spill med utenriksminister Henry Kissinger i 
hovedrollen. 

Den libanesiske borgerkrigen som ennå p%g&, skulle snart 
komme til å involvere også andre land. PLO hadde allerede i 
1973 havnet i kamper med en libanesiske hæren og i 1 borgerkrigen deltok organisasjonen sammen med radikale 
musiimer og drusere i ((Nasjonal-bevegelsen)). Etter ni måneder 
grep syreme inn, tvang partene til våpenhvile og hindret i 
realiteten de kristne i Libanon fra 8 lide nededag. Et slikt 
nederlag ville ha kunne fort til at israelerne invaderte Libanon 
og det var det siste syrerne Onsket seg. 

I mai 1977 skjedde det et vesentlig klimaskifte i israelsk 
politikk som skuiie f8 alvorlige fOlger for Libanon. Den 
h6yreorienterte Likud-alliansen vant valget og Menachem 
Begin ble statsminister. Holdningen til alt som smakte av 
palestinsk nasjonalisme,som f.eks. frigjoring av deler 
Vestbredden eller Gaza, ble nå skjerpet og synet på PLO's nær- 
vær i Libanon endret seg. 

Samtidig innledet Egypt, Israel og USA samtaler som skulle 
fOre fram til Camp David-avtalen i mars 1979. Den amerikan- 
ske presi6enten Jimmy Carter la atskillig prestisje i disse 
forhandlingene og mange har foklart det amerikanske presset 
for å få opprettet UNIFIL som en redsel for at hans 
diplomatiske framsat ikke skulle lykkes. Den egyptiske 
presidenten, Anwar Sadats reise til jerusalem i november 1977 
giorde mye til % broyte vei for amerikansk midtOstensuksess. 
Men de innledende fredsforhandlingene mellom Israel og 
Egypt gjorde også sitt til å gi Israel ryggen fri til 8 sl8 til i nord. 

5. m m  1978: Operasjon «Lltanl» 

om svar på en paiistinsk aksjon 11. mars ved Tel Aviv (34 
knelere og 9 geriljasoldater ble drept i kryssild da en geril- 
jagmppe prtlvde 8 kapre en buss) invaderte israelske styrker 
&-Libanon. 36.090 soldater angrep langs en 100 km lang 
front. IDF (israeli Defense Forces, dvs. den israelske hm) ryk- 
ket ca. 40 km inn i landet - til Litani-elven. Invasjonen fikk 
blant annet som resultat at ca. 2.000 mennesker ble drept og at 
over 200.000 ble drevet flukt nordover. 

Det nye ved denne aksjonen var det store omfanget den fikk. 
Orensekrenkelse hadde funnet sted kontinuerligher siden 1968, 
som et resultat av krigstilstanden mellom Israel og palestinke 
geriljagrupper. Det man s% her var en regulær militær operas- 
jon av stbrre omfang, dvs. en invasjon. 

n. m m  W8: UNIFIL blir formelt oppretet 

På anmodning fra den libanesiske regjering ble det avhold 
m6te i FNs Sikkerhetsrad den 17. mars 1978, og resultatet ble 
resolusjonene 425 og 426 som krever israelsk tilbaketrekning 

"og som oppretter en fredsbevarende styrke som skal sendes til 
Bor-Libbanon, dvs. UNIFIL (United Nations Interim Force in 



Lebanon). Det var USA som foreslo og som presset å for å op- 
prette UNIFIL. Dette må ses i sammenheng med Carters 
bestrebelser på å få forhandlinger mellom Israel og Egypt i 
gang, altså Camp David-prosessen (se nedenfor). Resolusjon 
425 av 1978 definerer mandatet for UNIFIL i paragraf 3: 

UNIFIL skal bekrefte tilbaketrekningen av de israelske 
styrkene. 

Gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet. 

Assistere den libanesiske regjering i gjenopprettelsen av 
dens autorite i området. 

Norge var ett av de land som ble forespurt om 8 bidra med 
tropper til UNIFIl-styrken. Ved kongelig resolusjon ble det 
bestemt å sende en norsk kontingent p% ca. 750 mann. Den 7. 
april ble det besluttet % sende en tilleggsstyrke på 200 mann. 

Fortroppene til den franske kontingenten landet i Beirut Et 
svensk kompani var vei fra Sinai (UNEF 11) og et iransk 
komp& fra Golan (UNDOF). Nordmennene og kanadierne 
kommer noen få dager etterpå. 

3. mai 1978: 

Sikkerhetsrådet vedtok resolusjon 427 (1978) som hever 
taket UNIFIL fra 4.000 til 6.000 mann. 

il( 

UNIFIL var n8 kommet opp i seks tusen mann (6.100) og 
hadde kontingenter fra ni nasjoner: Erankriie Norge, Iran, 
Canada, Nepal, Senegal, Nigeria, Fiji og Eire. IDE hadde truk- 
ket seg ut av Sor-Libanon, men hadde samtidig overlatt en 5-10 
Hometer dyp sone nord for grensen til en lokal milits som ble 
ledet av Major Saad Haddad, en gresk-ortodoks kristen som 
ca. tre måneder etterpå ble ekskludert av den libanesiske hær. 
Mye av militsens utstyr var av israelsk opprinnelse, og en del av 
soldatene var trenet i Israel. Militsen talte 1.5062 00 mann. 
Dens eksistens forhindret UNIFIL fra full tilstedeværelse helt 
ned til grensen mot Israel. " - 

Et annet problem var byen Tyr ved kysten og området rundt 
denne. Den franske kontingenten ble innsatt har, men trefn- 
inger mellom denne og PLO i mai forte til at de trakk seg 
tilbake utp% sommeren. Dette var den franske regjerings 
beslutning. mlgelig ble UNiEILs reelle område begrenset i 
nord av Litani-elven, i vest av området rundt Tyr, og i sor Had- 
dads omrbe (også kalt «enklaven»). 

31. joli 1978: uihwkaba-trefningen)) 

I slutten av juli besluttet den libanesiske regjering 8 sende en 
«task force» til Tibnine i UN1FI~-omr8det. Dette skjedde etter 
kontakt med d e  parter. Da den nådde Kawkaba-området 31, 

I juli, åpnet Haddal-militsen iid og frammarsjen ble stoppet. < *: 



r . - 17. september 1978: Toppmote p8 Camp David: 

I 
Etter lengre tid med bilaterale forhandlinger mellom Israel 

og Egypt, organiserte President Carter et toppm6te sitt 
landsted Camp David i september. Her deltok Carter, Begin og 
Sadat. Resultatet ble en to-delt avtale: 

i 1. En fredsavtale mellom Egypt og Israel, hvis hovedpunkter 
var henholdsvis israelsk tilbaketrekning fra Sinai innen april 
1982 og etablering av normale relasjoner mellom de to land. 

2. En rammeavtale angående framtiden for Vestbredden og 
Gaza med mulighet for palestinsk selvstendighet/autonomi i 
disse omr8dene etter en overgangsperiode p8 5 &. 

19. september W8: 

UNIFILs mandat blir fornyet med 4 mheder. 

19. januar 197% 

UNIFILs mandat ble fornvet med 5 måneder. Etter dette ble 
6 mhker den vanlige mellom hver mandafornyelse. 

M. mani 197% Camp David-avialen undertegnes 

Date skjedde i Washington D.C. President Sadat og 
srafsminister Begin undertegnet avtalen i nærvær av president 
Carter. Etter deke ble ~ g G t  boikottet okonomisk og politisk 
av de andre arabiske landene. Det betvdde di~lomatiske bmdd I 
og slut; p8 Bkonomisk hjelp. Etter den islamske revolusjonen i 
Iran vinteren 1978/79 ble forholdet mellom USAs to viktigste I 
stdttespiliere i Midtosten, Israel og Egypt, enda viktigere for 
den amerikanske administrasjonen. 

Mandatet til UNEF il-styrken i Sinai gikk ut uten 8 bli for- 
nyet. Dette skyldtes de arabiske lands motstand mot Camp 
David-avtalen og den sovjetiske stbtte til deres linje. (Sovjetu- 
nionen vilie lagt ned veto i Sikkerhetsridet om saken hadde 
kommet opp.) 

9. april 1980: 

Haddad-militsen kidnappet og drepte 2 irske UNIFIL- 
soldater. I 

I begynnelsen av mars besluttet den libanesiske regjering 8 
seode regulrere enheter fra den libanesiske hær sbrover for 8 
styrke regjeringens autoritet i omrg\det. Dersom regjeringen 
kunne f'8 effektiv kontroll i Sor-Libanon, ville noe av behovet 
for UNIFI1 falle bort. Haddad gjorde sterk motstand mot 
beslutningen. Hans milits 8pnet ild mot UNIFIL-posisjoner og 
tre nigenanere ble drept. 

I begynnelsen av april kom den sterkeste oppblussingen av 
kamper i Libanon siden borgekrigen tok slutt i 1976. Syrere 
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kjempet mot maronitter i det sentrale Libanon (spesiel området i rundt byen Zahle i Bekaadalen) og Haddad kjempet mot 
1 palestinere i sOr. 

Israelerne utforte bombeangrep, kommandoraids og ar- 
tiIlenbeskytning mot palestinske m& i sor. I månedsskiftet 
utplasserte syrerne SAM-6 luftvernraketta i Bekaa-dalen. 
Israel forlangte rakettene fjernet, men dette nektet Syria. 
Felgen av dette ble at President Reagan sendte. Dr. Philip 
Habib til Midtosten som mekler i konflikten mellom de to 
land. I de phlgende tre måneder ble det forhandlet intenst for 
å f% i stand en våpenhvile. 

30. juni 1981: 

Menachem Begin vant nok en gang valget. I slutten av 
måneden ble Arie1 Sharon utnevnt til forsvarsminister. 

23. juni 1981: ...! 

våpenhvile ble inngått mellom Israel og PLO. Amerikanerne 
var i kontakt med Israel og FN med PLO. Våpenhvile ble ogsa 
inngått mellom Syria og Israel etter medvirkning fra USA og 
FN. 

3. august 1981: 

En ny fredsbevarende styrke ble formelt etablert for tjeneste 
i Sinai under og etter den israelske tilbaketrekningen. Dette var 
MFO, Multinational Force and Observers. Styrkens mandat er 
å overvåke gjennomforingen av Camp David-avtalens sik- 
kerhetsarrangement etter den israelske tilbaketrekningen fra 
Sinai. 

Folgende land bidrar til styrken: USA, Frankrike, Stor- 
britannia, Italia, Nederland, New Zealand,. Australia, 
Uruguay, Colombia og Fiji. Norge har bidratt med å stille en 
general som sjef for styrken. 

6. oktober 1981: 

Anwar Sadat ble drept i et attentat utfort av muslimske fun- 
damentalister. Disse gruppene sto sterkt i Egypt og var 
motstandere av både Camp David-avtalen og Sadats in- 
nenrikspolitikk, 

14. desember 1981: 

Den israelske nasjonalforsamling, Knesset, vedtok at 
israelske lover, jurisdiksjon og administrasjon skulle gjelde på 
Golan. Dette betydde i praksis anneksjon av Golan. Det sk- 
jedde ingen endring i den militære situasjonen på Golan- 
hoydene og heller ikke i UNDOFs rolle. 

Den israelske tilbaketrekningen fra Sinai fulfort. Det in- 
nebar at Camp David-avtalens forste del var oppfylt. 

Utviklingen etter Israels invasjon i 1982: 



Isradskc fly angrep igjen paies- posisjoner innen 
Dermicd VW den stilltiende vilpeahvllen meltom PLO 

kraeleme. som hadde vart i vel ett brutt. 

Condon-antbassador ble skutt ned og alvorlig &ei av 
fiendtlig gruppe i London. Saname dag bombarderte 
fly Bdnit. 

I 
Israel invadm L i n  med en antatt styrke p8 G&. 90.W 

mm. Dette var en kombinert operasjon med land-, sj6- og 
iufrstridskrefter. UNIFIL - som ikke var u t m  for 8 stoppe 
en atorre iwasjon - kunne ikke dlin noe nevneverdig for bl 
bindre den ismbke framrykkb@n. UNIFIL bk liggende bak 
de israelske h j e r  W, invwjonen. 

De israelslte troppene. &de Beirut. Istael kam n8 i direkte 
konRontssjon med syrene. I kraftige luftkamper blir hele 60 
sgiiske fiy skutt ned og luftveniet i Bekaa-dalen ble IMelagt. 

Eacr amerikattsk p w  k m  v8wnbvile i sbmd mellom I m l  
og spria. Kampene. meilom den i~delske her og PLO fo~artsatte 
med utonninaket styrke. I lepet av juni, og august ble Beirut 

meget kraftie: bombafdmnent. l perioden 13.6 til 12.8 
b o m M  koMinuerliig ff& land, sj6 og l&. Btter 

w flere t w n  mennesker drept - 80190 OJo av diwc var 
forlangte at dm paiestin8ke geriijaen skuile 

 nedla veto i FNs sikkerhet& mot m resolusjon fram- 
Sau av Frankrike som forrelo at obser%~tOrer fra FN skulle I 

ev eventuell &pcnhvile mellom Iuraei og 

anm451 formelt USA, Frankrike og Itaiia om 8 
troppa til en flernasjonal styrke. MNF, Multina- . Styrkenes -dat var 8 gi assistanse til den 
hatr (Lebanese Ameti FMCCS, LAF) i dens op- 

og fremst i oppgam 8 sikre de palestinske 
s fonstht le  tilbaketrekning fra Beirut. s8 

som befoMqen i Bcinit. 

libanesiske parianmf valgte b h l r  m y d  tll ny presi- 
i Libarn. Han var leder fm falangist-militsen, som er en 



maronittisk milits. 

MNF-styrken, p% totalt 2.285 mann, ankom Beirut. 

1. september 1982 

Bashii Gemayel ble drept i et terrorangrep p% falangistenes 
hovedkvarter i Beirut. Samme dag lanserte President Reagan 
en plan for Ibsning av den arabisk-israelske konfiikt, «Reagan- 
planenu. eg fredsavtale d t t e  bygge pa resolusjon 242 og 
planen var a anse som en videref- av Camp David-avtalen. 
Rie valg m%tt T i e  sted Vestbredden og i Gaza og mitte 
være palestinsk selvstyre i allianse med Jordan. 

10. - 13. september 1982: 

MNF-styrken trakk seg ut av Beirut etter utf8rt oppdrag. 
Evakueringen av de palestinske miiitære styrkene ble gjen- 
nomf6rt med bla& annet USAs medviricming. 

16. september 1982: 

Massakren i Sabra og Shatila begynte. Den varte i tre dager, 

hundrevis av palestinere ble drept av falangister. Som okkup 
sjonsmakt ble Israel anklaget for medansvar i massakren. 

19. september 1982: 

Sikkerhetsrådet i FN ba i resolusjon 521 (198 
Generalsekretæren om % konsultere den libanesiske regjeru 
angknde en mulig innsettelse av FN-styrker i Beinit. &c 
skommanderende fro UNIFIL var rede til å overfore 2.000, 
sine tropper til Beirut. Imidlertid viste det seg al Libanon (L 

sket en rekonstruert MNF-styrke i stedet. 

20. september 1982: 

MNF-landene imOtekom Libanons Onske. 

24. - 29. september 1982: 

MNF 11, dvs. franske, italienske og amerikanske tropper (U 
Marines) ankom til Beirut. Total var dette 3.500 mann. Utovc 
hOsten okte antallet til ca. 4.000. En liten kontingent fra Sto. 
britannia ankom 8.2.1983. Sommeren 1983 var MNE I1 oppt 
5.400 mann. Styrken ble stiende i Beirut halvannet %r. 



- - 

24. april 1983: 

Etter lengre tid med diplomatisk aktivitet dro USAs 
utenriksminister George Shultz til Midtesten for 8 prove 8 
forhandle fram en tilbaketrekning av fremmede tropper fra 
Libanesisk jord. 

17. mai 1983: 

En avtale ble undertegnet av Israel og Libanon som om- 
bandlet vilkhene for israelsk tilbaketrekning og framtidig 
samarbeid mellom de to regjeringer. Israel fremhevet at et 
*k& for tiibaketrekning var at syrerne gjorde det samme. Av- 
talen ble ikke godkjent av Syria. 

3. - 4 september 1983: 

Israel trakk seg tilbake fra ~eimt-området til Awali-eiven 
nord for Saida. Dette forårsaket et maktvakuum som den 
libanesiske h m  ikke klarte 8 fylle. Resultated ble harde kamper 
i Beirut, hvor ogsi MNF ble involvert. Disse varte ti1 26. 
september, da en våpenhvile kom i stand og en nasjonal for- 
soningskomite ble opprettel. 

23. oktober 1983: 

241 amerikanske marinesoldater og 58 franske soldater ble 
drept i et attentat mot MNF-forlegninger i &irut. 

31. oktober 1983: 
En nasjonal forsoningskonferanse ble åpnet i Gen6ve. De 

viktigst partene i Libanons interne strid var representert. 

U.S. Marines ble trukket ut av Beirut og forlagt på 
marinefartoyer utenfor kysten. 

Februar 19lM 
USA og Israel var nå villige til % g8 inn for en EN-styrke til 

erstatning for MNF. Dette strandet imidlertid på et mssisk 
veto. (Det var igjen inne i bildet 8 sende deler av UNIFIL til 
Beirut.) 

30. mars 1984: 

Reagan endte USAs deltagelse i MNE. 

23. juli 1984: 

Valg ble avholdt i Israel. Resultatet ble en koalisjonsregjer- 
ing mellom arbeiderpartiet og Likud. Shimon Peres -lederen 
av arbeiderpartiet - ble statsminister og Yitzhak Shamir fra 
Likud ble utenriksminister. 

8. november 1984: 
Forhandlinger mellom Israel, Libanon og EN begynte i Na- 

qoura om israelsk tilbaketrekning fra Libanon. Fra FNs side 
ble det håpet at UNiFILs framtidige situasjon skulle bli avklart 
i lopet av forhandlingene. Spesiel håpet man at partene skulle 
enes om en eventuell ny deployering av -IL ned til den 
israelsk-libanesiske grensen. 



N a q o u r a - f o r h a n u  ble brutt. Samme dag besluttet 
Isra& regjering at Israel 8 M e  trekke seg ensidig ut av 
Libanon. Dette skulle skje i IOpe av 6 - 9 &eder og i tre 
etapper. Det var flere gnumer til denne besluiningen. For det 
fmte  hadde inigcn pljfbrt den isreelske hm relativt store tap 
(ca. 600 personer). Danest var okkupasjonen svrert kostbar 
for Israel. Og aist, men ikke -. krigen og okkupasjonen 
påftkte sivilbefolkningen i Libanon store tap og lidelser, 
hvilket fWe til ai den ble meget fiendtlig innstilt mot ok- 
kupantene. Tilbaketrekningen begynte i slutten av januar. 

Regjeringen i Israel ga son t  lys for andre trian av 
tilbaketrekningen, etter at forste trinn var vel gjc~omf0rt. 

UNImLs &&t bie forlenga med nye 6 mheder. 

27. apt# 1- 

i s d s  regjering ga m n t  lys for tredje trinn av tilbaketrekn- 
ingen. L 

24 finske UNIFIL-soldater ble tatt fil fange av den 
sorlibmwiske hacr (SLA-South Lebane h y )  - angivelig 
for i ha hjulpet SLA-soldata til desertere. 

15. jnni 19115: 

De fmke gislene blir natt fri. 



D en 10. Juni 1985 slo den israelske regjeringen fast at den 
ville trekke sine styrker fra Libanon, men opprette det 

,som ble kalt en «sikkerhetssone» som skuiie bemannes av «Den 
Rir-Libanesiske Hæren» med stotte fra Israel. Taiiet for hvor 
mange israelere som er igjen i Libanon varierer meliom 500 og 
3000, avhengig av kildene og hvorvidt man ser på sporadisk 
israelsk opptreden i området som permanente troppestyrker. 
FN's generalsekretær har gjort det klart at en slik «sik- 
kerhetssone~ må ses på som forgripelse av libanesisk ter- 
ritorium og setter seg ut over sikkerhetsrådets resolusjoner. 
Generalsekretæren har også påpekt at FN's syn på sik- 
kerhetssonen er at den vil ake volden i SOr-Libanon og ikke 
bidra til fred i området. I en rapport til rådet ber også 
generalsekretaxm om at flere i-land bidrar med stotte til finan- 
sieringen av styrken som lider under alvorlige okonomiske pro- 
blemer. Den 24. oktober trakk Nederland sine siste styrker ut 

I av UNIFIL. områdene som for var bemannet av et in- I . 
f&terikornpani ble overtatt av tropper fra Fiji og Nepal og 

. , 
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nepaleserne bidro også med et ekstra infanterikompani som 
kom til Libanon 25. februar 1986. UNTSO ble også styrket 
med et ekstra «team» i april 86. I Tyr ble det åpnet en mindre 
transit-base i midten av februar - med norsk Move-Con sjef, 
kaptein Knut Brunstad. 

Den italienske helikoptervingen mistet en av sine helikoptere 
5. febmar. Det hadde blitt tvunget til å fly innenlands fra 
Beirut til Naqoura på grunn av sterk vind og ble skutt ned av 
milits i Saida-området. Passasjerer og mannskap unnslapp 
ulykken uten stbrre skader. 

Den mest alvorlige hendelsen i UN~F~~-omr&det i lbpet av 
siste mandat-periode inntraff etter at to IDF/SLA-kjbretbyer 
ble angrepet nær byen Kunin og to israelske soldater ble kid- 
nappet. Etter episoden gikk israelske styrker bestående av tre 
mekaniserte bataljoner med stbtte fra stridsvogner og 
helikoptere, inn i Libanon og utfbrte en omfattende leteaksjon. 
De israelske styrkene var i Libanon fram til 22. fabruar. 

Etter den israelske operasjonen i - og nord for sik- 
kerhetssonen ble patruljer fra IDF og SLA utsatt for angrep i 
storre grad enn for, og både israelere og SLA-soldater er blitt 
drept. Det umiddelbare resultatet etter leteaksjonen der det 
kom til flere tilfeller av overgrep mot sivilbefolkningen som FN 
har protestert mot, synes 8 være en endring av det politiske 
klimaet i regionen. Den Shia-muslimske militsen AMAL som 
holdt en lav profil under aksjonen, kan som fblge av dette ha 
mistet noe av sin stbtte i befolkningen. Flere rapporter går ut 
p8 at den mer ytterliggående Khomeini-tro militsen Hezbollah 
har fått flere tilhengere i Sbr-Libanon. Dette vises også på et 
mer fundamentalistisk forhold til Islam i enkelte omr8der som 
f.eks Tyr. UNIFIL har våren 1986 innskjerpet bestemmelsene 
som skal forhindre at soldater fra styrken skal virke stbtende 
p8 befolkningen med klesdrakt, alkoholbruk eller annen 
oppfbrsel. 



Da UNIFILs mandat gikk ut 19. april kom det som en over- 
raskelse på mange at fornyelsen ble på tre måneder og ikke seks 
slik det har vært vanlig de siste årene. Det var Frankrike som 
presset på i sikker-hetsrådet for å få mandatperioden satt ned 
helst til to måneder. I 
I 

Avgjoreken har avstedkommet en rekke reaksjoner fra 
iibanesiske myndigheter som ser forkortelsen som et tegn på 
det går mot slutten for FN's engasjement i S6r-Libanon. Også 
AMAL har ved flere anledninger anmodet om at UNIFIL må 
bli. I forbindeise med mandatfornyelsen har Sovjetunion sagt 

/ at landet fra nå av vil bidra finansielt til UNIFIL. 

l I det den 16. norske FN-kontingenten forlater Libanon er 
UNIFIL i ferd med å få ny sjef. Den irske gened-loytnanten 
William Caliaghan forlater Naqoura for å overta som sjef for 
UNTSO i Jerusalem. I folge avisoppslag has den norske 
forsvarsledelsen avslått tilbudet om en norsk «Force Com- 
mander*. Den tredje sjefen for FN's fredsbevarende styrke i 
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