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Om: Andragende 1474/2012 af Isam Eshibani, tysk statsborger, på vegne af libyere, 
der bor i Tyskland, om situationen i Bani Walid i Libyen

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over situationen i Libyen, navnlig i byen Bani Walid, hvor 
militæret fortsat støder sammen med bevæbnede oprører, hvilket ofte kræver civile liv. Byen 
er nu lukket for verden udenfor, og fødevareleveringer kommer ikke længere ind. Andrageren 
opfordrer også til hjælp mod angreb fra bevæbnede bander og til EU-høringer med den nye 
regering om, hvordan civilbefolkningen kan beskyttes. Han mener, at den nye administration 
er for svag og ikke har haft tilstrækkelig tid til at indsætte en effektiv regering, effektive 
politistyrker og effektive militærstrukturer. Han anmoder derfor om hurtig politisk og 
diplomatisk assistance og eventuelt militærassistance fra EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens bemærkninger

"EU fulgte meget nøje de begivenheder, der fandt sted i den libyske by Bani Walid i oktober 
2012. Der blev afholdt forskellige kontakter imellem EU-delegationen i Libyen og FN-
støttemissionen i Libyen (UNSMIL) for at undersøge den humanitære situation under de 
væbnede sammenstød. Nogle rapporter fra ubekræftede kilder indikerede, at der blev brugt 
våben, som international ret forbyder, for eksempel gas. De forskellige undersøgelser, der 
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blev foretaget i Bani Walid af humanitære organisationer før og efter sammenstødene, kunne 
dog ikke finde beviser, der kunne underbygge påstandene.

EU rejser regelmæssigt spørgsmålet om menneskerettigheder over for de libyske 
myndigheder og vil fortsætte med det i fremtiden. Herom har EU også afgivet erklæringer, for 
eksempel da de første rapporter om mishandling i interneringscentre blev offentliggjort, hvor 
den højtstående repræsentant/næstformand Catherine Ashton udsendte en erklæring, hvori 
hun krævede, at alle indsatte i Libyen blev respekteret i overensstemmelse med internationale 
normer.  

De libyske myndigheder har erkendt, at der er problemer, og udtrykt villighed til at tage fat på 
disse spørgsmål.Samtidig er Kommissionen fortsat forstående over for den komplekse
situation, der er i Libyen på nuværende tidspunkt. I løbet af de sidste to år har Libyen 
gennemgået en periode med politisk usikkerhed med regeringer, der har måttet tage sig af 
mange udfordringer - deriblandt en omfattende politisk og sikkerhedsmæssig krise. 

EU vil fortsat lægge pres på myndighederne for at sikre, at de respekterer 
menneskerettighederne, og vil fortsat hjælpe dem med at leve op til deres ansvar i henhold til 
international ret. I den forbindelse skal det bemærkes, at EU allerede giver en støttepakke på 
20 mio. EUR, der har til formål at forbedre beskyttelsen af udsatte grupper. EU støtter også et 
antal vigtige programmer til fremme af dialog, mægling og fredelig konfliktløsning. Den for 
nyligt indgåede fredsaftale mellem lederne i Sabha er et eksempel på et lovende fremskridt, 
som er nået gennem disse programmer.  

Den 22. maj gav Rådet grønt lys til at indlede en civil FSFP-mission om integreret 
grænseforvaltning (EUBAM Libyen). EUBAM's strategiske mål er at støtte de libyske 
myndigheder i at opbygge kapacitet til at forbedre deres grænsesikkerhed til lands, til vands 
og i luften, samt i at udvikle en bredere strategi for integreret grænseforvaltning. Denne 
indsats vil bidrage til statskonsolidering, økonomisk udvikling og styrke bekæmpelsen af 
organiseret kriminalitet og terrorisme i landet og regionen som helhed.

EUBAM vil selvfølgelig leve op til menneskerettighederne i hele sit arbejde, og fremme 
respekten for menneskerettighederne hos vore partnere. Dette inkluderer integrering af 
menneskerettigheder og ligestillingsaspekter inden for uddannelse og rådgivende funktioner, 
samt samarbejde med relevante nationale og internationale nøgleaktører på 
menneskerettighedsområdet. Undervisning i menneskerettigheder er allerede på programmet 
for denne kompetenceopbygning, både som et krav for at få støtte fra EU og efter specifik 
anmodning fra de libyske myndigheder. der opretholdes et tæt samarbejde med UNHCR, 
IOM og ICRC både for at støtte opmærksomheden om situationen og at hjælpe med at levere 
kompetencer, hvor det er nødvendigt.

Andre relevante EU-programmer i denne sammenhæng inkluderer støtte til myndighederne i 
forbindelse med en politi- og retsreform (et program til 10 mio. EUR påbegyndt i januar 
2013). Dette program yder også bistand til reintegration af eks-soldater. Et andet program, 
som støttes af EU med 6,5 mio. EUR, tilbyder teknisk og faglig uddannelse til unge og 
arbejdsløse, så de får mulighed for at finde alternative jobmuligheder.  
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Konklusion

EU vil fortsætte med at overvåge situationen i Libyen nøje og bruger sine politiske og 
diplomatiske kanaler til over for de libyske myndigheder at understrege nødvendigheden af at 
respektere retsstaten og menneskerettighederne.  
Gennem sit samarbejdsprogram giver EU direkte bistand til at beskytte udsatte grupper, mens 
det på samme tid opbygger de libyske myndigheders kapacitet til at forbedre de juridiske 
rammer, retshåndhævelsen og deres evne til at håndtere minoriteter og udsatte grupper. EU's 
støtte hjælper bidrager også til reintegrationen af eks-soldater i sikkerhedssektoren eller i et 
liv som civil.

EU vil fortsat være engageret med at støtte den demokratiske overgangsproces i Libyen i alle 
dens komplekse dimensioner."


