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VELKOMMEN TIL
LIBANON
Dere stå nå foran en tjeneste som er ukjent for de fleste, selv
om enkelte av dere har tjenestegjort i UNIFIL tidligere. Dere er
motivert for tjenesten og har fått nyttig informasjon under avdelingsperioden i Norge. Likevel er det naturlig at dere føler dere
litt usikre på hva de neste seks månedene vil innebære.
Jeg vil understreke at dere kommer til et land som herjes av
en borgerkrig som har vart i 12 år. Det som likevel er bakgrunnen for at UNIFIL er her, er at israelske styrker fortsatt
okkuperer deler av Sør-Libanon. Disse styrkene og deres allierte
er det den nasjonale og muslimske motstandsbevegelsen
forsøker å bekjempe.
Sammenstøt med skuddvekslinger og tap av menneskeliv er
daglige opplevelser for sivilbefolkningen. Vi kommer hit som
soldater, men ikke for å slåss. vår oppgave er å hindre sammenstøt og prøve å legge forholdene til rette for at lidelsene til
sivilbefolkningen skal bli færrest mulige, og kanskje også legge
grunnlaget for normale forhold i denne delen av landet.
Dere som skal tjenestegjøre i Norbatt kan få nok å stri med.
Riktignok er det forholdsvis rolig i Norbatt for tiden, men
vanskelige situasjoner kan oppstå. Da kan deres måte å opptre
på være avgjørende for om vanskelighetene løses opp eller utvikler seg til en mer kritisk situasjon.
Stikkord her er: Opptre bestemt, men høflig. Husk at dere
møter mennesker med en annen religion og andre leveregler. Ta
hensyn til dette.
Verkstedkompaniet,
(eller NorMaintCoy,
som er den offisielle UNIFIL-forkortelsen)
er forlagt nær den mer urolige delen
av UNIFILs operasjonsområde.
Dere gjør det meste av jobben

innenfor gjerdet, og vil ikke ha den nære kontakt med stridende
parter slik som naboen, Irishbatt. Likevel er det viktig at dere
holder dere orientert om situasjonen og tar nødvendige forholdsregler både "hjemme"
i Camp Scorpion og ute på
oppdrag.
Siden forrige kontigentskifte har UNIFIL fått en ny avdeling,
Force Mobile Reserve (FMR). Noen av dere skal tjenestegjøre i
den norske mek-troppen i dette UNIFILs brannkorps. Dere vil
bli stilt overfor vanskelige oppgaver, men vil bli utstyrt og trenet
til å avverge situasjoner som kan oppstå. Dere må være innstilt
på et nært samarbeid med de andre nasjonene i UNIFIL, og
akseptere at "norske" regler ikke alltid gjelder.
Enkelte av dere skal også tjenestegjøre ved MP-kompaniet
eller i hovedkvarteret i Naqoura. Her vil dere i stor grad få individuelle oppgaver som krever stor grad av selvstendighet.
Dessuten vil dere jobbe i et internasjonalt miljø der engelsk er
arbeidsspråket.
Felles for virksomheten er at vi alle er en del av UNIFIL og
hver på vår post er med på å dra et felles lass. Muligheten for å
se og oppleve andre kulturer, historiske steder osv. vil dere også
få mens dere er i Midt-<Dsten. Benytt dere av det.
Norske soldater har et godt omdømme i UNIFIL. Bidra til at
jeg kan si det samme om seks måneder.
Lykke til med tjenesten!
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Krigen i Libanon har allerede p~g~tt i ett dusin ~r. Den er
en borgerkrig, men mer, enn
det. I tiltagende grad har den
libanesiske konflikten blitt en
del av et av de lengst p~g~ende
storpolitiske problemer i verden:
Midtosten-konflikten.
Midtosten
har
'allerede
gjennom mange ~r vært et av
de mest brennbare omr~der i
hele verden, og mange observatorer mener at hvis en
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tredje vendenskrig noen gang
bryter ut, er dette et sannsynlig
sted. Og Libanon har lenge
kjent konfliktens varme.
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Problemene i Libanon er dels
interne, en kamp om makt og innflytelse (se egen artikkel side 9).
Den andre siden av krigen i Libanon er en del av Midtøsten-
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konflikten, som i sin kjerne er
striden om staten Israels opprettelse og eksistens .

• Buraydah

Palestina
I 1948 utropte den jødiske minoriteten
i
Palestina
den
selvstendige staten Israel. Jødene
gjorde krav på landet ut i fra historiske og religiøse henvisni,nger krav på det bibelske Eretz Israel,
som omfatter enda større områder

.Onalzah

.Medina
SAUDI

enn det areal Israel i dag består av.
Israel ble til i landet som til da
var kjent som Palestina, et mandatområde
under britisk styre.
Britene hadde av Folkeforbundet
blitt gitt ansvaret for Palestina
etter det tyrkiske (ottomanske)
nederlaget i den første verdenskrig
- til da hadde Palestina tilhørt det
ottomanske riket. I 1946 ble en del
av mandatområdet
gitt selvstendighet, det som i dag er kongedømmet Jordan. I 194 7 avsto
Storbritannia
ansvaret
over
Palestina,
og henviste landets
framtid til FN. Generalforsamlingen i FN vedtok i november
1947 en resolusjon som gikk inn
for å dele Palestina i seks deler,
hvorav tre (56% av arealet) skulle
utgjøre en arabisk stat, de øvrige
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tre (43% av arealet) en jødisk
stat. Jerusalem skulle være en internasjonal
sone, administert av

FN.
Da britene formelt trakk seg ut
av Palestina 14. mai 1948, ble
staten Israel øyeblikkelig proklamert, og FN-planen aldri satt ut
i livet. Ved Israels fødsel utgjorde
den jødiske befolkningen et mindretall på 40% i Palestina - opp
fra 8% i 1920, etter omfattende
ulovlig innvandring.

Krig
Den ensidige utropeisen av Israel førte straks til krig mel om
den nye staten og de arabiske
nabolandene. Den unge staten var
imidlertid godt forberedt,
også
militært. Gjennom flere år hadde
jødiske geriljaorganisasjoner
vært
i virkomhet, blant annet ved å
rette angrep mot britene. Den
senere statsminister
og fred prisvinner Menachem Begin var en av
de geriljalederne som av britene

ARABIA

ble etterlyst for terrorisme.
Israel slo angrepet tilbake, og
satt igjen med et større territorium
enn hva den jødiske staten var blitt
tiltenkt i FNs delingsplan. Jordanske styrker okkuperte og la
under
seg Vestbredden,
mens
egyptiske styrker satte seg fast i
Gaza-stripen.
Nederlaget til tross, fortsatte de
arabiske stater sin diplomatiske
kamp mot Israel, og rusted seg
samtidig til nye militære framstøt.

r

Særlig ble Egypt av israelerne
betraktet som en farlig fiende, og
etter at president N asser i juli
1956 nasjonaliserte Suez-kanalen,
inngikk Israel en hemmelig pakt
med Frankrike og Storbritannia,
og invaderte Egypte gjnnom Sinai
i oktober samme år, med påfølgende militær intervensjon fra
Frankrike og Storbritannia. Etter
press fra FN og USA måtte Israel
trekke seg tilbake.
Lynkrigen
I mai 1967 brygget det på ny
opp til krig i Midtøsten. Egypt,
Jordan, Syria og Israel mobiliserte
alle, og forberedte seg til en eventuell konfrontasjon.
5, juni gikk
Israel til et overraskende angrep
mot flyplasser i Egypt, Irak, Jordan og Syria. Etter seks dagers
kamper var den tredje arabisk-israelske krig over, og Israel hadde
okkupert Vestbredden,
Sinai og
Golan-høydene.
Krig brøt ut på ny i oktober
1973,
da
egyptiske
stryrker
krysset
Suez-kanalen,
brøt
gjennom den israelske Bar Levlinjen og gjen erobret deler av Sinai. Samtidig angrep Syria på
Golan. Etter vel to ukers kamper
ble en våpenhvile vedtatt, etter
initiativ fra FN.

fra Sinai

Israelske styrker på vei inn

åpning av grensen
land.

er ikke av ny dato. Bildet viser jodiske soldater

mellom de to

og en

Ingen varig Fred
Fredsslutningen
mellom Egypt
og Israel ble fordømt av samtlige
arabiske land, og Egypt ble utstøtt
fra Den arabiske liga og andre
pan-arabiske
organisasjoner.
Egypt ble kritisert for å ha inngått
en fredsavtale med Israel på ensidig grunnlag, uten at det palestinske problemet var blitt løst.
Palestina-spørsmålet
er
kjernespørsmålet
i Midtøstenkonflikten, og er like uløst i dag
som det var da det ble skapt i
1948.
Palestinerne er de arabiske innbyggerene som befolket Pal es-

iLibanon

over de snokledte HermonjJellene.

Fredsslutning
I 1978 begynte
de såkalte
Camp
David-forhandligene
mellom Egypt og Israel, med
USAs president Jimmy C arter
som
mekler.
Forhandlingene
munnet ut i en fredsavtale mellom
Egypt og Israel, som ble undertegnet
i mars
1979. Den
egyptiske president
Anwar elSadat og Israels
statminister
Menachem
Begin
ble
tildelt
Nobels fredpris for avtalen, som
blant annet innebar en israelsk
tilbaketrekning

i

Krigene Midt-Osten
slutten av 40-årene.

tina på den tid Israel ble utropt.
Flere hundre tusen palestinere ble
fordrevet eller flyktet i forbindelse
med opprettelsen av staten Israel;
delvis som en følge av sionistiske
terrorhandlinger,
eller frykt for
slike.
De
største
flyktningekonsentrasjonene
kom til ~ oppst~ pa Vestbredden/Jordan,
i
Gaza og i Libanon, og Israel har
nektet flyktningene og deres etterkommere
å vende tilbake til
deres hjem og eiendommer.
Palestinerne i eksil har fortsatt å
kreve retten til hva de betrakter
som sitt hjemland. De arabiske
stater har i ord, og i noen grad i
handling,
støttet
palestinernes
krav, og opprettholder
en kald

i Kamp

mot arabere

i Tel A viv i

krig mot staten Israel.
Midtøsten- Konflikten
Den politiske og militære konflikt vi vanligvis omtaler som
Midtøsten-konflikten,
bør derfor
rettere kalles Palestina-konflikten.
Dette er ikke først og fremst en
kamp mellom de arabiske stater
på den ene siden og Israel på den
andre. Kjernen i spørkonflikten er
Palestina-spørsmålet,
hvor den
palestinske befolkning i henhold til
folkeretten krever et hjemland og
nasjonal
selvbestemmelsesrett.
Dette landet er Palestina, som
også Israel i 1948 forsynte seg
med en stor del av, og som israelerne ikke vil gi slipp på.

Egypts president A nwar el Sadat ser på israelske posisjoner over Suezkanalen fire måneder for oktober-krigen
1973.

i

3

EGYPT:
Med en mobiliseringtssyrke
på totalt 853000
mann, er
Egypt den stGirste militærmakt i
regionen. Egypts væpnede stryrker har en stående styrkre hær
på 320000, og en total stående
styrke på 453000 - dessuten
400000 reservister.
Egypt ble fram til tidlig på
1970-tallet
utstyrt
med sovjetiske våpen, men har siden
mottatt omfattende militær - og
akonomisk - statte fra USA.
Egypterne
har også en omfattende nasjonal våpenindustri,
og er en betydelig våpeneksportar.
SYRIA:
Med et folketall på bare en
femtedel av Egypts, henholdsvis
10 og 50 millioner, har Syria
likevel en mobiliserings styrke på
840000, og en stående styrke på
500000,
hvorav
396000
i
hæren.
Syria er utstyrt med moderne
sovjetiske våpen, i tildels store
mengder,
blant
annet 4100
stridsvogner (mot Egypts 2500).
ISRAEL:

Israelske soldater

i Beirut,

Sammenlignet med Egypt og
Syria er ikke det israelske
forsvaret imponerende, i hvert
fall ikke på papiret. Dem stående
hæren teller 130000. Det israelske forsvaret er i stor utstrekning utstyrt med moderne
amerikanske
våpen, men har
også selv en omfattende
og
avansert våpenindustri.
Israel produserer
en lang
rekke forkjellige våpentyper, fra
maskinpistolen Uzi til Merkava
tanks. En prototype
på jetjageren Lava er utarbeidet.

1982.

KRIGS FAREN

Siden tidlig på 1970-tallet har
flere palestinske grupper grepet til
våpen for å fremme sitt krav, i et
forsak på å bekjempe staten Israel. I denne politiske og militære
kampen blir palestinerne stattet av
de fleste arabiske land.
Få palestinere mener det er
realistisk å kunne vinne en militær
seier over Israel - verdens fjerde
4
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sterkeste militærmakt.
Men de ansker å tvinge Israel til
forhandlingsbordet, og i det kravet
stattes de aven
stadig starre
gruppe land i FN. Israel nekter
imidlertid
konsekvent
å mate
palestinske
«terrorister»
ved
forhandling-sbordet,
og situasjonen er like fastlåst nå som i hele
perioden etter 1948.

I Midtasten-konflikten
spiller
også begge supermaktene
sine
roller. Sovjetunionen har gjennom
mange år stattet Syria og den
palestinske kampen; USA gir mer
akonomisk og militær bistand til
Israel enn til noe annet land, og
statter det israelske synet også
politisk.

Få observatarer
regner med
en snarlig storkrig i Midtasten.
Egypt og Israel undertegnet en
fredsavtale i 1979 og det er få
tegn på en ny krig mellom Israel
og Syria med det farste. Skulle
en ny krig bryte ut er den siste
muligheten mest sannsyling, og
selv om det israelske forsvaret
internasjonalt har en hay stjerne,
regner mange i dag Syria som en
jevnbyrdig mostander.

FORCE
MOBILE
RESERVE
Force
Mobile
Reserve
(forkortet
til FMR) er en
uttrykningsstyrke - gjerne kalt
UNIFILs brannkorps. Styrken
er utstyrt med et stqrt antall
pansrede personell-kjØretøyer
(PPK'er) og tung bevæpning.
Hele eller deler av styrken er på
kort varsel i stand til å rykke ut
for å rydde opp i vanskelige
situasjoner overalt i UNIFILs
ansvarsområde.
Det var i august 1986 at det
virkelig ble klart at UNIFIL
trengte en utryknings-styrke
for å trygge personellets sikkerhet. Pli den tiden hadde vi
en fransk bataljon i det omrlidet som nli er Ghanbatts.
Det hele startet med en opphetet
diskusjon
mellom
franske vaktposter og personell
som ikke ville la seg kontrollere. Vaktposten følte seg truet
og skjØt - uheldigvis ble to libanesere drept. Dette førte
raskt til en ansamling
av
"fightere"
som angrep den
franske
posisjonen.
Fem
franske soldater ble drept og
ca. 20 såret før franskmennene
fikk trukket seg ut. Med en
FMR ville vi hatt en slagkraftig
styrke som ville vært pli plass
her og avverget at dette fikk
utvikle seg til en dramatisk situasjon.
FMR har deltakere fra Fiji,
Ghana, Finnland, Nepal og
Norge. Sjefen kommer fra Irland. Styrken skall altsli først
og fremst sørge for å avskrekke
"arrned elements" og andre fra
li forsøke seg med brlik, og om noe skulle være i emning være på plass og sørge for li
rydde opp før situasjonen utvikler seg.
Over til side 8
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FRED
De forente nasjoner (FN) ble
grunnlagt i kjølvannet av den
andre vendenskrig, i oktober
1945. Fra sitt hovedkvarter i
New York har verdensorganisasjonen
engasjert seg i
forsøk på å bilegge en rekke
konflikter som har vært en
trussel
mot
verdensfreden.
Mange av fredsbestrebelsene
har vært satt inn i Midtøsten.
En

av

metodene

FN

har

benyttet i sitt fredsskapende
og
fredsbevarende arbeid, er å sette
inn militære styrker under FNkommando og-flagg. Siden 1945
har FN iverksatt
13 fredsbevarende operasjoner, hvorav sju
har vært i form av fredsbevarende
militære styrker. De øvrige seks
har
bestått
av
ubevæpnede,
militære observatørkorps.

Først i 1948
Den første fredsbevarende
operasjon
FN startet,
var
United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)
i 1948, en observatør-organisasjon som fortsatt er i virke.
Den foreløpig sist igangsatte
misjon er UNIFIL, etablert i
1978.
A v de tre fredsbevarende
styrker som i dag er ute, er
UNIFIL den største. De to
andre finnes også i Midtøsten-regionen - UNDOF på
Golan
og UNFICYP
på
Kypros.
Selv om FNscharter ikke gir
klart rom for militære operasjoner, har slike blitt vanlige, og
kan innsettes etter enstemmig
vedtak i Sikkerhetsrådet. Hvis
ikke enstemmighet kan oppnås
der, kan en operasjon likevel
settes ut i livet, gjnnom to
tredjedels flertall i Generalforsamlingen. En forutsetning
er at vertslandet samtykker i at
en styrke settes inn.

FN har satt opp mangefredsbevarende

Utenfor FN-kontroll
Den første gang FN benyttet
seg av militære i sitt fredsbevarende virke, var på Balkan
og i Indonesia i 1947, da små
grupper av observatører
ble
sendt ut - til Balkan også fra
Norge. Men fordi disse ikke
var under direkte kontroll av
FSs generalsekretær,
blir de
vanligvis ikke regnet med i
rekken av FN -operasjoner. Det
samme gjelder den internasjonale styrken i Korea.

styrker, som her p3 Gazatripen

ved Middelhavskyten.

De fredsbevarende ~erasjoner som regnes med pa listen
over FNs
operasjoner,
er
disse:
UNTSO 1948United
Nations
Truce
Supervision
Organization
(UNTSO) ble etablert i 1948,
etter den første arabisk-israelske krig. UNTSOs oppgave
var å overvåke den våpenhvile
som FN fikk etablert etter

forhandlinger mellon partene.
UNTSO har sitt hovedkvarter i
Jerusalem, og har vært sentral i
etableringen
av flere andre
fredsbevarende operasjoner. I
dag har UNTSO nærmere 300
observatører, som gjør tjeneste
i Israel, Jordan, Libanon, Syria
og Egypt. Norge hadde i 1986
16 observatører in UNTSO.
UNMOGIP 1949U nited
Nations
Military
Observer GROUP in India and

Fra det
Kongo.

Fly på patrulje over Libanon for
UNOGIL
(United Nations
Observer Group In Lebanon).

Pakistan (UNMOGlP) har sin
opprinnelse i konflikten mellon
India og Pakistan over grenseområdene
J ammu
og
Kashmir. Etter forhandlinger
fikk FN bilagt kampene, og
UNMOGIP ble satt inn i 1949.
Oppgaven er å bistå de lokale
myndigheter i å overvåke våpenhvilen, å observere og å
rapportere. Det er totalt ca 40
observatorer
i UNMOGIP,
hvorav i 1986 fem nordmenn.

EF· United Na\:ons Emerge:cy
FICYP· Ur.lted NallOns Peacp
OGIL
l FIL

Force
keeplng Force In Cyprus

United Nations Obs€,valiOn Group In Lebaf)on
United ~atlons lnterrm Force In lebanon

DO F - United
TSO - UMed

VOM -

Nations Disengagemem

Observer Force

Nations Truee SupervIsIon Orgarll131:0n
UnuedNallons
Yemen Obser~'allcn MISSIOr.

MOGIP - UMed Na\lOns Mililary Observer GrolJp In india and
IPOM - UnI1ed Nations India-Pakistan Observ31:on MISSIon
TEA - Urllted Nations Temporary becu!lve Autt"1only
DOM

R EP -

ONUC .

MIssIon of the Representative

Unl\ed Nations Operatlon

Guinea (Vest-India) i 1962,
etter at indonesisk e styrker
hadde gått i land i den tidligere
nederlandske kolonien. UNSF
skulle assistere et annet FN~
organ med å sikre en fredelig
avkolonisering av terroriet, og
besto av 21 observatorer fra
seks land, sammen med 1500
soldater fra Pakistan, stottet av
enheter fra USA og Kanada.

-
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ol the Secretary-Generalm

the Dominlcal

Pabslan

Republ~c

In tne Congo

UNEF 1956-57
United Nations Emergency
Force ble sendt ut i 1956, i
kjølvannet
av
den
andre
arabisk-israelske kirg. Styrken
ble etablert av Sikkerhetsrådet
for å sorge for at fiendtlighetene opphorte, og ble satt inn i
Gaza og langs grensen mellom
Egypt og Israel. på sitt meste
besto UNEF av ca 600 mann;
styrken ble dratt ut i mai 1967
etter
anmodning
fra
den
egyptiske
regjering.
Norge
deltok i UNEF fra starten.
UNOGIL 1958
United Nations
Observer
Group in Lebanon (UNOGIL)
ble satt inn i Libanon i juni
1958, for «å forhindre infiltrasjon av personell og våpenforsyringer
og
annet
materiell
over
Libanons
grenser». UNOGIL besto av
ca ett hundre observatorer fra på disse stedene har Norge deltatt
21 land, og ble tatt ut igjen i MASH og UNSCOB regnes ikke som
desember 1958.
meste nesten 20000 mann.
ONUC 1960-64
ONUC ble satt inn i juli 1960
etter at belgiske styrker hadde
Operations
des
Nations
Unies au Congo (ONUC) er %ått inn i sin tidligere koloni for
den til nå storste av FNs
a sla ned et OppOf. Styrkens
fredsbevarende
operasjoner.
oppgave var å gjenopprette ro
Kongo-styrken
telte på sitt og orden, og å sikre en belgisk

norske feltsykehuset

UNYOM 1963-64
United
Nations
Yemen
Observation Mission besto av
en gruppe observatører
og
stotteavdelinger fra Kanada og
Jugoslavia, og ble satt inn i
Yemen etter at et statskupp der
i 1962 hadde ført til borgerkrig
med internasjonal innblanding.
UNYOMs
oppgave
besto
utelukkende i å observere og å
rapportere, og operasjonen som også hadde norske deltakere - ble avviklet i 1964
uten at krigen ennå var over.
UNFICYP 1964United
Nations
PeaceIkeeping Force
in Cyprus
(UNFICYP) ble satt inn etter
at sammenstot
mellom del
gresk-kypriotiske
og tyrkiskkypriotiske
befolkningen
på
(~ya i 1963 truet med å tiltrekke
seg utenlandsk
intervensjon.
De for ste troppene kom til
Kypros i mars 1964, og UNFICYP hadde på det meste vel

med fredsbevarende
FN-misjoner.

styrker. NOR-

tilbaketrekning.
Styrken
ble
trukket ut i 1964 uten til fulle å
ha lost sine oppgaver. Norge
dettok også i ONUC.
UNSF 1962-63
U nited
Nations
Security
Force (UNSF) ble satt inn i Ny

6000 mann.
Danmark
o§
Sverige har hver en bataljon pa
Kypros.
UNIPOM 1965-66
United Nations
India-Pakistan
Observation
Mission
(UNIPOM) var en forsterkning
av UNMOGIP
etter at en
konflikt
mellon
India
og
Pakistan oppsto ved grensen i
1965. Operasjonens oppgave
7

var ao overvaok e va° pen h'lVI en
mellom de to parter, observere
og rapportere til sikkerhetsrådet.
DOMREP 1965-66
Etter den amerikanske invasjonen in Den dominikanske
republikk i 1965, opperettet
Organisasjonen
av
amerikanske stater er en internasjonal polistyrke for å bistå med
å gjenopprette normale forhold
i landet. FNsgeneralsekretær
sendte en særlig representant til
~ya for å mekle mellom piutene, og misjonen ble avslutter
etter at valg var blitt avholdt i
1966.
UNEF Il 1973-79
Den andre United Nations
Emergency Force (UNEF Il)
ble satt
inn etter tredje
arabisk-israelske
krig,
som

startet med at Egypt krysset
Suez-kanalen og gikk inn i Sinai i oktober 1973. FN fikk
gjennomslag for en våpenhvile,
og sendte en styrke for å påse
at den ble overholdt. UNEF Il
assisterte tilbaketrekningen av
israelske og egyptiske styrker
og etablerte
en butTersone
mellom de to parter. Etter den
egyptisk -israelske fredsavtalen
av 1979 ble UNEF Il trukket
ut.
UNDOF 1974United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) var også et resultat av
1973-krigen mellom Israel og
Egypt/Syria. Israel okkuperte
deler av Golan, og en spent situasjon oppsto mellom de to
land selv etter at krigen var
over. Israel og Syria kom fram

c

til enighet om å atskille sine
syrker, og UNDOF ble satt inn
i en butTersone mellom de to.
Styrker har holdt denne sonen,
og overvå ker i tillegg våpenhvileavtalen.
I dag
er
styrken på ca 1330 mann, fra
fire land.
UNIFIL 1978
United
Nations
Interim
Force in Lebanon (UNIFIL ble
etablert i mars 1978 etter den
israelske invasjonen av landet
samme må ned. UNIFIL) ble
satt inn for å sikre en israelsk
tilbaketrekning, å gjenopprette
internasjonal fred og sikkerhet,
og hjel~e libanesiske myndigheter i a overta kontrollen over
den s~rlige del av landet.
Norske styrker var blant de
første som kom til UNIFIL.
I 1987 hadde UNIFIL ca

5500 mann fra ni nasjoner i sin
oppsetning.

Forts.fra

side 5

Forel~pig har styrken hatt
en trang f~dsel fordi det har
tatt lang tid å få de n~dvendige
PPK'er. Nå er imidlertid de
fleste kommet, og i l~pet av året blir de utstyrt med våpen og
annet utstyr. PPK'ene er av
den finske typen SISU. En egen
leir for FMR-styrken er også
snart ferdig. Den ligger i Fijibatts område - vel et kvarters
kj~ring fra verkstedkompaniet
i Tibnin.
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Israelsk offiser følger bombingen av Beirut International

Airport og de palestinske flyktningeleirene

I tolv år har krig rast i Libanon, en krig som hele tiden har hatt
flere fronter. Det er både en borgerkrig mellom stridende libanesiske fraksjoner, og en forlengelse av Midtøstenkonflikten. Det er
Den Libanesiske borgerkrigen
regnes vanligvis fra 1975, men
allerede i 1958 ble den første
runden utkjempet. Siden 1975-76
har den rast med varierende
styrke, og med sterkt skiftende
allianser.
Borgerkrigen
på overflaten kan borgerkrigen
i Libanon se ut til å være en religionskrig. En slik framstilling er
imidlertid sterkt forenklet, og de
dypereliggende
årsaker
har i
prinsippet ikke noe med religion å
gjøre.
Hovedtendensen i krigen er en
kamp mellom kristne og muslimer.
Men samtidig er det en kamp om
politisk makt - og her faller
brikkene på plass. Muslimene har
liten politisk innflytelse i de styrende organer i Libanon, og har
satt seg fore å tilkjempe seg mer
makt. Denne kampen rettes mot
de kristne, som er den gruppen
som i henhold til gammel tradisjon

har mest makt. Når muslimer
slåss mot kristne er det derfor
først og fremst en kamp om makt
og bestemmelsesrett,
ikke en
religions-strid.
Maktkampen
Den libanesiske befolkning er
sterkt religiøst splittet, og landets
regjerende organer er sammensatt
etter størrelsen på de religiøse
grupperingene.
Fordelingen av maktposisjoner
er faslagt i den såkalte Nasjonalpakten fra 1943. Den slår fast at
landets president skal være en
maronittisk
kristen, at statsministeren
skal være en sunnimuslim,
at
presidenten
for
nasjonalforsamlingen
skal være
shiiamuslim
etc. I parlamentet
skal de kristne til sammen ha 55
av 99 plasser, og i alle deler av
statsforvaltningen
skal forholdstallet mellom kristne og muslimer
være som fem til fire.
Maktfordelingen

fra

1943

er

under invasjonen

i 1982.

en krig med lokale og fremmede aktører, en kamp om sosial og
økonomisk makt -og religiøs innflytelse.

basert
på en befolkningssammensetning
som i dag er helt
uaktuell. Det er ingen tvil om at
muslimene er i klart flertall i Libanon idag, og av de enkelte religiøse gruppene er det shiaaene
som er størst. Samtidig er det det
shiiaene som har minst politisk
makt, og det er jevnt over shiiabefolkningen - i Sør-Libanon og i
det sørlige Vest-Beirut - som
utgjør de fattigste lag av befolkningen i Libanon.
Shiiaenes kamp
Kjernen i borgerkrigen
i Libanon i dag er derfor shiiaenes
kamp for makt politisk innflytelse,
og for sosial framgang. De krever
en omfordeling av den politiskemakten i landet, et krav som det
kristne mindretallet til nå ikke har
villet imøtekomme.
Shiiaene har også vært ledende i
den nasjonale motstandskampen
mot den israelske okkupasjonen,
og har hatt ulike allierte - både

palestinere og drusere. (Se side 11
for oversikt over militsgrupperinger).
Palestinerne
Etter sammenstøt
med jordanske myndigheter i 1970, flyttet
PLO sitt hovedkvarter til Beirut.
Samtidig
bygde PLO opp et
betydelig militært nærvær i SørLibanon,
noe
organisasjonen
hadde den libanesiske regjerings
samtykke til, henhold til en avtale
fra 1969 (<<Cairo-avtalen).
Det palestinske
nærværet
i
Sør-Libanon og i de store byene
langs kysten (Tyr, Saida, Beirut,
Tripoli) var en kime til konflikt
med lokalbefolkningen,
og et
påskudd for israelerne til å angripe
palestinske såvel som libanesiske
målsom hevnaksjoner mot palestinske aksjoner rettet mot Israel.

i

Invasjon 1978
14. mars. 1978 gikk Israel til
invasjon av Libanon, og rykket
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inn i landet til Litani-elva, for å
bekjempe palestinske posisjoner.
Med 20-25,000 soldater, støttet av
stridsvogner, artilleri, fly og marinefartøyer
klarte israelerne å
bekjempe den palestinske motstanden.
Etter vedtak i FNs
Sikkerhetsråd
ble en fredsbevarende styrke (UNIFIL)
opprettet for å påse en israelsk
tilbaketrekning.
Invasjon 1982
I juni 1982 invaderte Israel igjen Libanon, i «Operasjon fred for
Galilea».
Denne
gang
gikk
styrkene helt nord til Beirut, som
ble omringet og heftig bombet.
Målet var å drive PLO ut, noe som
lyktes august med evakueringen
av palestinske soldater fra Beirut.
En multinasjonal styrke ble satt
inn som en del av· denne
overenskomsten.

i

Offisielt trakk Israel seg ut av
Libanon
i
1985,
men
en
«Sikkerhetssone» ble opprettet, og
ca 1500-3000 soldater har vært
stående i denne sonen. A v FN og
UNIFIL betraktes Israel fortsatt
som en okkupasjonsmakt.
Syria
Syriske styrker intervenerte i
borgerkrigen i 1976, og har siden
blitt stående.
Opprinnelig
var
syrerne en del aven pan-arabisk
fredsbevarende styrke, men siden
har de operert på egne vegne.
Antall syriske soldater i Libanon
er ca 20-25,000, som står øst og
nord i landet.
Høsten
1986 ble ca 1000
syriske soldater utplassert som en
del aven fredsplan i Vest-Beirut. I
februar 1987 ble ytverligere ca
7000 satt inn, med oppgave å
avvæpne og fordrive militsgrupperingene fra byen, og ta over
makten
i
samarbeid
med
regjeringshæren
Lebanese
Army.

FAKTA OM LIBANON:
Areal: 10435 km2
Folketall: Ca 2,6 millioner
Styreform: Republikk
Statsoverhode: Presigent Amin Gemayel (1982-88)
Statsminister: Salim Hoss (1987)
Hovedstad: Beirut (Ca 1,2 millioner innbyggere)
Forsvar: Den 18000 mann store nasjonalhæren gikk i oppløsning
under borgerkrigen, og en ny nær på~7 000 mann ble dannet i
1983.
Økonomi: Handel og finans har minket i betydning under krigen.
lorbruk (oliven og tobakk) i sør og øst, industri rundt storbyene.
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I.

I februar gikk store syriske styrker inn i Beirut for å stoppe
krigshand-lingene
i det muslimske Vest-Beirut.

Libanon er et eldorado for våpenhandlere. Landet er lite, men
tett befolket - og det er få som
ikke besitter et eller annet våpen.
Intet

land

i

verden

er

så

voldspreget som dagens Libanon.
En hel generasjon har vokst opp
med krig og brutalitet, og alderen
på soldatene blir stadig yngre.
Milits-soldater i 15-årsalderen er
helt vanlig, yngre soldater ingen
sjeldenhet.
Broget bilde
Den politiske og militære situasjon i Libanon er uoversiktelig.
Det eksisterer en stor mengde
fraksjoner,
politiske parti såvel
som tradisjonelle klaner har sine
egne private hærer. Her slåss
kristne mot muslimer,men kristne
grupper
slåss tidvis også innbyrdes, og ofte ryker muslimske
grupper i tottene på hverandre.

/

i Vest-Beirut.

Motstandskamp
Etter den israelske invasjonen i
1982 økte de muslimske milits-

Amal-militis

grupperingene sin tilstedeværelse i
Sør-Libanon,
som en nasjonal
motstandsbevegelse
mot
inntrengerne. Midt på 1980-tallet var
det ikke PLO, som Israel invaderte for å jage ut, som var blitt
israelernes farligste fiende men
den
muslimske
mot-

vanskelIg li se noen grense mellon
Amalog
Hezballah, men det er
vanlig å regne Hezballah
som
langt mer ytterliggående.

standsbevegelsen.
Amal - håp på arabisk - har
vært ledende i kampen mot okkupasjonsmakten,
men har
i
1986-87 mistet mye av det militante initiativet til den mer ytterliggående Hezballah
«Guds
parti». Mange ganger
er det

For syrerne kom inn

SLA
Ved den israelske tilbaketrekningen i 1978 overdro
Israel
kontrollen over et landstykke nord
for grensa til major Saad Haddad
og hans kristne milits. Siden er
denne blitt stadig nærmere knyttet
til Israel, og blir både betalt, trent
og utstyrt
av det israelske
forsvaret.

i byen kontrollerte

shiiaene store deler avYest-Beirut.

Haddad-styrkene,
eller South
Lebanon Army (SLA), har ca
tusen soldater (våren 1987), og
bemanner en rekke poster i SørLibanon- enkelte av de sammen
med israelske styrker. I UNIFIL
blir SLA omtalt som De Facto
Forces (DFF), og dette er den
enkelte milits som UNIFIL i sitt
daglige virke
kontakt med.

kommer

mest

i

Beirut
Mens SLA sammen med israelerne (IDF) kontrollerer et belte

sør for UNIFIL AO, har Amal
kontrollen
over kystbyen Tyr,
hvor
UNIFIL
har
en
forsynings avdeling. Både Amalog
Hezballah har betydelig innflytelse i den vestre del av AO, mens
ingen milits har noe fotfeste i
Norbatts område.
De fleste militsgrupperingene
finnes 'i hovedstaden Beirut, med
kristne grupperinger i øst, muslimske i vest. De fleste militsene
har åpnet egne havner, hvor import er tollfri, bortsett fra en flat
avgift til militsen - en av deres
inntektskilder.

S(JNNII~ll
I Sør-Libanon
er South Lebanon Army utgruppert i beltet
mellon Israel og UNIFIL AO, i
den såkalte Enklaven.

Den
drusiske
befolkningsgruppen i Libanon er ledet av
Jumblatt-klanen,
og Walid Jumblatt er leder for det sterke

I øst-Beirut og Libanons kristne
områder finns flere militsgrupperinger. Den viktigste er Lebanese Forces, som har utspring i
Falangistpartiets
militsia lebanese
Forces er splittet i en pro-syrisk og
en anti-syrisk fraksjon.
En annen kristen militia er

druserpartiet Progressive
Party (PSP).

Zghorta Liberation
pro-syrisk.

Army, som er

Socialist

Det er bare en drusisk milits,
PSP-milisten, som har hatt kontroll over deler av Vest-Beirut, og
som står sterkt i Shouf-fjellene og
delvis i Bekaa-dalen.

Den
mest
betydningsfulle
shiittiske bevegelsen er Amal, som
både er en politisk bevegelse og en
militsgruppering. Amal står sterkt
både i Vest-Beirut og i Sør-Libanon, og er blitt støttet av Syria.
Iran støtter også Hezballah som
er en rival til Amal for oppslutning
fra
Libanons
shiiaer.
Ytterliggående,
militant
gruppering
med fotfeste i Beirut og SørLibanon.

Mourabitoun
ende milisten

er den dominerblant
sunniene.

Tradisjonelt sterk i Beirut, men er
blitt fortrengt
derfra, og står
sterkest i Saida i dag. Nasseristisk -orientert i ideologi, og har
mottatt noe støtte fra Syria.
En fundamentalistisk sunnisekt,
Tawhid, hadde fotfeste i Tripoli,
men er nå fragmentert, og har dels
gått inn i Hezballah.

PSP har vært alliert både med
PLO og Amal.

Il

Norske soldater tar seg en velfortjent hvil etter å ha satt opp hovedkvarteret
1. mars 1978 ble 35 mennesker
drept da en palestinsk
geriljagruppe angrep en buss ved Tel
Aviv. Tre dager senere svarte Israel med å sende 20-25.000 mann
inn
i
Libanon,
støttet
av
stridsvogner, artilleri, fly- og marinefartøyer.
Israel
invaderte
Sør-Libanon
for å opprette en
sikkerhetssone nord for sin grense.
Invasjonen var en blanding aven

hevnaksjon
mot geriljaaksjonen
ved Tel Aviv og et forsøk på å
hindre senere aksjoner mot mål i
Israel.
15. mars klaget den libanesiske
regjering til FNssikkerhetsråd
over at Israel hadde invadert
Sør-Libanon. I sin klage slo regjeringen fast at den ikke var
ansvarlig
for den palestinske

i Ebel es Saqi.
tilstedeværeisen sør i landet, og at
den ikke hadde noe med palestinske kommandooperasjoner.
19. mars opprettet FN s sikkerhetsråd
United Nations
Interim Force
in Lebanon
(UNIFIL), etter forslag fra USA. I
resolusjon 425 (1978) kreves det
at Israel skal trekke seg helt ut av
Libanon, og at UNIFIL skal oppfylle følgende mandat:
- UNIFIL
skal bekrefte tilbaketrekkingen
av de israelske
styrker.
- UNIFIL
skal gjenopprette
internasjonal fred og sikkerhet.
- UNIFIL skal bistå den libanesiske regjering i å ta tilbake
den effektive autoritet over området.
Det
ble også
bestemt
at
UNIFIL skulle settes sammen av
FNs medlemsland så snart som
mulig,
og i samarbeid
med
UNTSO.
Et forsterket iransk kompani fra
UNDOF og et svensk fra UNEF
ble avsatt til UNIFIL, sammen

UNIFILs fØrste Force Commander, general Erskine, kontroller israelsk
tilbaketrekkingfra
en posisjon vest i UNIFIL AD i slutten av april 1978.
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med et mov-.condetachment
sambandsgruppe
fra den
diske UNEF-kontingenten,
å unngå forsinkelser.

og en
kanafor

Bare to dager etter vedtaket i
sikkerhetsrådet
godtok
FNs
generalsekretær
tilbud fra Frankrike, Nepal og Norge om å sende
styrker, senere fra Senegal og
Nigeria.
Franskmennene
ankom
Libanon 32. mars, nordmennene en
uke senere og nepaleserne midt i
april.
Siden
1978 har
UNIFILs
ansvarsområde
vært det samme,
men
fordelingen
av ansvarsområde til de enkelte bataljonene
har
variert
etter
som
nasjoner/bataljoner
har
forsvunnet eller kommet til.

i

Da UNIFILs styrker kom inn
Sør-Libanon
i mars/april
1978,
fylte de tomrommet
etter hvert
som Israel trakk
seg tibake.
Målsettingen, som var å komme
helt ned til Israels grense, greide
man ikke å oppfylle. Israel nektet
det og overlot et belte (Enklaven)
til SLA, ledet av Saad Haddad
(død 1984). UNIFIL har heller
ikke siden greid å deployere helt
ned til grensen, og dette er en av de
største hindringene
for at den
fredsbevarende
styrken
skal
kunne oppfylle sitt mandat.

I 1982 invaderte Israel igjen
Libanon.
«Operasjon
Fred
i
Galilea», kalte israelerne
aksjonen.
UNIFILs
enheter
ble
beordret til kun å opptre defensivt.
Israels styrker tok seg giennom
UNIFILs områder på flere akser,
og 8.juni, to dager etter invasjonen
startet, lå hele UNIFIL innenfor
israelskokkupert
område. Først i
1985 trakk Israel seg ut igjen, men
ikke fullt og helt. De opprettholdt
en sikkerhetssone, som inkluderer
«Enklaven»
men som går litt
lenger nord, og som går inn i deler
av UNIFILs område. Blant annet
ligger
hele
Norbatt
«Sikkerhetssonem> .
I tillegg til de seks feltbataljonene
(Ghanbatt,
Nepbatt,
Fijibatt,
Irishbatt,
Finbatt
og
Norbatt)
har
UNIFIL
et
hovedkvarter i kystbyen N aqoura.
Her holder også forsyningsbataljonen (Frenchlog og Swedlog) til,
sammen
med
feltsykehuset
(Swed-MedCoy).
og
helikoptervingen (ItaIAir).
UNIFIL ledes til daglig av Force
Commander,
selv
om
FNs
generalsekretær
formelt
er
UNIFILs øverste sjef.
For å oppfylle sitt mandat
benytter UNIFIL seg aven rekke
observasjonsposter
(O P)
og
sjekkposter (CP) for å overvåke
og rapportere det som skjer innenfor vårt ansvarsområde.
Inntil
september 1986 hadde UNIFIL
tilsammen 116 bemannede CPer
og OPer, men 40 posisjoner ble
lagt ned fordi det ikke lenger var
hensiktsmessig
å ha dem etter
dagens behov.
Gjennom patruljering og kontroll
av
kjøretøyer
forsøker
UNIFIL å hindre at militsgrupperinger kommer inn i AO, slik at
man kan tjene som en buffer
mellom Israel og millitsgrupperingene. UNIFIL
har ingen arrestmyndighet av såkalte væpnede
elementer, men våpen som forsøkes
bragt inn UNIFIL AO kan beslaglegges.

I dag har de totale utgifter for å
holde UNIFIL igang, nådd opp i
over 400.000 dollar pr. dag (ca.tre
millioner kroner). Fra mars 1978
fram til dag, har det trolig kostet
over ni milliarder kroner å holde
den fredsbevarende
styrken

i

gang.

Norske styrker på vei mot Norball 5, april 1978-. Bildet er tall mellom Marjayoun

og Ebel es Saqi.
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på vei mot Norbatt gjennom Marjayoun

tidlig i aprilfor

Norge har vært med i det fredsbevarende
arbeidet i Sar-Libanon stort sett fra den dagen
UNIFIL gikk inn i området. 2. april 1978,
Bare en uke etter at franskmennene gikk inn,
var Norbatt etablert i det samme området som
i dag.
Det farste året med UNIFIL var Norge
representert med fire avdelinger i styrken. I
tillegg till Norbatt, kom helikopervingen, Norair, 11. april. 26 april ble NorMedCoy
etablert i Naqoura og NorMaintCoy i Tibnin.

ni aOr siden.

Etter at franskmennene
trakk seg ut av
UNIFIL hasten 1986, har vi hatt den starste
kontigenten i den fredsbevarende styrken. Vi
er oppsatt med 894 personer, og ghaneserne er
på en god annenplass.
I tillegg til de 894 jobber noen nordmenn
som sivile i UNIFIL, og noen er i OGL (Ob-

server Group Lebanon), som ligger under
UNIFIL, selv om de tjenestegjar
UNTSO.
I lapet av ni år har 13 nordmenn mistet livet
under FN-tjeneste; sju av dem
kamp eller
tjenestelig
arbeid, de andre av naturlige
grunner eller ulykker utenom tjeneste.

Nor Air og NorMedCoy trakk seg ut etter
henholdsvis et og to år, og ble erstattet med en
italiensk
helikopterving
og
et
svensk
feltsykehus.
I dag deltar vi fortsatt med Norbatt og
NorMaintCoy, samt en stor gruppe i UNIFIL
HQ i Naqoura, nærmere femti mann. Da er de
som tjenestegjar i MP Coy medregnet.
I tillegg har vi en norsk tropp i Force Mobile
Reserve (FMR) i Fijibatts område.
Ved siden av nordmennene som tjenestegjar
i Naqoura, Tibnin og i Norbatt er det ofte
norske representater ved MPdetachment i Tyr,
Metulla, Beirut, Nahariya og Tel Aviv, og ved
MovCondetachment i Tyr og Beirut.
14

Ungene i Chebaa trives godt sammen med de norske FN-soldatene.

i
i

- Hvis Norbatts folk vil trekke seg ut av Chebaa beordrer jeg
hele byen til å legge seg i veien foran deres biler. Norbatt har vært
her i ni år, og vi har hele tiden hatt et godt forhold. Det har vært
rolige forhold i byen og vi har alle fått mange norske venner, sier
mouchtaren i Chebaa. Mouchtaren er en valgt «høvding» i byen,
dog ikke det samme som borgermester.
Mouchtaren

av Chebaa er en av

de mektigste menn i Norbatts
område. Han har i alle år kjempet
mot at noen militser skal få gro
opp i byen. Da major Saad Haddad stengte veien til Chebaa fordi
mouchtaren
nektet at guttene i
byen skulle la seg verve til SLA,
svarte mouchtaren med å stenge
vannforsyningen
til Marjayoun.
Det varte ikke lenge før Haddads
hær åpnet veien igjen.
Mouchtaren har gang på gang
understreket hvor viktig det er at
UNIFIL er i Sør-Libanon, og hvor
viktig det er for hans by å ha
Chebaa-group til stede.
- Det ville ikke fungert her uten
UNIFIL, sier mouchtaren, og har
ganske sikkert hele byen med seg
også i de ordene.
Noe mer enn bare gode ord
finner vi blant annet i Ebel es Saqi.
Da nordmennene kom til byen i
1973 var det ingen mennesker igjen i byen. I dag er det offisielle
tallet rundt 1000, mens det i virkeligheten
nærmer
seg
1500
mennesker
i
Norbatts
«hovedstad».
Også i de andre
byene i Norbatt er det økende
folketall.
De som dro til Beirut som
flyktninger for ti år siden, kommer
tilbake. De bygger opp husene
sine, begynner å dyrke jorda igjen
og det som kanskje er det aller
viktigste: De sender barna på
skole igjen. De ser en grunn til at
barna skal få en utdannelse for at

de skal vokse
framtid.

Mouchtaren
av Chebaa lover å
beordre hele byen ut for å legge
seg
veien hvis nordmennene
trekker seg ut av byen.

i

opp til en bedre

I Chebaa blir en stor del unge
mennesker
sendt til Beirut på
skole og universitet, for at de skal
kunne bruke utdannelsen sin til å
bygge opp et samfunn igjen. En
hag håper de alle at Libanon igjen
er en fredelig plass, uten okkupanter og uten UNIFIL. Først
da har vi oppfylt vårt mandat.
Alle er ikke like glade for den
kulturpåvirkningen
som har fulgt
med nordmennene i Norbatt. Den
muslimske tro og tradisjon har
blitt vesentlig mykere gjennom ni
år, og ungdommen har kanskje
blitt mer vestlig orientert enn de
ville
blitt
uten
UNIFILs
tilstedeværelse.
Denne
oppmykingen av tro og kultur kan
være både negativ og litt positiv,
men selv de mest konservative
troende innrømmer
at alt ville
vært verre uten UNIFIL i SørLibanon.
Mouchtaren
i Ebel es Saqi,
Yousef Sa'adeh forteller at det var
litt av et sjokk for mange av beboerne å komme tilbake til Saqi og
se fullt av nordmenn i kortbukse
der:
- Enkelte familier var betenkt
over å vende tilbake til Ebel es
Saqi og disse nordmenn som gikk i
noe vi syntes lignet på underbukser. Vi var ikke vant med [det, men
nå er vi det.
Vi føler oss mye tryggere etter
at nordmennene kom. Livet er blitt

Norsk humanitær
virksomhet
UNIFIL,
er blant annet enkel
lapping av skader på sykestua.

i

fredeligere og roligere i Ebel es
Saqi med Norbatt, folk føler en
trygghet
de ikke hadde
før
UNIFIL kom til Sør-Libanon.
Med jevne mellomrom møtes
overhodene i alle byene i Norbatt
til samtale, for å diskutere problemer som kan ha oppstått. Det
ville vært utenkelig bare for få år
tilbake, at ledere med forskjellige
religiøs
bakgrunn
møttes
til
fredelig samtale.
Sett
fra
et
humanitært
synspunkt gjør Norbatt en god
innsats. Humanitærkomiteen,
som
ledes av NK i bataljonen, har et
relativt
romslig
budsjett,
som
fordeles på humanitære tiltak som
kan hjelpe store deler av de som
bor i området. I prinsippet er det
lagt opp slik at de som får tildelinger må gjøre noe selv for å ha
noe glede av til1delingen. De må
hjelpe til for å få iverksatt hjelpetiltakene, naturligvis med Norbatts hjelp.
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LIBANON

ENKLAVEN

ISRAEL
16

HASBAYA

o

El KHIAMO

((NORSKE)) BYER
I SOR-LiBANON
Blat
Innbyggere: Ca. 800
Religion: 97% shia, 3% kristne
Chcbaa
QlRVAT SHEMONA

O

ISRAELSK-

Innbyggere: Ca. 12.000 (øker til
17.000 om sommeren).
Religion: 98% sunni, 3% kristne.
EbeI es Saqi

OKKUPERT
o

OMRADE

Innbyggere: Ca. 1500.
Religion:
50%
drusere,
kristne

50%

EI Ferdiss
Innbyggere: Ca. 500
Religion: 100% drusere
EI Hebbariye
Innbyggere: Ca. 2.000
Religion: 100% sunni
KfarHamam
Innbyggere: Ca. 800
Religion: 100% sunni
Kaoukaba
Innbyggere: Ca. 600
Religion: 100% kristne
Rachaiya

el Foukhar

Innbyggere: Ca. 300
Religion: 100% kristne
Tibnin
Innbyggere: Ca. 15.000
Religion: 97% shia, 3% kristne
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Norbatt ligger adskiltfra

resten av UNIFIL oppeifJeliene,

øst i Sør-Libanon.

Helt alene, isolert fra de andre avdelingene i UNIFIL, ligger
Norbatt. Lengst øst i Sør-Libanon, fra 600-700 til 1500 meter
over havet opp mot Hermon-fjellene, er 650 nordmenn stasjonert,
i landlige omgivelser hvor naturen nesten minner om den vi

kjenner fra Norge. Dype daler, myke, lange åsrygger og viIle
fjellformasjoner danner rammen om åtte små og store byer som
har vært midlertidig hjemsted for 15-16000 nordmenn gjennom
de ni årene UNIFIL har eksistert.

l Libanon er avstandene små.
Fra Norbatts «hovedstad» Ebel es

SLA,
den
Sar-Libanesiske
Arme, er den eneste milits som har
soldater fra Norbatt AO. Flere
unge gutter fra byene i Norbatt er
med i armeen, som også omtales
som De Facto Forces, DFF.

Saqi til Libanons hovedstad Beirut
er det ikke mer enn 11-12 mil å
kjare. Men det er mange år siden
man kunne kjare dit problemfritt.
Norbatts ansvarsområde,
eller
AO som det forkortes til, er heller
ikke stort. Fra ost til vest er avstanden mindre enn 15 kilometer,
og fra nord til sar rundt fem. Totalt flateinnhold er 55 kvadrakilometer, som en ganske vanlig
norsk kommune.
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Hele Norbatt ligger innefor den
israelske
sikkerhetssonen,
som
den eneste bataljonen i UNIFIL.
Noen av de andre bataljonene er
delvis innefor sikkerhetsonen, men
bare
Norbatt
har
hele
sin
virksomhet innenfor israelsk okkupert område.
Som okkupasjonsmakt
har Israeli Defence Forces (IDF) rett
til fri ferdsel på hovedveiene i
området, det samme har SLA som
er israelernes allierte i Libanon.

Amal,
shia-muslimenes
organisasjon som har sin egen hær,
står meget sterkt i Sar-Libanon,
men ikke i Norbatts
område.
Forklaringen på det er meget enkei: Det finnes nesten ikke shia'er
Norbatt.

i

I et halvt år bor 650 nordmenn
sammen med rundt 20.000 libanesere
i Norbatt.
Gjennom
tjenesten
på sjekkposter,
observasjonsposter , patruljer og i
andre gjaremål bidrar vi til å gjare
situasjonen tryggere for de som
har Raschaya,
Kaoukaba
eller
Chebaa som bosted. Det er nettopp derfor vi er i Libanon: skape
en tryggere situasjon for dem som
harer hjemme der.

NORBATT
Sjef: Oberst Nils G. Fosland
NK: Oberstløytnant Helge Torgalsbøen
140 befal
519 korporaler/menige

Bataljonsstaben
33 befal

Kompani A

Stabskompaniet

Kompani B

28 befal, 152 korporaler/menige

Sl befal, 219 korporaler/menige

28 befal, 148 korporaler/menige

Befolkning: Ca. 20,000
Flyktninger:
Rundt
280 i
vårt område
Religoner:

9% kristne
7% drusere
7% shiaer
77% sunnier
Beliggenhet: Sor-osti Libanon
Avstand til UNIFILs
vestre AO: IS km.
Avstand til Israel
(MetulIa): 10 km.
Avstand N orbatt Oslo: Ca. 3700km.
CP/ap-tjeneste:
Noe under 35
CPer og aPeri drift hele døgnet.
Patruljer: Opp mot 30 patruljer
hver natt.

Veipatrulje

sent en kveld

i Norbatt.
t9

LITANIDALENS VOKTERE

o

Sjekkpostene
pa hovedveien
gjennom Norbatt, ved "blue line"
nedenfor Ebel es Saqi og ved "blue
line" ved Kaoukaba betjenes av
Kompani A. Dette er det to mest
trafikkerte sjekkpostene i Norbatt
med hundrevis av passerende biler
daglig. Sammen med de andre
sjekkpostene ved Norbatts grenser
er dette de viktigste
stedene for ~
o
forhindre at vapen, ammunisjon
og sprengstoff
kommer
inn i
Norbatt.
Bortsett fra den mekaniserte
troppen (oppsatt med elleve pansrede personell-kjøretøyer)
som er
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forlagt i Ebel es Saqi, ligger resten
av kompani A i den vestre delen
av Norbatt. I byene Kaoukaba og
Blat har kompaniet
posisjoner
med
sjekkposter,
observasjonsposter
og patruljer som arbeidsfelt. Kp A bemanner dessuten to Norbatt-posisjoner
som
ligger utenfor selve AO, nemlig 415 som ser utover Metulla og 4-18
som ligger ved Kardela bro.
Totalt er det ca. 180 mann som

paniet jobbet
pr. uke. Resultatet viste at gjennomsnitts belastningen var 89 timer pr. uke,
men enkelte uker kunne det være

tjenestegjør i kp A. For et par
kontigenter siden ble det gjort en
undersøkelse
over hvor mange
timer en soldat i dette kom-

ferie ~ være p~ FN-tjeneste,
alts~ grundig feil...

opptil 101 timer i de verste leave~
periodene. Det er ingen grunn til a
tro at det andre geværkompaniet,
kompani B, har noe lavere arbeidstid, og noen av troppene i
stabskompaniet ville ogs~ kommet
høyt opp i en slik undersøkelse.
Om noen skulle tro at det er
tar de

4-14 OP, 1490 meter havet. Den høyeste posisjonen

1490 meter over havet ligger
UNIFILs
høyeste posisjon, obsevasjonspost 4-14. Et lag fra kp
B, sammen med o hundefører 0li
hund ligger en maned i strekk pa
posisjonen.
Med
døgnvakt
i
observsjonst~rnet
- og patrulje
hver natt - er det et hardt liv p~
4-14, som p~ de fleste andre posisjoner i N orbatt.
Det spesielle ved 4-14, er at det

i hele UNIFIL.

tar minst 40 minutter ~ g~ dit fra
den nærmeste posisjonen, som er
sjekkposten
04-13
ved
Kfa~
Chouba. For a gjøre det lettere a
komme til 4-14, er det n~ satt
igang veibygging dit.
o

Hver dag gar en ung gutt
sammen med eselet sitt opp til
4-14 med vann og mat. Ofte har
han
med
seg
videokasetter,

sjokolade og brus til den eneste
Norbatt-posisjonen
som ikke har
daglig besøk av selgere i bil, eller
har en butikk like i nærheten.
De som er p~ 4-14, har sitt
troppshovedkvarter
i
Kfar
Hamam. I Raschaya el Foukhar
holder kompanisjefen
og kompanistaben til, og litt lenger vest
har kp B to leire, 4-8 og 4-9. Disse

har
sjekkposter,
observasjonsposter og patruljetjeneste p~
timeplanen. I Cheeba holder resten av kp B til. Ogs~ her er observasjonsposter,
sjekkposter 0li
patruljer hver eneste natt nok til a
fylle arbeidstida (og vel s~ det)
ogs~ Cheeba.

i

Totalt best~r kp B av vel 170
personer, derav 28 befal.
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STABSKOMPANIET

I
Ebel
es
Saqi
holder
stabskompaniet
til, sammen med
bataljonsstaben.
Kompaniet
fungerer nærmest som en serviceinstans for hele bataljonen.
De
eneste
troppene
i
stabskompaniet
som ikke holder
til i Saqi er pionertroppen
og
hundetroppen.
Oppgaven til pitroppen er mange. I første rekke
gjør de alt av ingeniørarbeider.
Det
kan
være
minerydding,
diverse gravearbeider, bygging og
riving av smått og stort. Alle i pitroppen har vært i tilsvarende
tropp på Evjemoen i Norge.
Trentroppen er veldig god å ha.
Kjøkkenpersonalet
og proviantlaget ligger under trentroppen. Det
samme
gjør
transporten,
verkstedfolkene og depotet.
Sambandstroppen
betjener
blant
annet
veksleren
(telefonsentralen) og Radio Norge, slik
at vi kan ringe hjem. Assistentene
på bataljonsopsen
kommer også

fra sambandstroppen.
på sambandsverkstedet
kan de reparere
det meste av utstyret som finnes i
bataljonen fra små telefoner til

store radiostasjoner. Linjelaget er
også meget viktig, for at vi hele
tiden kan ha kontakt pr. telefon.
Linjene blir nemlig ofte ødelagt av

forskjellige årsaker.
I stabstroppen
inngår
leir
avdelingen med leirverkstedet og
vannbilsjåførene,
pluss
mange
andre spesialfunkjoner
som PX
assistant, velferdsassistenter osv.
Sanitetstroppen sørger for at VI
holder oss friske, eller at vi blir
friske igjen etter sykdom. Tre
leger, tre sykepleiere pluss en hel
tropp med sykevoktere og andre
viktige funksjoner
på saniteten
inngår i troppen. Det gjør også
hygienelaget som inspiserer hele

UNIFIL.
I stabskompaniet
inngår også
MP-gruppen
og hundetroppen,
som begge er relativt store i forhold til det vi er vant med
hjemmefra.
Totalt er det rundt 270 hoder

i

Ebel es Saqi. settfra sambandstroppens
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mast på « Vannhøyden».

stabskompaniet,
som er et høyt
tall i forhold til det som er vanlig i
Norge.

Portvakten ønsker deg velkommen

til NorMaintCoy.

Midt inne i den irske bataljonens ansvarsområde ligger det
norske verkstedkompaniet, NorMaintCoy. 160 nordmenn og 19
sivilansatte jobber for å hjelpe hele UNIFIL. A v en bilpark på
nesten 1500 biler i UNIFIL har NMC ansvaret for reparasjoner

og vedlikehold på over 550 av disse. De flest er store, tyngre
kjoretoy. I tillegg har NorMaintCoy ansvar for reparasjon av
aggregater og sambandsutstyr, som radar og telefoni/radio samt
kikkerter og annet optisk utstyr.

Særlig på kjøretøysiden
har
NorMaintCoy de siste årene hatt
litt problemer med å fylle kvoten.
Bilmekanikere har i likhet med

for J-20
og andre kjøretøy,
generator
og
spesialseksjon,
radiotelefoniseksjon,
radar seksjon,
elektrooptisk
seksjon,
regnskap-,
lager-, innkjøp
og
gjenvinningseksjon.
stabstroppen
inngår
kompanikontoret,
kjøkken,
paymaster,
PX,
kvartermester,
velferd,
prest,
sambandsoperatører,
transportavdeling og leirrnesteren med sine
folk.

resten av bilbransjen gode dager i
Norge med rekordhøye salgstall,
og dermed fyker også lønningene i
været. Det gjør at det ikke er
spesielt gunstig økonomisk sett å
tjenestegjøre i Libanon, men ved
hjelp aven stor rekap-prosent, går
kabalen opp til hver kontingent.
NorMaintCoy
i forrige kontingent var det hele fem «trekaper»
og 41 vanlige rekaper
til de

I

forskjellige avdelingene. Det er en
mye høyere prosent enn vi har i
Norbatt eller blant de norske i
Naqoura.
For
å løse de oppgavene
NorMaintCoy er satt til å løse, er
kompaniet delt opp i fem tropper.
Stabstropp,
kjøretøy Iverkstedtropp,
sambandstropp,
spesialtropp
(<<spessen») og lagertropp. Troppene er igjen oppdelt i seksjoner,
som
bergingsseksjon,
reparasjons-og
instruksjonslag,
verkstedseksjon
med verksteder

I

Det er en stor bredde i NMCs
arbeidsoppgaver,

og

de

krever

toppfolk på de fleste avdelinger.
Gjennomsnittsalderen
i
NorMaintCoy er høyere enn for eksempel i Norbatt, på grunn av at
det kreves flere eksperter til de
forskjellige avdelingene. Det gjør
igjen sitt til at samholdet mellon
soldater og befal er spesielt godt.
- Vi lever tett sammen, er alle
avhengige av hverandre og derfor
blir omgangstonen gemyttlig. Slik
blir det, når man jobber i teamwork som her, sier soldater og
befal i NorMaintCoy.
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o

o

NAGAR
ALT MYE
LETTERE

Bergingsseksjonen

i NorMaintCoy i aksjon.

Ingenting er som det var før. Slik er det i NorMaintCoy
også,
og det kan den avtroppende
kompanisjefen
skrive under på.
Oberstløytnant
Martin Asegg var i verkstedkompaniet
som sjef
for spesialtroppen
i kontigent Il, nå avslutter han sin andre kontigent som sjef for verkstedkompaniet.
Ny sjef blir oberstløytnant
Det har skjedd mye i
UNIFIL på disse årene. Jeg tenker
spesielt på rutiner, systemer og
prosedyrer som i årenes l~p er blitt
forbedret. Retningslinjene er bedre, men fortsatt tar enkelte ting
lang tid, sier Aasegg.
I de farste kontingentene bodde
man i telt, man jobbet i telt, og det

hendte ikke sjelden i de verste
vinterperiodene
at man måtte
legge ned arbeidet. Dagens tilstand i NorMaintCoy
er langt
bedre.
Noe som skapte problemer i de
farste kontingentene var at hver
enkelt nasjon hadde med seg sitt
eget, nasjonale utstyr. Vi hadde

Johan

Torbjørn

Veda!.

Asegg husker godt sin første tid i Nor MaintCoy for ni år siden.
Det var et liv i telt, med leire, gjørme, regn og blåst, det ble en hard
vinterkontigent.
på materiellsiden
UNIFILs historie.

var det dårlige

problemer med deler og lagerplass. Lageret vårt lå den gangen i
et gammelt geitehus. Ellers ble
deler og materiell oppbevart
i
containere
og kasser utendars,
forteller NMC-siefen.

over sin situasjon og sitt materiell,
og det er ikke få forskjellige deler
til kjaretay, kikkerter, aggregater
eller sambandsutstyr
som finnes
på lageret i Tibnin.

I dag har NorMaintCoy
et velutbygd lager og verkstedområde.
Kompaniet har fått god oversikt

rutiner

så tidlig i

Det
starste
problemet
til
NorMaintCoy
i dag er at de får
stadig
mer å gjare ettersom
kj~ret~yene blir stadig mer slitt.
- Kombinasjonen
av dårlige
veier og dårlig vedlikehold, sliter
uhyggelig på bilene. Ved å gå Mye
over bilene jevnlig kan skader
forebygges. Nå kj~res mange biler
helt til de bryter sammen. Det b~r
være unadvendig, mener Aasegg
som håper at f~rstelinjes vedlikehold blir bedre. Det vil hjelpe
på NMCs situasjon.

24

Den nye sjefenfor verkstecl
kompaniet, oberstløytnant
Johan Torbjørn Veda!.

NORMAINTliOY
Sjef: OberstloytnantJ ohan Torbjorn
Vedal
NK: Major Steinar Leite
40 befal 119 korporaler/menige

17 befal,
35 korporaler/menige

Kjoretoytropp

Spesialtropp

8 befal,
47 korporaler/menige

4 befal,
17 menige/korporaler

Sambandstropp

Lagertropp

6 befal,
6 menige/korporaler

5 befal,
14 korporaler/menige

NorMaintCoys

eskortebil, Mad Max, med eget røykleggingsanlegg.
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SMIO (Senior Military Information

Officer), oberstløytnant

Gunnar Olsen

UNIFILs hovedkvarter ligger ved kysten, like nedenfor
landsbyen N aqoura, og nær
den israelske grensen i sor. HQ
ble opprettet i en gammel,
nedlagt tollstasjon,' og har
siden vokst til en liten landsby
med hvite bygninger og frodig
vegetasjon.

rekke avdelinger og kontorer, har
de to naturlige samlingspunkter:
Norco-kontoret,
som er administrasjonkontor for hele den norske
kontingenten, og Norway House
- et sosialt møtested på fritida.

Ikontingent

X VIII og XIX på jobb med nepaleslske kolleger

Nordmennene
hovedkvarterets

er fordelt på
tre
hovedav-

delinger: Operasjoner, forsyninger
og administrasjon & personell.
Operasjoner
UNIFILs operasjonsavdeling er

Paradoksalt
ligger
styrkens
hovedkvarter
ikke
innenfor
UNIFILs
AO (ansvarsområde).
Det skyldes at forutsetningen for
deployeringen
i 1978 aldri ble
oppfylt - at UNIFIL skulle fylle
tomrommet etter de tilbaketrekkende israelske styrkene, og utgruppere helt ned til den libanesisk -israelske grensen.
Norco
Norge har ingen egen avdeling
ved HQ, men en betydelig gruppe
nordmenn fyller posisjoner i ulike
stabselementer
i N aqoura. Administrativt er de tilknyttet det
såkalte Norco-elementet, og MPkompaniet iberegnet er det ca
femti nordmenn ved hovedkvarteret.
Selv om de norske tjenestegjørende i Naqoura er spredd på en
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Korporal Bjørn Tore Hølesen og major Jens Kjørlaug på UNIFIL ops.

INEPBA

TT.

den som kanskje blir først trukket
fram, og best kjent. Dette er det
sentrale
nervesenter
for hele
styrken på ca 5500 mann, med den
alltid bemannede
opsen
som
midtpunkt. Det er hit alle meldinger fra bataljonene kommer, det
er fra operasjonsavdelingen
at alle
operative ordrer til hele UNIFIL
blir gitt.
Ops-avdelingen består av flere
celler, blant annet samband, planlegging og etterretning. Sjefen for
operasjonsavdelingen
har de siste
to og et halvt år vært,norsk, i 1987
oberst Wegger Strømmen, som
samtidig er norsk kontingentsjef.
Han har som A/COS Ops (Assistant Chief of Staff Operations)
ansvaret for hele opsavdelingen, og
har en fransk oberstløytnant som
sinNK.
Norge har også en major i en av
cellene i OPS-avdelingen, nemlig
etterretningskontoret.
Fra oktober
i år har major Ola Kaldager
tjenestegjort her.
Her skai vi tilføye en viktig avklaring: I UNIFIL snakker man
aldri om etterretning; det drives
kun innsamling av informasjoner
fra åpne kilder, og den korrekte

benevnelsen

er militær

informas-

jon. Kontoret
ledes av SMIO
(Senior Militry Information
Officer), og har offiserer fra seks
nasjoner i staben.
Norge
har
ikke
lenger
vakthavende
offiser i den såkalte
current
opse~
(operasjonssentralen),
men
har
det
siste året bekledt stillingen som
NK for opsen. I tillegg stiller
Norge en korporal
som sjåfør
og skriver.
Forsyninger
Logistics (forsyninger)
er en
betydelig
avdeling
i styrkens
hovedkvarter.
UNIFIL
har to
forsyningsbataljoner
(en fransk
og en svensk) og to verkstedkompanier
(ett fransk og ett
norsk),
mens
log~·avdelignen
ved HQ er sammensatt
av offiserer fra alle bidragsytende
nasjoner unntatt Italia - med
en svensk oberst som sjef.
I alt er 22 nordmenn å finne
ved
forsynings-avdelingen,
deriblant
NK,
i 1987 oberstløytnant
John
R. Kløvstad,
og senior supply-offiser, i 1987
oberstløynant
Birger
C. Caspersen.
Norge
bekler
også
stillingen som senior-offiser
for
vedlikeholdsavdelingen,
og har
to mann i «matcellen», samt en
ingeniør-offiser.
Den
største
enkeltgruppen
av nordmenn
innen Log er å
finne
ved
transportkontrollelementet,
Movement
Control
(MovCon).
Ni
norskeoffiserer
og korporaler gjør tjeneste ved
MovCon
noen ved HQ i
Naqoura, og dessuten i Beirut
og Tyr. Mye av arbeidet til
MovCon
finner sted i Israel,
hvor fly og skipslaster skal tas
imot, vesentlig i Tel Aviv og i
Haifa.
A&P
Administrajons-

og

per-

Major

Jan

P.

Groven

på

maintenance-siden

logistics-seksjonen

på

besøk

FrenchMaintCoy.

sonellavdelingen
har
siden
november
i ~r blitt ledet av
oberst
Wegger
Strømmen.
Denne avdelingen tar seg blant
annet
av
personell-spørsm~l
som innvilging av ferie, samt
utsteding
av
identifikasjonskort
for hele UNIFIL.
Inn under A & P hører blant
annet
velferdskontor
og
informasjonskontor.
Det
siste
utgir
det
engelsk-spr~klige
manedsbladet
Litani, som dekker
hele styrken. En norsk
offiser
er redaksjonssekretær
i Litani.
Sivile
Hovedkvarteret
internasjonalt
forsamling.
Ikke

er

en meget
sammensatt
bare er det

i

Logistics-seksjonen
UNIFIL HQ. med norsk NK (oberstløytnqnt
J~hn Roald Kløvstad) på log-visitt Norbatt.

folk fra de ni land som bidrar
med
militære
styrker
til
UNIFIL der, det er også en
rekke sivil ansatte. Til sammen
er det til enhver tid folk fra ca
50 nasjoner i UNIFIL HQ.
De
sivilansatte
kan
grovt
deles i to kategorier.
De lokalansatte,
det vil si
libanesere,
og
internasjonalt
ansatte,
altså utlendinger
som
enter
jobber
fast
i
FNsystemet, eller på kontrakt.
Mange av de internasjonalt
rekrutterte
arbeider
i
Field
Service, en avdeling i FN som
sender folk ut i felten flere
steder i verden. I UNIFIL
er
FS-folk sysselsatt ikke minst i

i

tekniske jobber,
som feks, elektrikere
og radio mekanikere.
Også flere nordmenn arbeider i
Field Service.
Den
andre
kategorien
internasjonalt
ansatte
er
fast
ansatte ved FNshovedkvarter
i
New
som

York, eller fra Geneva,
kommer
for en kortere

periode. De fyller blant annet
mange sekretærstillinger,
i alle
de tre avdelingene i HQ. Det er
sivile som
blant
annet
har
ansvaret
for
UNIFLs
økonomiske
kontor,
og som
driver innkjøpskontoret.
Det er
også en sivil pressetalsmann,
juridisk
rådgiver
og politisk
rådgiver ved hovedkvarteret.
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Svenske

ingeniør-soldater

i SwedEngCoy i byen

Jwayya

som ligger

Ni nasjoner deltar med styrker til UNIFIL pr 1987. Til sammen teller styrken ca 5500, etter at en delvis fransk tilbaketrekning reduserte tallet med ca 400 høsten 1986. Dermed ble Norge

Norge har deltatt i UNIFIL
siden starten i 1978, og det samme
har Frankrike.
Av dagens bidragsytere, kom også Fiji og Irland i oppstarting såret,
mens
Nepal har kommet tre ganger,
med to avbrudd.
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14 land
Totalt har 14 nasjoner til nå
bidratt med tropper til UNIFIL.
Disse har vært med, men har
siden trukket seg ut:
Canada
Iran

i Ghanbatt.

det land som har flest mannskaper
Ghana.

Nederland
Nigeria
Senegal
I dag står ni forskjellige
joner igjen, nemlig:
Fiji
Finland

nas-

UNIFIL,

hårfint foran

Frankrike
Ghana
Irland
Italia
Nepal
Norge
Sverige

I•

Posisjon i Nepbatt

Stramme

voktere av Irishbatt.

Fijibatt vokter den sør-vestre delen av UNIFIL A O.

Den norske helikoptervingen

Åtte bataljoner

styrken med en bataljon.

Hvert av de bidragsytende land
bidrar med en bataljon hver, unntatt Italia, som stiller en helikopterving på knappe 50 mann.
UNIFIL består av seks infanteri bataljoner
fra
Fiji,
Finland,
Ghana, Irland, Nepal og Norge og to forsyningsbataljoner
fra
Frankrike og Sverige. Som en del
av den siste hører det svenske

sanitetskompaniet
(SwedMedCoy),
som tok over etter
Norge i 1980. Italair tok over etter
den
norske
helikoptervingen
(Norair) i. 1979.

I tillegg ble uttrykningsstyrken
Force Mobile Reserve (FMR)
opprettet
i 1987. Styrken
er
sammensatt
med en tropp fra
hvert av de land som deltar i FN-

ble erstattet aven italiensk

Utveksling
Mens
miljøet
i UNIFILs
hovedkvarter i Naqoura er svært
internasjonalt, kan bataljonene og særlig Norbatt på grunn av
dens geografiske beliggenhet - bli
noe mer sosialt isolert. Likevel vil
mange tjenestegjørende i UNIFIL
få muligheter til å treffe soldater
fra andre land - en viktig del av

i 1979.

Libanon-oppholdet
er å få utvekslet
erfaringer,
sivile som
militære, med folk fra andre land.
I NorMaintCoy er mulighetene
til å komme i kontakt med andre
lands mannskaper
større enn i
Norbatt;
dels ligger verkstedkompaniet i den irske bataljonens
ansvarsområde,
dels har kompaniet mye med materiell fra andre avdelinger å gjøre.
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17 nordmenn

tjenestegjør blant 70 personer fra åtte forskjellige

Militærpolitiets
kompani i
UNIFIL HQ i Naqoura er den
mest norskpregede avdeling i
hovedkvarteret Med 17 nordmenn i en stab på vel 70 personer greier nordmennene
å
markere seg.
Norge har sjefsstillingen i MP
Coy. For tiden er oberstløytnant
Torgeir Nielsen sjef, som han var i
forrig~ kontingent. Oberstløytnant
O.J. Asheim overtar sjefsstillingen
fra kontigent XX. De 16 andre
norske stillingene i MP Coy er
jevnlig fordelt mellom korporaler
og sersjanter,
og vanligvis en

fenrik.

Sammen

med

nasjoner

MP

me-

darbeidere fra sju andre nasjoner,
er korporalene
og sersjantene
utplassert
på
underavdelinger
(detachement) i Beirut, Tyr, Metulla, Nahariya og Tel Aviv.
Mp Coy har mange oppgaver å
ta seg av, men de aller fleste ser
dem heldigvis bare i arbeid ved
grensepassering. Det er MP som
sjekker vår bagasje når vi skal til
Israel, og det er MP som sørger
for at grensepasseringene
ved
Metulla og Rosh Haniqra går som
de skal.
Andre oppgaver som ligger til
MP Coy er eskortetieneste,
tra-

i MP-Coy.

fikkontroller,
etterforsking
av
trafikkulykker
med UN-kjøretøy
innblandet,
og etterforsking
av
andre uhell eller forbrytelser.
- Til å være en avdeling med
medarbeidere fra åtte forskjellige
nasjoner fungere samarbeidet
i
MP Coy veldig bra, sier oberstløytnant Torgeir Nielsen.
, - Alle er vant med å gjøre en
god jobb for UNIFIL. Som alle
andre steder kan man gjøre tabber, og de skjuler man for
hverandre så godt man kan her
også. Men tatt i betraktning de
forskjellige bakgrunnene
vi alle

har fungerer
det
legger Nielsen til.

upåklagelig,

- Med norsk sjef i denne avdelingen er det kanskje en fordel å
ha norsk flagg på armen for de
som tjenestegjør under deg?
- Ettersom

vi snakker

samme

språket snakker vi naturlig vis
mye sammen, men ingen skal ha
fordel av at de er norsk. Her skal
o
o
alle behandles likt, og alle rna ga
den riktige tjenestevei uansett om
de er fra Norge eller et annet land.
Jeg er her som sjef for MP Coy,
ikke som nordmann, svarer MPsjefen.

MP .. MP .. MP .. MP .. MP .. MP .. MP.'.MI
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«Bilselgerne» på plass ved NorMaintCot.

Det er mye som er gunstig å
handle i Libanon. Gjennnom
PXen får man kjøpt fotoutstyr,
stereoanlegg og mye annet til
priser langt under det vi er vant
med fra N:orge. Det er ikke uten
grunn at Norbatt kalles fotobatt
på spøk. Nesten hver mann kjøper
seg fotoapparat til å ha under
FN-tjenesten, og PXen har noe
for enhver smak. Det har en del
lokale forretninger også, men på
Pxen er du sikret garanti.
Gullprisen, spesielt på behandlet gull, er rimelig i Libanon. Det
er nesten ikke en nordmann som
kommer hjem uten den spesielle
«Libanon-ringen», som man får i

Her er det prutingsmonn.

forskjellige bredder. To, fire eller
seks tynne ringer er satt sammen
til en stilig ring. Går du med den i
Norge vil du møte folk som vet du
har vært i Libanon. Andre gullsmykker er også relativt billige.
Skinnklær er billige i Libanon,
men kvaliteten er langt bedre i
Israel. Kjøp ikke i bakgatene, hold
dere til seriøse forretninger for
ikke å bli lurt.
I forskjellige forretninger i Libanon er det billige klær å få kjøpt.
Smoking får man for godt under 100 dollar, og andre, mer
bruksvennlige klær, til lave priser.
Men kvaliteten er neppe den
samme som på dyre klær hjemme.

NORCO: Oberst
Wegger Strømmen
Ass. NORCO: Oberstløytnant
Bjørn Hellem
NorMaintCoy:
Kp-sjef: Oberstløytnant
Johan Torbjørn Vedal
NK: Major Steinar Leite
Norbatt:
Bn-sjef: Oberst Nils G. Fosland
NK: Oberstløytnant Helge Torgalsbøen
S-I: Major StetTenEngh
S-3: Major Hallvard Otnes
S-4: Major Svein Sæther
Sjefkp A: Major Kjell Enberget
Sjefkp B: Major Bjørn Ivar Olsen
Sjefstkp: Major John Turi

Posttjenesten. under din FN etjeneste)i
Sør-Libanon er kanskje det aUerbeste
velferdstilbudet Tre gapger iUka~on).c
mer det post J),"aNorg~l sOn).regeler 'deq
sendt bare etpax dager for vi fåt den i
Norbatt, NorMaintCoy eller Nå
De som sitter hjemme, setter pris gå~
høre hvorda,n det. står til FN-stYfke.!t;
Korte brev, lange brev; eller bare et
~prt
?:,o
gjør hverdagen lettere for dem ogsa. Og
hus!)::Lette brev og kort sendes gratis!til
Norge!

j

Postkontq),"et hjelper oss også 'med
reisesjekker og reisevalut~~.
Px heter butiJ}ken du legger igje!)
mesteparten av pengel1;~du tjeper· i "pibanon. Norbatt og Nor~ai!ttCoY<l!a~
sine egne PX, det samme haLFinbatt og
SwedLog (i Naqou),"a,).
PXen er drevet av de enkelte nasjopers

FNestyrke, og drives uten at man skal ha
Qverskudd på driftelt.I Norbatt
man på alle nettopriser. i~en).p
går ti! kantinerådet, som fordelet
til ..•..
velferdsformål i båtåljoneq. ".FiIl1?atts
l?X.ha,),"
vist seg å være det1?illigstest~pet
o ... """:"';'
.:::,::':','
a ~jøpe stereo, fotqutstyr ~9 k!ær,,,!?eq
qtya,l.getkaq være bedre flndre steder...,
P~?mester er vår egen lo~~eba
kalt \li gå for å ta ut Pnpger (n).~~Jv",,,,,,
og "dit går vi fo),"å gjøre ogp7j;fiser~(
"ltinger, for de som drar på tjeneste),",~iser.
Pa,yrpfisterhar bare dolJar i s!.<apetsitt; så
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Mens du er i tjeneste i
UNIFIL opparbeider du deg to
og en halv feriedag pr måned.
Det vil si at i løpet aven
seksmåneders periode vil en ha
femten dagers ferie - eller
leave som
det heter
på
UNIFILsk. I tillegg kommer
helger inntil ferien, UNIFILhelligdager og 60-timere.
Tjenesten i UNIFIL kan være
hard, men det er fritid også, både i
den ukentlige tjeneste, og opparbeidede fridager. Alle ferier må
tilbringes utenfor Libanon.

Tre uker
Leave-dager og helger regnet
sammen, kan en beregne seg en
treukers ferie i løpet av halvåret.
Denne kan gjerne deles i to: To
uker pluss en. I batalion
og
verkstedkompani
kan ogsa gis to
s~kalte 60-timere - utvidet helgeperm, vanligvis for turer til Israel.
I tillegg vil det i vinter være flg.
UNIFILholidays:
24. og 25.
desember. 31. des., Ljan., 1. april
og 3. april. Disse kan ikke spares
opp, men kan evt. avvikles i løpet
av den nærmeste uke.
Norsk personell ved FN-tyrken
er unntatt arbeidstidsbestemmelser, og må jobbe så lenge det
trengs. Dessverre er det ikke noe
som heter verken overtidsbetaling
eller avspasering.

Ferien
Leaven er en viktig del av tiden,
et kjærkomment
avbrekk
fra
tjenesten - en sjanse til å komme
hjem til Norge på ferie, eller til å se
noe av verden.
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Reiseoffiserene
i Norbatt
og
NorMaintCoy står til tjeneste med
tips, bestilling av billetter, visum
etc. For personell i HQ kan enten
disse to brukes, eller man kan
benytte seg av et av de to reisebyråene i Nahariyah i Israel.
Reiseoffiserne
kan tilby besøksreiser for familie og venner
hjemmefra - enten til Kypros eller
Israel. Billettprisen kan trekkes fra
lønna hjemmefra.
For de som
velger tre ukers ferie i Norge kan
det også være muligheter for gratis
skyss med C-130 - fra Tel A viv
via Kypros.

Verden er stor
Norge, Kypros og Israel er de
mest besøkte reisemål. Israel med
alle dets
bibelske
steder
er
populært,
men
nokså
dyrt.
Kypros er rimeligere, men flybillett kommer i tillegg. Egypt er
heller ikke langt unna, det går
daglige fly og busser Tel AvivKairo. Jordan og Syria er også
innefor rekkevidde, og dit kommer
man uten visum - bare ved
framvisning av UN ID-kort (men
med forutgående
klarering); til
Egypt kreves visum (ta gjerne med
passbilder hjemmefra).

Fra Tel A viv kan en ellers reise
til de fleste steder i Europa, til Det
fjerne østen, til Sør-Amerika, og til
Kenya og Sør-Afrika. Dessverre
er Midtøsten den del av verden det
er forholdsvis dyrest å reise med
fly i, da det finnes få tilbudsbilletter å velge mellom.
I prinsippet kan man under
UNIFIL-leaven
dra hvor som
helst i verden, men det er ikke
dumt å vurdere å besøke kjente
steder i Midtøsten. Det er dyrt, og
ikke alltid like lett, å komme tilbake hit siden som sivilist og turist.

