
 
 

Respons 

Libanon: De libanesiske motstandsbrigadene - Saraya al-
Muqawama al-Lubnaniya 

 

• Hva er De libanesiske motstandsbrigadene? 

• Blir medlemmer av Motstandsbrigadene sendt til Syria for å kjempe sammen med 
Hizbollah? 

• Hvem rekrutteres til Motstandsbrigadene og hvordan foregår rekrutteringen? 

• Forekommer tvangsrekruttering? 

De libanesiske motstandsbrigadene 
De libanesiske motstandsbrigadene (arabisk: saraya al-muqawama al-lubnaniya, i engelsk 
litteratur som regel oversatt med Lebanese Resistance Brigades), heretter 
Motstandsbrigadene, er en libanesisk paramilitær organisasjon opprettet av Hizbollah. 
Hizbollah skapte Motstandsbrigadene i 1997 for å knytte til seg libanesere som ikke var 
medlemmer av partiet og som ikke nødvendigvis delte Hizbollahs ideologi, men som likevel 
ønsket å kjempe mot Israel. Motstandsbrigadene ble opprettet som en separat organisasjon fra 
Hizbollahs egen militære gren. Det foregår koordinering mellom de to, men medlemskap i 
Motstandsbrigadene er ikke det samme som medlemskap i Hizbollah eller Hizbollahs 
militære gren (Hamzeh 2004, s. 78).  

Motstandsbrigadene gjennomførte militære angrep mot Israel på slutten av 1990-tallet, men 
aktiviteten opphørte etter den israelske tilbaketrekkingen fra Sør-Libanon i år 2000 (Crisis 
Group 2015, s. 8; Hamzeh 2004, s. 90-91). Organisasjonen ble delvis reaktivert etter krigen 
mot Israel i 2006 og den væpnede konfrontasjonen mellom Hizbollah og deres politiske 
motstandere i mai 2008. Rekruttering til Motstandsbrigadene har intensivert etter at Hizbollah 
involverte seg i den syriske borgerkrigen på regimets side fra og med 2012 (Crisis Group 
2015, s. 8).  

Hvor tjenestegjør medlemmene av Motstandsbrigadene? 
Hovedoppgaven til Motstandsbrigadene er å fungere som vaktstyrke i Hizbollahs 
kjerneområder i Libanon, det vil si nabolag og landsbyer som Hizbollah dominerer. I tillegg 
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har de overvåkningsoppgaver og skal bidra til å sikre at Hizbollahs maktsentra ikke blir 
infiltrert av israelske spioner eller sunni-islamistiske politiske motstandere (Crisis Group 
2015, s. 8). Motstandsbrigadene har blitt utplassert i blant annet Saida sør i Libanon og i 
Beka-dalen øst og nordøst i landet. I nordøst skal Motstandsbrigadene ha opprettet egne 
lokale nettverk av borgervern eller «selvforsvarsgrupper», eksempelvis i den overveiende 
kristne byen Ras Baalbek som har blitt angrepet av medlemmer av Nusra-fronten. Disse 
lokale gruppene er bevæpnet og patruljerer sine landsbyer og omkringliggende områder, ofte 
koordinert med og basert på etterretningsinformasjon fra Hizbollah (Zambelis 2014). 

Sammenlignet med Hizbollah fremstår Motstandsbrigadene som relativt udisiplinerte. Deres 
medlemmer har vært involvert i gatekamper og mindre sammenstøt med politiske opponenter, 
men også i noen tilfeller mot Hizbollahs allierte (Crisis Group 2015, s.8). I 2012 og 2013 var 
Motstandsbrigadene involvert i væpnede sammenstøt i Saida mot gruppen til den 
sunnimuslimske salafist-predikanten Ahmad al-Assir som offentlig hadde tatt til orde for 
væpnet kamp til støtte for opprørerne i Syria (Zambelis 2014).  

Ifølge en analytiker som følger utviklingen i Libanon tett og som ønsker å uttale seg anonymt, 
blir ikke medlemmer av Motstandsbrigadene sendt til Syria for å kjempe. Denne oppgaven er 
det Hizbollahs militære gren som tar hånd om. Motstandsbrigadenes oppgave er å hindre 
angrep på Hizbollahs infrastruktur og maktsentra i Libanon (analytiker i en internasjonal 
organisasjon, samtale september 2015). Ifølge presseoppslag ble et medlem av 
Motstandsbrigadene drept i kamper i Aleppo-provinsen i Syria i mars 2016. Vedkommende 
skal ha vært libaneser og sunnimuslim (Groisman 2016). Det er også rapportert om at et 
medlem av Motstandsbrigadene døde i strid i september 2015, men det er uklart om dette 
skjedde i Libanon eller Syria (Schenker 2015). Utover dette har ikke Landinfo funnet 
presseoppslag eller annen informasjon som direkte knytter medlemmer av 
Motstandsbrigadene til stridighetene i Syria.  

Rekruttering til Motstandsbrigadene 
Hizbollah setter strenge krav til medlemskap. Rekrutter må gjennom omfattende ideologisk 
og religiøs utdanning. Motstandsbrigadene derimot rekrutterer bredere og har ikke de samme 
opptakskravene eller den samme strenge indoktrineringen. Det er ikke et krav om at 
medlemmene skal være religiøse eller dele Hizbollahs ideologi. Motstandsbrigadene er 
dessuten ikke bare åpen for sjiamuslimer, men rekrutterer også sunnimuslimer, drusere og 
kristne (Crisis Group 2015. s. 8).  Det økte konfliktnivået i landet de siste årene som følge av 
borgerkrigen i Syria, og den økende trusselen fra ekstremistgrupper som Nusra-fronten og 
Islamsk Stat (IS/ISIL), har ført til at mange libanesere har følt seg utrygge og derfor har latt 
seg verve til Motstandsbrigadene eller andre lokale paramilitære organisasjoner og 
borgervernsgrupper som støttes og finansieres av Hizbollah (Zambelis 2014).1  

Rekrutteringen til Motstandsbrigadene skjer på frivillig basis. Landinfo har ikke funnet 
informasjon som tilsier at det foregår tvangsrekruttering til Motstandsbrigadene eller til andre 
væpnede grupperinger i Libanon. Ifølge en analytiker i en internasjonal organisasjon som 

1 Hizbollah har tradisjonelt knyttet til seg og samarbeidet med en rekke andre organisasjoner i Libanon som ikke 
nødvendigvis deler deres ideologi, men som likevel deler deres mål om å bekjempe Israel. Dette gjelder 
eksempelvis Amal-bevegelsen, SSNP (Syrian Social Nationalist Party) og palestinske grupper som Hamas og 
PFLP-GC (Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command) (Zambelis 2014).  
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følger utviklingen i Libanon tett (samtale, september 2015), ser man ikke eksempler på 
tvangsrekruttering til væpnede grupper i Libanon. Disse gruppene ønsker å knytte til seg 
motiverte medlemmer, og forsøker derfor ikke å tvinge noen til medlemskap. Rekruttering av 
mindreårige kan forekomme. I løpet av de siste årene har man sett økt bruk av mindreårige i 
Hizbollahs væpnede enheter. Mindreårige medlemmer av Hizbollah har også mistet livet i 
krigen i Syria.  
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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 
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kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt 
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 
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