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Libanon: Alkohol og narkotika i palestinske leire og 
områder under kontroll av Hizballah 

 

• Hvordan håndteres alkohol i de palestinske leirene og områder under Hizballahs 
kontroll?  

• Hvordan håndteres narkotika i de palestinske leirene og av Hizballah i områder under 
deres kontroll? 

 

Alkohol er et lovlig produkt i Libanon, og landet har en betydelig vinproduksjon. 
Innbyggerne i de palestinske leirene er underlagt libanesiske lover, men libanesiske 
myndigheter er ikke til stede i leirene, som i praksis fører til at det er de lokale leirkomiteene 
som opprettholder lov og orden der. 

All bruk av narkotika er forbudt i Libanon i henhold til lov nr. 673 (Al-Jumhuriyya  
al-lubnaniyya). Dette omfatter også de palestinske leirene. 

Alkohol i de palestinske leirene i Libanon 
Bruk av alkohol er ikke sosialt akseptert i de palestinske leirene i Libanon, med unntak av 
Dbayye-leiren som huser kristne palestinere. Utover 1990-tallet skal islamistiske grupper som 
Usbat al-Ansar aktivt ha bekjempet alkoholomsetning og bruk i og utenfor Ain al-Hilwa, med 
både trusler og attentat mot steder der de mistenkte at det ble omsatt alkohol (Sogge 2016). 
Alkoholkonsum i leirene er ikke utbredt, og tilfeller der det blir kjent at noen har drukket, 
eller der man finner spor i form av flasker, kan føre til stor oppstandelse i lokalbefolkningen 
(Mawqa’a mukhayyam al-Bas 2016). Alkoholkonsum er imidlertid ikke et ukjent fenomen, 
men vil foregå i et det skjulte, ofte utenfor leiren.  

Alkohol i områder under kontroll av Hizballah 
Hizballah har forbudt salg og offentlig bruk av alkohol i områder de har definert som 
(shia)muslimske, og som er under deres kontroll. Håndhevingen av dette vil det som regel 
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være lokalstyret som står for, enten via en mukhtar1 eller medlemmer av det lokale 
kommunestyret, majlis al-baladiyya. I mange tilfeller, som for eksempel i Kfar Rumman i 
Sør-Libanon, er det lokale sheikher som tar initiativ til og står bak kampanjer for å stenge 
alkoholutsalg (Nabatieh News network 2016). 

Forbudet omfatter de sørlige bydelene i Beirut, Dahiyye, samt områder i Biqaa og i Sør-
Libanon. Hizballah er generelt forsiktige med å provosere kristne i disse områdene, så i en by 
som Tyr vil man finne restauranter og barer med alkoholservering i det kristne kvartalet av 
byen (Nakhal 2011). I andre byer, som for eksempel Khiam, har Landinfo ved tidligere besøk 
observert at det ikke finnes steder som selger alkohol, på tross av at byen også har en kristen 
befolkning.  

Libanesiske medier bringer jevnlig rapporter om angrep mot butikker som selger alkohol i 
områder med en muslimsk flertallsbefolkning. Det vil nesten uten unntak være ukjente 
gjerningsmenn i bil som kjører opp til en butikk og løsner skudd mot denne (Naharnet 2012).   

Narkotika i de palestinske leirene 
I likhet med alkohol er narkotika heller ikke sosialt akseptert, men omfanget av både salg og 
bruk av narkotika er et økende problem i mange av leirene (Lamb 2016). Dette må sees i 
sammenheng med den generelle sosiale situasjonen i leirene, med utbredt fattigdom, 
trangboddhet, arbeidsløshet og manglende styre (Nashed 2014). I tillegg er de palestinske 
leirene utenfor libanesiske myndigheters kontroll, noe som ikke bare muliggjør at militante 
islamister kan etablere seg der, men også narkotikahandlere. Det kan se ut til at dette 
fenomenet er spesielt utbredt i Shatila, Burj al-Barajna og Ain al-Hilwa (al-Dinan 2015; 
Lubnan24 2016; Lamb 2016), som alle tre har det til felles at de er tett på omkringliggende 
bydeler, i henholdsvis Beirut og Saida. Dette står i motsetning til leire som Rashidiyya, al-
Bas, Burj al-Shimali og andre som ligger mer isolert fra omkringliggende libanesiske byer og 
landsbyer. 

En betydelig del av narkotikaen som misbrukes i leirene, er reseptbelagte legemidler. Siden 
libanesiske myndigheter ikke har noen tilstedeværelse her, kan apotekene i leirene fritt selge 
disse uten resept (Nashed 2014). Utbredt korrupsjon i de såkalte leirkomiteene, med ansvaret 
for sikkerheten, er en annen faktor som ser ut til å ha bidratt til at disse tre leirene har utviklet 
seg til å bli en betydelig markedsplass for narkotika. Flere rapporter, intervjuer og 
demonstrasjoner i leirene indikerer at bakmenn opererer relativt fritt, med beskyttelse fra 
medlemmer av disse komiteene (Wehbeh 2012; Lamb 2016).  

Narkotika i områder under kontroll av Hizballah 
Det produseres betydelige mengder narkotika i Biqaa-dalen, et område som regnes for å være 
under Hizballahs kontroll. Selv om produsentene stort sett består av shia-muslimske bønder 
lojale mot Hizballah (Rosenfeld 2015), er det en nesten årlig foreteelse at den libanesiske 
hæren drar på en ekspedisjon for å ødelegge cannabisåkre, ofte med ett eller flere tv-team til 

1 En mukhtar er lederen av et nabolag eller en landsby, med begrenset direkte makt og som ikke fordeler penger, 
men med stor indirekte innflytelse. Mukhtarer velges i kommunevalgene.  
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stede. Ikke sjeldent oppstår væpnede sammenstøt mellom lokale og hæren i forbindelse med 
disse ekspedisjonene, men Hizballah har ikke deltatt i disse kampene (Ismail 2015).  

Det har i mange hundre år vært dyrket cannabis i dette området, men i de senere årene har 
produksjon av Captagon2 bredt om seg. Libanesiske myndigheter foretar jevnlig store beslag 
av dette stoffet. Mange av beslagene er planlagt smuglet ut av landet, og beslagene foretas 
ofte på den internasjonale flyplassen i Beirut eller ved en av havnene i landet. Produksjonen 
foregår i Biqaa, men det antas at en del også smugles inn fra Syria (Arbid 2016).  

En rekke rapporter i libanesisk media indikerer at Hizballah er eller har vært direkte involvert 
i produksjonen av Captagon (Ash-Shira 2012; Arbid 2016). Disse oppslagene omhandler til 
dels meget sentrale personer i partiets ledelse, og det synes hevet over enhver tvil at det har 
foregått produksjon av Captagon i lokaler disponert av Hizballah (Ash-Shiraa 2012; Arbid 
2016). Derimot er det naturligvis ikke mulig å fastslå at dette har skjedd med en samlet 
partiledelse sin viten og vilje. 

De sørlige bydelene av Beirut, der de palestinske leirene Shatila og Burj al-Barajna befinner 
seg, er viktige for omsettingen av narkotika. De samme familiene og klanene som står bak 
produksjonen av narkotikaen i Biqaa, har forgreninger i Dahiyya i Beirut (al-Sabbagh 2013). 
En av Libanons mest ettersøkte narkotikahandlere ble senest i 2015 avbildet sammen med 
Hizballah-krigere i Qalamun i Syria (Lebanon Files 2015). 

Imidlertid foregår det ikke omsetting av narkotika åpent i et område som Dahiyya, og det er 
heller ikke sosialt akseptert å bruke narkotika. At personer og nettverk involvert i 
narkotikaomsetning velger Dahiyya som sin base, må forstås på bakgrunn av at området i 
mange år har vært utenfor den libanesiske statens kontroll, samtidig som at Hizballah ikke 
lenger har resurser til, eller har ønsket, å prioritere dette området. Partiet har derfor selv de 
siste årene lagt til rette for en økt involvering fra libanesiske myndigheter i Dahiyya og andre 
steder for å få bukt med en økende kriminalitet, blant annet i form av narkotikaomsetting og  
-misbruk (Nazal 2012).  

 

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. 

2 Captagon er en avart av fenethylline, en form for amfetamin.  
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