
 
 

Respons 

Libanon: Rekruttering til krigen i Syria 

 

• Hvilke grupper rekrutterer til krigen i Syria på regimets side? 

• Tvangsrekrutterer Hizballah og affilierte grupper personer til krigen i Syria? 

• Hva er konsekvensene for medlemmer av disse gruppene som ikke vil delta i krigen? 

Hizballah og deres deltagelse i krigen i Syria 
Hizballah har fra starten av konflikten i Syria vært involvert på regimets side, i begynnelsen 
med opplæring og overvåking av internett, men allerede fra 2012 var gruppen militært til 
stede og deltok i kamphandlinger på regimets side (Sullivan 2014, s. 12). Denne 
involveringen har økt jevnlig, og skjer i nært samarbeid med den iranske revolusjonsgarden 
(IRGC). Personellet som sendes til Syria i regi av partiet, er medlemmer, og har gjennomgått 
både politisk og militær skolering før de blir sendt i krigen (IRB Canada 2013).  

Flere andre grupper og partier i Libanon sender sine medlemmer til Syria for å delta i krigen 
på regimets side, blant disse er SSNP (hizb al-suri al-qawmi al-ijtimai/det syriske 
nasjonalistisk-sosiale partiet), Det arabiske enhetspartiet (hizb al-tawhid al-arabi) og  
Ba’th-partiet. Medlemmer av Amal og personer uten medlemskap i politiske partier deltar 
også i krigshandlinger. Dette skjer til tross for at ledelsen for Amal nekter for at partiet deltar i 
krigen. Libanesiske medier har bragt historier om medlemmer av Amal som kjemper med 
SSNP (Al-Hadath 2014), men også sammen med Abu al-Fadl al-Abbas-brigadene (Abbas 
2015). De sistnevnte har vært dominert av irakiske krigere, under ledelse av IRGC.  

Det har ikke vært mulig å bekrefte hvorvidt medlemmer av andre pro-syriske partier, som 
tayyar al-Marada under ledelse av Sulayman Frangie, deltar i krigen.  

Når det gjelder de libanesiske motstandsbrigadene (saraya al-muqawama al-lubnaniyya), 
kjenner vi tilfeller der medlemmer er drept i Syria (Sky News Arabia 2016). Media har 
rapportert om tilfeller der medlemmer av brigadene har kjempet sammen med regulære 
Hizballah-styrker, men omfanget av dette er uklart (Rosenfeld 2015). Denne gruppen blir 
imidlertid bevisst brukt av Hizballah for å fylle funksjoner i Libanon tidligere utført av 
partimedlemmer som nå deltar i krigen, som vaktoppdrag og liknende (ICG 2015, s. 8; 
Landinfo 2016). Medlemmene i denne gruppen er libanesere, men ikke nødvendigvis shiaer. 
Spesielt i Saida og områdene rundt har Hizballah prøvd å rekruttere sunnier til brigadene, noe 
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som igjen har ført til betydelige gnisninger mellom grupper som al-jamaa al-islamiyya og 
brigadene/Hizballah (Al-durar al-shamiyya 2015). 

Tvangsrekruttering 
Felles for alle disse partiene og gruppene er at det ikke har fremkommet rapporter om at de 
har tvunget medlemmer til å delta i krigen. Det er vanskelig å avvise at det kan forekomme 
sosialt press for å delta, men dette vil avhenge av en rekke forhold, ikke minst familiære (Al-
Hurra 2014).  

Det er en forholdsvis komplisert prosess å bli medlem av Hizballah, ikke bare vil man sikre 
seg at medlemmene er lojale mot ideen om wilayat al-faqih1, men partiet gjør alt som er i dets 
makt for å sikre seg mot infiltrering av fremmed etterretning (se Blanford 2011, s. 103-14). I 
de senere årene har både den libanesiske statens etterretning og Hizballahs egen etterretning 
avslørt en rekke spioner i rekkene (Hashem 2013), enkelte til og med ganske høyt oppe i 
partiets hierarki (BBC Arabic 2015). 

Hizballah tvangsrekrutterer derfor heller ikke personer til å kjempe for seg, da dette ville 
utgjøre en stor sikkerhetsrisiko for partiet. Derimot forventes medlemmer som er en del av 
deres stående styrker, eller reservister i disse, å følge ordrer fra partiets ledelse. 

Konsekvenser av å nekte å delta i krigen  
Det er vanskelig å finne konkret informasjon om medlemmer som har nektet å reise til Syria. 
Dette skyldes flere forhold, det viktigste er Hizballahs interne struktur, som har mange 
likhetstrekk med leninistiske organisasjoner. I saker som har vært diskutert internt, og der det 
er blitt fattet en beslutning, forventes medlemmene lojalt å følge denne uten å diskutere dette 
offentlig (se Abu Khalil 1991).   

Det har konsekvenser dersom medlemmer skulle nekte å følge ordre om å reise til Syria. En 
konsekvens kan være at medlemmet blir dimittert, eller mister sin status som partimedlem, 
noe som kan få alvorlige følger. Medlemmer av partiet som deltar i krigen, sikrer både seg og 
sin familie en privilegert posisjon. Ved siden av lønnen er medlemmet og hans familie fullt 
helseforsikret, skolegang for barn og ungdommer dekkes også, og dersom medlemmet skulle 
bli skadet eller drept, er familien sikret tilgang til partiets velferdsordninger. Alt dette vil gå 
tapt dersom man blir ekskludert, og det kan også gå tapt ved å nekte å dra til Syria (Rosenfeld 
2015).  

For mange medlemmer vil et brudd med partiet også innebære sosial isolasjon, noe som kan 
være en stor belastning. Mange kommer fra områder der det nesten utelukkende bor shiaer, 
som de sørlige bydelene i Beirut, deler av Sør-Libanon og deler av Beqaa-dalen. Disse 
områdene er kontrollert av Hizballah, og selv kontakt med personer som har brutt med partiet, 
kan bli betraktet som mistenkelig. Unntak for dette vil være tidligere medlemmer som er fra 
en av de store familiene eller klanene i området. I Beqaa er det klaner som dominerer, mens 
det i Sør-Libanon vil være familier, og i de sørlige bydelene i Beirut finner vi både klaner og 
de store familiene (Tawfiq 2005, s. 68-9). 

1 Wilayat al-faqih betyr den islamske juristens styre og er den ideologien Khomeini utviklet for hvordan den 
islamske staten skal styres. Hizballah tilhører også denne ideologien. 
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Om Landinfos responser 

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 
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og 
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og 
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 
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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