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Angående: VP/HR - kommissionens planer på att samarbeta med Libyen i migrationsfrågor 

Enligt en rapport av den 13 december 2016 från FN:s stöduppdrag i Libyen (Unsmil) och kontoret för 
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR)1, har kollapsen av Libyens rättssystem lett 
till en situation med straffrihet där väpnade grupper, kriminella gäng, människohandlare och även 
offentliga tjänstemän tillämpar helt illegala metoder för att kontrollera flödet av migranter och 
asylsökande genom landet. Migranter hålls godtyckligt i förvarsenheter som till största delen sköts av 
departementet för bekämpning av irreguljär migration och utsätts för tortyr och annan misshandel av 
departementets vaktpersonal. Förhållandena i förvarsenheterna är förnedrande och omänskliga: 
migranterna utsätts för olagliga frihetsberövanden, tortyr, mord, sexuellt utnyttjande och andra 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Unsmil har fått tillförlitlig information om att vissa 
medlemmar av statliga institutioner och lokala tjänstemän har deltagit i människohandeln och i 
utnyttjandet av och våldet mot flyktingar.  

Med hänsyn till ovanstående och till det faktum att FN anser att Libyen inte är ett säkert land ombeds 
kommissionen att redogöra för kriterierna för samarbetet med Libyen? 

Kan utkontraktering av sök- och räddningsinsatser likställas med en de facto avvisning? 

Av vilka hållbara grunder kan det anses lämpligt att ingå partnerskap med detta tredjeland, som 
fortfarande saknar en stabil statsstruktur och som inte ens har undertecknat Genèvekonventionen om 
flyktingar? 

                                                      
1  http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf 


