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SITUATIONS- OG TRUSSELSVURDERING TIL BRUG FOR DET DANSKE
STYRKEBIDRAG TIL FN-MISSIONEN I LIBANON (UNIFIL)
1. Den 13. juni 2011 præsenterede premierminister Nijib Mikati sin nye regering efter knap et halvt års tovtrækkeri om fordelingen af ministerposter. Håndteringen af
Det Særlige Tribunal for Libanon (STL) bliver den nye regerings første store udfordring. Det er sandsynligt, at tribunalet i løbet af 2011 vil rejse tiltale mod Hizbollahmedlemmer for meddelagtighed i mordet på tidligere premierminister Rafiq Hariri. Det
er sandsynligt, at tiltale mod Hizbollah-medlemmer vil føre til en alvorlig krise i Libanon, og at sikkerhedssituationen vil forværres. Libanon vil på kort sigt opleve flere
sammenstød mellem de forskellige trossamfund og politiske grupper samt anden politisk motiveret vold. Det er dog ikke sandsynligt, at situationen vil udvikle sig til borgerkrig.
2. Perioden efter deployeringen af den forstærkede FN-styrke efter krigen i 2006
har været den roligste, siden UNIFIL blev etableret i 1978. Konfliktens grundlæggende forudsætninger er dog uændrede. Der hersker stadig et konfliktfyldt forhold mellem Israel og Hizbollah. Ingen af parterne har for nærværende en interesse i fornyet
krig, og det er derfor ikke sandsynligt, at Israel og Hizbollah på egen hånd vil indlede
en større væbnet konflikt. Det bør dog understreges, at våbenstilstanden mellem
Hizbollah og Israel ikke hviler på fælles interesser. Våbenstilstanden er udtryk for en
skrøbelig magtbalance, der bygger på gensidige trusler om omfattende ødelæggelser. Derfor kan en fejlvurdering fra en af de to parters side medføre, at situationen
hurtigt eskalerer til krig. Grundlæggende gør Hizbollahs kontinuerlige oprustning situationen uholdbar på længere sigt. Hizbollah har generelt anlagt en ikke-konfrontatorisk linje over for UNIFIL. Den forstærkede FN-styrke har begrænset Hizbollahs
muligheder for at operere åbenlyst i UNIFIL’s ansvarsområde, men UNIFIL udgør ikke en trussel mod Hizbollah. Hizbollah har i flere tilfælde begrænset UNIFIL’s bevægelsesfrihed for at opretholde et vist militært råderum i Sydlibanon.
3. Konflikterne i Libanon tiltrækker generelt en række regionale og internationale
politiske aktører, der alle forsøger at fremme deres interesser i Libanon. Overordnet
går skillelinjerne mellem på den ene side Ægypten, Saudi-Arabien og Jordan, der
med opbakning fra især USA har støttet 14. Marts-Koalitionen, og på den anden side
Iran og Syrien, der støtter Hizbollah. USA og de provestlige arabiske stater forsøger
bl.a. at begrænse Hizbollahs og Irans indflydelse i Libanon og svække den iransksyriske akse. I tilfælde af en regional konflikt eller en alvorligt tilspidset krise, der direkte involverer Iran, er det sandsynligt, at Hizbollah vil involvere sig militært. Også
derfor kan det militære trusselsbillede ændre sig med kort varsel i UNIFIL’s ansvarsområde. Endelig er det sandsynligt, at urolighederne i Syrien i foråret 2011 vil have
en destabiliserende effekt på sikkerhedssituationen i Libanon.
1

4. Danmark har fortsat bevågenhed blandt militante sunniekstremister på grund af
tegningerne af profeten Muhammed. Især de palæstinensiske flygtningelejre er fortsat hjemsted for militant sunniekstremisme trods de libanesiske myndigheders succes med optrævling af terrornetværk.
5. Særligt flygtningelejren Ayn al-Hilwa ved Sidon i det sydlige Libanon fungerer
som fristed for militante sunniekstremistiske grupper. Flere af disse grupper har tidligere planlagt og gennemført angreb mod både den libanesiske stat samt vestlige og
internationale aktører i landet, herunder UNIFIL. Fredag den 27. maj 2011 kørte et
italiensk UNIFIL-køretøj på en improviseret sprængladning nord for Saida i det sydlige Libanon. Angrebet resulterede i seks sårede soldater og to sårede civile. Det er
sandsynligt, at angrebet blev gennemført af lokale sunniekstremister. FE vurderer, at
der er kapacitet til at gennemføre både simple og angreb af en vis kompleksitet i landet, samt at der er en generel hensigt.
6. FE har ikke oplysninger om konkret planlægning af angreb mod danskere i Libanon. Det generelle terrortrusselsniveau i Libanon er HØJ.
7.

Det militære trusselsniveau for UNIFIL er LAV.

8. Truslen fra ueksploderet ammunition og miner i Libanon er generelt LAV. I nærheden af tidligere eller nuværende stillingsanlæg samt i nærheden af bombekratere
kan truslen være HØJ.
9. FE har ikke oplysninger om konkrete trusler fra civile uroligheder mod FN i Libanon. Det generelle trusselsniveau for civile uroligheder i Libanon er HØJ. Trusselsniveauet for kriminalitet, sabotage og subversion er LAV, medens trusselsniveauet for spionage er MIDDEL.
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