NORBATT III

BATALJONSORDRE

FN-BESTEMMELSER

1.

NR

1/79

FOR FREDSBEVARENDE

STYRKER

Egne bestemmelser er fastsatt for fredsbevarende styrker
ved "REFERENCE GUIDE FOR PEACE-KEEPING FORCES (MILITARY
PERSONNEL - LOGISTICS)", utg1tt av Field Operaticns Service,
Office of General Services, United Nations, juni 1974.

2. De viktigste bestemmelser - som ma vrere kjent av alt militrert FN-personell - er gjengitt i oversatt form nedenfor:
KAPITEL

2

- FORPLIKTELSER,

L~SVAR OG PRIVILEGIER

2.1

Fredsbevarende styrkers srerpreg
Medlemmene av Den fredsbevarende styrke skal
gjares kjent med at deres tjeneste ved De Forente
Nasjoner innebrerer internasjonalt ansvar;
at de
innretter sin opptreden - i og utenfor tjenesten med De Forente
Wasjoners beste for aye, og at de
til en hver tid ligger under De Forente Nasjoners
eksklusive myndighet ved styrkens sjef.
De skal pale~ges a unnga en hver handling som kan
oppfattes uheldig for deres integritet og naytralitet, eller for Den fredsbevarende styrkes uavhengighet og upartiske karakter.
I denne sammeriheng skal de palegges a unnga a gi
uttrykk for personlige falelser og oppfatninger
som kan medfare motsetninger til personelI av
andre nasjonaliteter.

2.6.3.3

Handtering

av informasjoner

Medlemmene skal ikke gi til noen person utenfor
Den fredsbevarende styrke informasjon kjent for
dem gjennom deres tjeneste i Den fredsbevarende
styrke, safremt de ikke skriftlig er bemyndiget
til a gjare det som ledd i sine tjenesteplikter.
Suesielt ma medlemmene ikke diskutere med noen
person utenfor Den fredsbevarende styrke eller
meddele i sin private korrespondanse observasjoner
i tilknytning til militrere instal1asjoner, troppebevegelser eller andre forhold av betydning for
vertslandets
eller oppfatninger
de har
fatt om lokalesikkerhet,
folks pol1tiske
l1v.
Disse forpliktelser oppharer ikke ved avsluttet
tjeneste i Den fredsbevarende styrke og tidligere
medlemmer ma fortsatt vise den storste diskresjon
i alle forhold som har sammeriheng med deres tjeneste i Den fredsbevarende styrke, selv etter at
de har opphart a vrere aktive medlemmer i styrken.
2.6.8

Disponering

og nyting av alkoholholdige

drikker

Dersom nyting av alkoholholdige drikker i operasjonsomradet av religiose grunner oppfattes krenkende av den lokale befolkning, er edrulighet
spesiel t viktig i sl1ke omrader.
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ii

Avdelingssjefene anmodes om
klargjare for personelIet
llllderderes kommando betydningen av god oppfarsel under
besak til lokale kaf~er, restauranter eller andre offentlige steder.

Y~PITEL 9.4 KONTROLL AV AVGIFTSFRIE

9.4.1

ARTIKLER

Disponering
Artikler som el'anskaffet avgiftsfritt gjennom offentIig
avgiftsfritt lager eller pa annen mate, ma ikke bIi solgt,
byttet, utIant elIer gitt bort som gave.

9.4.4

Toll
Medlemmene er ikke fritatt for tolI ved avreise eller
retur fra permisjon eller tjeneste utenfor FNs operasjonsomrade.
De har strengt forbud mot a bringe med seg artikler
underlagt tollrestriksjoner pa slike reiser.
Forbudet mot a selge, bytte eller a gi bort varer kjapt
fra aTgiftsfrie lagre gjelder tilsvarende for alle land
besakt av medlemmer av Den fredsbevarende styrke pa
tjeneste eller permisjon under deres tjenesteperiode
ved Den fredsbevarende styrke.

NASJONALE BESTEMMELSER
3. I "Midlertidig instruks for selvstendig sjef for norsk FN-avdeling
i UNIFIL" har pkt 13 denne ordlyd:
"5jef for norsk FN-avdeling skal bidra til at hans undergitte
oppfattes sam upartiske og noytrale
forhold til den underliggende konflikt sa lenge de el'i vertslandet og i den farste
tid etter hjemkomsten til Norge.
Dette omfatter bl a uttalelser til nyhetsmedia."

i

FORDELING OG EGENERKLlRING

4. Denne bataljonsordre fordeles med 1 personlig eksemplar til alt
personell ved bataljonen.
Alt personelI skal undertegne en erkl~ring pa fastsatt skjema om at
ordren er lest og forstatt.
Erkl~ringen festes til vedkommendes rulleblad.
Dette gjelder ogsa for rekapitulanter etter bataljonens ankomst til
Libanon.
,. Kompanisjefene har ansvarp-t for fordeling av ordren' og irmhE11til!e
av erkl~ringer.
5-1 har ansvaret for bataljonstabellQ
8-1 sarger for tilsvarende furdeFr ..6'og innhenUug av e~·k].a;l·~.IlE:C:"·
naI' ersta tning smanrlskapU·/bcf.:cl
i;rer t.j
ena st<;m ved be.te:'j (",I:U
i Libanon.
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