De Forente Nasjoners fremste oppgave er a opprettholde fred og sikkerhet i verden,
og gjennom vart medlemskap i FN er Norge forpliktet til a bidra med a 10se denne
oppgaven. FN har ikke egne militcere styrker som kan nyttes til a forebygge
stridigheter, eller hindre at konflikter utvikler seg til krigshandlinger, og ma derfor fa
hjelp fra medlemsstatene. Erfaringene viser at der hvor FN-styrker, el Ier FNobservat0rer er blitt stasjonert, har de vcert nyttige og har bidratt til a normalisere
forholdene i uroomradene.
I trad med at vart eget forsvars fremste oppgave er a vcere fredsbevarende, har vi
forpliktet oss til a organisere og 0ve en norsk FN-beredskapsstyrke,
som ved behov
kan stilles til disposisjon for De Forente Nasjoner. Det er en forutsetning at var FNberedskapsstyrke skal besta av frivillig personeil, som pa kort varsel kan bli innkalt
til tjeneste i en fredsbevarende FN-operasjon hvor som helst i verden.
Under FN-tjenesten utenlands vii du, sammen med soldater fra mange andre land,
gj0re en personlig innsats for fredens sak. Du far ogsa en fin anledning til a se deg
om i verden og lcere andre folk a kjenne pa en mate som bare FN-tjenesten kan gi.
Det er verdifull lcerdom, i tillegg til nye militcere kunnskaper, a ta med seg hjem
etter endt FN-tjeneste.

Rai! Hansen
Forsvarsminister
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DE FORENTE NASJONER
De Forente Nasjoner, som vi til daglig omtaler FN, har til oppgave a opprettholde mellomfolkelig fred og sikkerhet og utvikle vennskapelige forhold
mellom nasjonene gjennom a legge forholdene til rette for verdensomfattende samarbeid pa l2lkonomiske, sosiale og kulturelle omrader. FNpakten ble utarbeidet pa en konferanse i San Fransisco varen 1945og underskrevet den 24. oktober samme ar. Denne dagen, 24. oktober, ble instituert
som FN-dagen, og i dag er den offisiell flaggdag i alle FNs medlemsland,
som ved inngangen til 1978 var 149 stater. Vart land ble medlem av FN den
16. november 1945.
FN-organisasjonen omfatter en rekke forskjellige organer og institusjoner.
Pa toppen av organisasjonen finner vi fl2llgendeseks hovedorganer: hovedforsamlingen, sikkerhetsradet, det l2lkonomiskeog sosiale rad, tilsynsradet,
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den mellomfolkelige domstol og FN-sekretariatet. Av disse hovedorganer er
det hovedforsamlingen,
sikkerhetsradet og FN-sekretariatet som behandler
saker i forbindelse med fredsbevarende FN-oppgaver.
Hovedforsamlingen el Ier generalforsamlingen,
som den ogsa benevnes, kan
betegnes som et internasjonalt debattforum. Hvert medlemsland kan sende
inntil fem representanter til hovedforsamlingens
m0ter, men hvert land har
bare en stemme. Sikkerhetsradet
er i f0rste rekke det organ som har til
oppgave a opprettholde mellomfolkelig fred og sikkerhet. Det bestar av fem
faste medlemmer
og for tiden av ni valgte medlemmer.
De faste
medlemmene China, Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannia og USA har
vetorett, hvilket betyr at ingen saker av betydning kan vedtas om en av disse
land stemmer imot, nedlegger veto.
For a overvake inngatte vapenhvile-avtaler benytter De Forente Nasjoner seg
av militcere FN-observat0rer og militcere FN-styrker.

NORSK MILIT tER FN-INNSATS
De Forente Nasjoners fredsbevarende operasjoner med FN-styrker fra de
mindre medlemstater er blitt et viktig instrument for a. opprettholde freden i
verden. Ma.let er a. fa. vaepnede konflikter under kontroll slik at FN gjennom
politiske og diplomatiske
virkemidler kan bidra til permanente 10sninger.
Norge har vcert med pa. mange av disse operasjonene, og i alt har - frem til
1978 - 13.176 norske kvinner og menn tjenestegjort frivlllig med FN for
freden.
I perioden 1946-56 deltok ca 65 personer a.rlig, i perioden 1956-67 ca 1.100
og fra 1967 ca 15 mann pr a.rmed en liten 0kning fra 1973 til ialt 21 mann frem
til mars 1978.
I Heilas, Midt-0sten,
Kashmir og Jemen har norske offiserer som FNobservat0rer sta.tt vakt eller kj0rt patrulje for a. se, h0re og rapportere brudd
pa. innga.tte avtaler. Norske soldater har deltatt i st0rre FN-operasjoner i
Korea, Midt-0sten og Kongo. Oenne tjenesten har variert i innhold fra
ensformige rutiner til oppdrag som ba.de har vcert krevende og farlige. I
tillegg har norske flygere i de senere a.rflere ganger utf0rt FN-flygninger med
Hercules C-130 for de danske, finske og svenske styrkene stasjonert pa.
Kypros og i Midt-0sten.
Siden mars 1978 har Norge med frivillige befal og mannskaper deltatt bl.a.
med en infanteribataljon,
verkstedkompani,
sanitetskompani
med feltsykehus og en helikopterving i FNs fredsbevarende operasjoner i Libanon.
Forsvarets fremste FN-oppgave sa.lenge norsk personeil stilles til disposisjon for FN-styrken i Libanon er a. rekruttere og 0ve befal og mannskap for
nye kontingenter som etterhvert settes opp.
"United Nations Interim Forces In Lebanon" er FN-styrkens offisielle navn pa.
engelsk, men den vanlige forkortede omtalen er UNIFIL.
UNIFIL's hovedoppgave er a. bidra til a. gjenopprette fred og sikkerhet i SydLibanon, forhindre gjenopptagelse av stridighetene og s0rge for at UNIFIL's
operasjonsomra.de ikke nyttes til fiendtlige handlinger av noen art.
la lt 6000 FN-soldater sta.r pa. vakt for fredens sak mel 10m den israelske grensen og Litani-elven for a. 10se disse oppgavene.
Foruten de norske avdelinger besta.r UNIFIL av avdelinger fra FRANKRIKE,
FIJI, IRAN, IRLANO, NEPAL, NIGERIA OG SENEGAL.
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DE NORSKE
FN-BEREDSKAPSSTYRKER
Stortinget har vedtatt at Norge ska I holde militrere styrker i beredskap for
FN. Avdelingene kan kalles inn pa kort varsel og stilles til disposisjon nar FN
ber om det og den alminnelige situasjon tillater det.
Hrerens del av styrkene utgj0r 959 mann, Sj0forsvaret 207 mann og Luftforsvarets 80 mann. Hertil kommer felles avgivelser, 50 offiserer, for tjeneste
som FN-stabspersonell og observat0rer.
Hrerens del av vare FN-beredskapsstyrker
best ar av en FN-bataljon, et
sanitetskompani,
en verkstedsavdeling,
en militrerpolititropp
og en
transportkontrolltropp
- samtlige repetisjons0vet og klare til a rykke ut pa
korteste varsel. I sanitetskompaniet
inngar en kirurgisk katastrofeenhet og
kombinert felthygienelag, som ogsa kan settes inn utenom FN-beredskapsstyrken som humanitrer hjelp ved katastrofer.
Sj0forsvarets del av FN-beredskapsstyrken
bestar av et fart0Y og en havnekommando. Luftforsvarets del bestar av skvadronledelse, en lufttransportving (2 transportfly) og en helikopterving (4 helikoptere). Disse styrker er ikke
satt opp pa samme mate som Hrerens del av FN-beredskapsstyrkene,
og
materiellet er ikke spesielt merket for FN-oppdrag. Men da personeil og
materielI er i tjeneste og til stede, kan ogsa disse styrker settes inn i FNtjeneste pa kort varsel.
Norge, blant flere land, har vrert av den oppfatning at FN b0r gis adgang til a
handle f0r det er oppstatt en direkte trusel mot freden. Vare FN-beredskaps10

styrker skal saledes kunne settes inn etter FNs anmodning, for a legge en
demper pa en situasjon
som kan antas a utvikle seg slik at den
internasjonale fred og sikkerhet settes i fare. Vare FN-beredskapsstyrker ma
imidlertid ogsa vcme i stand til a kunne gjenopprette ro og orden der hvor
uroligheter har brutt ut.

OPPLJERING AV PERSONELL
Frivillige som har inngatt avtale med Forsvaret om a gj0re tjeneste i den
norske FN-beredskapsstyrken
er forpliktet til a gjennomga en scerskilt FNutdannelse.
Denne FN-opplceringen gis under avtaletiden pa 2 ar og er av noe forskjellig varighet, avhengig av om den frivillige tilh0rer Hcerens, Sj0forsvarets
eller Luftforsvarets del av FN-beredskapsstyrken.
I Hceren gis opplceringen i egne FN-repetisjons0velser
av samme varighet
som en vanlig repetisjons0velse, slik at tjenestebyrden for den frivillige ikke
blir st0rre enn for andre vernepliktige, sa lenge FN-beredskapsstyrken
ikke
innkalles til aktiv FN-tjeneste.
ukers varighet, som
I Sj0forsvaret gis FN-opplceringen i egne kurs av
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normalt avholdes etter avtjent f0rstegangstjeneste.
Den f0rste FN-0velsen
for Havnekommandoen ble holdt i 1970.
I Luftforsvaret er FN-beredskapsstyrkens
personelI stadig tjenestegj0rende
befa!. For dette personelI er det tilstrekkelig a avholde regelmessige FNsamIinger av noen dagers varighet hvert ar.
Under disse FN-0velser gis personeliet spesiell utdannelse og informasjon
for tjenesten i FN-beredskapsstyrken.
Informasjon om FNs organisasjon,
oppgaver og muligheter til a kontrollere konflikter samt informasjon om
aktueile tjenestesteders
klima, geografi, religion, seder og skikker, gis av
spesialister pa de forskjellige omrader. Denne informasjon er den samme for
alle, men i tillegg kommer spesiell utdannelse med sikte pa at hver enkelt
mann best mulig skal kun ne 10se de oppgaver stillingen han har i FNberedskapsstyrken
krever under fremmede forhold. Det legges saledes vekt
pa at personeliet blir fortrolig med lufttransporter
og til a kunne utf0re
politimessige oppdrag samt til a kunne ta vare pa seg selv og innrette seg
praktisk under tropiske og subtropiske forhold.

FN-BEREDSKAP

I AVTALEPERIODEN

Enhver beordring til FN-tjeneste er basert pa frivillighet bekreftet gjennom
inngatt avtale mellom den frivillige FN-beredskapssoldaten
og Forsvaret.
Avtalen er bindende i 2 ar og forplikter den frivillige til a gjennomf0re intil 7%
maneds FN-tjeneste med inntil 1 V2 maned i Norge forut for 6 maneder
utenfor landets grenser. Denne tjeneste er den frivillige pliktig til a tiltre nar
som helst innen 2-arsperioden.
Den aktive FN-tjenesten utenlands kan pa frivillig basis forlenges med inntil
6 maneder, sa fremt den frivillige er skikket for slik forlenget utenlandstjeneste.
Etter endt avtaletid pa 2 ar kan den frivillige, dersom han fortsatt finnes vel
skikket for FN-tjeneste utenlands, gis anledning til a innga avtale for en ny 2ars periode i den norske FN-beredskapsstyrken.
Frivillige som har inngatt avtale for en normal 2-ars periode er forpliktet til a
i Norge. Varigheten av denne repetigjennomf0re en FN-repetisjons0velse
sjonsQJvelse er som bestemt for vanlige repetisjons0velser
i Hooren. FNrepetisjons0velse
godskrives som avtjent norma I repetisjons0velse. PersonelI i Heimevernet tilh0rende den norske FN-beredskapsstyrken
fritas for
tilsvarende HV-tjeneste i det kalenderar FN-repetisjons0velsen
er avtjent.
Beordring til FN-repetisjons0velse
vii bli iverksatt sa tidlig i avtaleperioden
som praktisk mulig.
If01ge lov av 29. mars 1940 om forbud mot at arbeidere blir ber0vet sin stilling
pa grunn av innkalling til militoortjeneste my, kan den frivillige ikke sies opp,
el Ier pa annen mate fjernes fra sin sivile stilling pa grunn av tjenestegj0ring i
FN-styrken, nar han har vcert ansatt 3 maneder sammenhengende i bedriften.
Betingelsen for dette oppsigelsesvernet er at den frivillige uten opphold meddeler sin arbeidsgiver at han har inngatt avtale som binder ham til tjenestegj0ring i den norske FN-beredskapsstyrken.
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BKONOMISKE

VILKAR

Frivillige korporaier, ledende menige og utskrevne menige, som har avtjent
sin t0rstegangstjeneste,
tar i avtaleperioden utbetalt en FN-beredskapsgodti FN-beredskapsgj0ring ft kr. 200,- pr. maned. Under repetisjons0velser
styrken utbetales i tillegg til FN-beredskapsgodtgj0ringen,
vanlig tjenestetillegg og andre ytelser som under vanlig repetisjons0velse.
Under aktiv FN-tjeneste utbetales under tjeneste i Norge og i utlandet brutto
10nn etter 10nnstrinn 5 (10nnstrinn 4, dersom 12 maneders t0rstegangstjeneste ikke er tullt0rt). Dessuten tri kost, kvarter og unitorm. Videre ut betales under tjenesten i utlandet utenlandstillegg,
FN-tillegg og i spesielle
tiltelIer h0yere ulempegodtgj0ring.
Detaljerte bestemmelser om 0konomiske vilkar, trygd, skatt mv. er gitt egen
brosjyre.

i

AVTALEINNGAELSE

i

Avtale om tjeneste Den Norske FN-beredskapsstyrken
inngas mellom s0keren og de avdelinger som setter opp vare FN-styrker.
Er du ikke myndig pa det tidspunkt avtalen undertegnes, ma avtalen undertegnes av verge. Avtalen er ikke gyldig f0r vergens underskrift foreliggger.

BREV

SVARSENDlNG

Avtale nr. 120 OOO/29/0md.

Forsvarets rekrutterings- og opplysningstjeneste,
Sentrum,

OSLO 1

Kan sendes
ufrankert
i Norge.
Adressaten
vii betale
portoen.

SBKNAD OM T JENESTEGJBRING I
DEN NORSKE FN-BEREDSKAPSSTYRKE
Den norske FN-beredskapsstyrke
er forutsatt a v~re klar for avreise fra
d0gn etter at Regjeringen har bifalt FNs anmodning om a stilie
Norge
styrken eller deler av denne til disposisjon. Styrkens frempartier forutsettes a
v~re transportklare innen 48 timer.
De oppdrag FN-styrkene kan fa, vii kunne variere fra vakthold til politi- og
stridsoppdrag, samt transport og behandling av syke og sarede. Hvor og nar
den norske FN-beredskapsstyrke
vii bli satt inn, vet man ikke.
Den Norske FN-beredskapsstyrke
settes opp av personeil fra alle forsvarsgrener (H~ren, Sj0- og Luftforsvaret samt Heimevernet) som fyller disse krav:
• Stridende A, Beiier C. I enkelte tjenestestillinger
arbeidsdyktig A.
• Ikke fylt 35 ar nar avtalen in ngas .
• Utf0rt minst 6 maneder milit~rtjeneste
pa tilfredsstillende
mate.
• God milit~r holdning og fremtreden.
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For Heimevernspersonell gjelder spesielle bestemmelser der det bl.a. legges
vekt pa bade milit~re og sivile kvalifikasjoner.
Uttak av personeil skjer pa grunnlag av skriftlig s0knad som vurderes av
rullef0rende avdeling. Benytt helst s0knadsblanketten
nedenfor.
Blir du funnet skikket til tjeneste i den norske FN-beredskapsstyrken, far du
tilsendt n~rmere opplysninger og avtaleblankett.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jeg s0ker om frivillig tjeneste
Navn
Adresse
Adresse

i Den norske FN-beredskapsstyrke.

Mil.nr.
Underskrift ferdig
F0rsteg.tjeneste
(dato)

F0rerkort
Tlf.nr.
Tlf.nr.
Skattekommune
F0ds.nr. (11siffer)

FORSVARETS
OVERKOMMANDO
1978

A.S JOHN GRIEG

