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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1474/2012, του Isam Eshibani, γερμανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος Λιβύων που κατοικούν στη Γερμανία, σχετικά με την κατάσταση 
στην πόλη Bani Walid (Λιβύη)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη και 
συγκεκριμένα στην πόλη Bani Walid, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις εξακολουθούν να 
έρχονται σε σύγκρουση με ένοπλους αντάρτες, με κόστος τη ζωή πολλών αμάχων. Η πόλη 
έχει πλέον αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο και έχει διακοπεί εντελώς ο εφοδιασμός με 
τρόφιμα. Ο αναφέρων κάνει έκκληση για βοήθεια με σκοπό την αντιμετώπιση των επιθέσεων 
από ένοπλες ομάδες και για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της νέας 
κυβέρνησης με σκοπό την εξεύρεση τρόπων προστασίας του άμαχου πληθυσμού. Θεωρεί ότι 
η νέα κυβέρνηση είναι ανίσχυρη και δεν έχει προλάβει να οργανώσει αποτελεσματικά τη 
διοικητική δομή της, τη δομή της αστυνομίας και του στρατού. Ως εκ τούτου, ζητεί 
επειγόντως την πολιτική, τη διπλωματική και, ενδεχομένως, τη στρατιωτική βοήθεια της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η ΕΕ παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 
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2012 στην πόλη της Λιβύης Bani Walid. Διάφορες επαφές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 
αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λιβύη και της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη 
(UNSMIL) για να εξεταστεί η ανθρωπιστική κατάσταση κατά τη διάρκεια των ενόπλων 
συγκρούσεων. Μερικές αναφορές από ανεπιβεβαίωτες πηγές, επεσήμαναν τη χρήση 
απαγορευμένων από το διεθνές δίκαιο όπλων, όπως και, για παράδειγμα, χημικά αέρια. 
Ωστόσο, οι διάφορες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν στο Bani Walid από ανθρωπιστικές 
οργανώσεις  κατά τη διάρκεια και μετά τις συγκρούσεις, δεν μπόρεσαν να βρουν αποδεικτικά 
στοιχεία για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς αυτούς.

Η ΕΕ εγείρει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις αρχές της Λιβύης, σε τακτική βάση και 
θα συνεχίσει να το πράττει και στο μέλλον. Η ΕΕ εξέδωσε επίσης δηλώσεις στο πλαίσιο αυτό·  
για παράδειγμα, όταν οι πρώτες αναφορές για κακομεταχείριση στα κέντρα κράτησης 
δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Ύπατη Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Catherine Ashton εξέδωσε 
δήλωση με την οποία ζήτησε τον σεβασμό όλων των κρατουμένων στη Λιβύη, σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα.

Οι αρχές της Λιβύης έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη προβλημάτων και έχουν εκφράσει την 
προθυμία τους να τα αντιμετωπίσουν. Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή παραμένει ευαίσθητη 
στην περίπλοκη κατάσταση στη Λιβύη σήμερα. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια η Λιβύη 
διανύει μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας με  κυβερνήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν 
πολλές προκλήσεις - συμπεριλαμβανομένης μιας μείζονος πολιτικής κρίσης και κρίσης στον 
τομέα της ασφάλειας.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να πιέζει τις αρχές να διασφαλίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θα συνεχίσει να τις υποστηρίζει στην τήρηση των δεσμεύσεων τους βάσει 
του διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΕ έχει ήδη προσφέρει 
μια δέσμη € 20 εκατομμυρίων για στήριξη, που αποσκοπούν στη βελτίωση της προστασίας 
των ευάλωτων ομάδων. Η ΕΕ χρηματοδοτεί, επίσης, μια σειρά από σημαντικά προγράμματα 
για την προώθηση του διαλόγου, της διαμεσολάβησης και της ειρηνικής επίλυσης των 
διαφορών. Η πρόσφατα συναφθείσα συμφωνία ειρήνης μεταξύ των πρεσβυτέρων στην Sabha 
είναι ένα παράδειγμα κάποιας ενθαρρυντικής προόδου που επιτεύχθηκε μέσω αυτών των 
προγραμμάτων.

Το Συμβούλιο έδωσε στις 22 Μαΐου το πράσινο φως για τη δρομολόγηση μιας στρατιωτικής
αποστολής ΚΠΑΑ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Λιβύη ). Ο 
στρατηγικός στόχος της EUBAM είναι να υποστηρίξει τις αρχές της Λιβύης για να 
αναπτυχθεί η ικανότητα ενίσχυσης της ασφάλειας των συνόρων στην γη, τη θάλασσα και τον 
αέρα, καθώς και να δρομολογηθεί μια ευρύτερη στρατηγική για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των συνόρων (IBM). Οι προσπάθειες αυτές θα συμβάλουν στην κρατική 
εξυγίανση, την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
και της τρομοκρατίας στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Η EUBAM, φυσικά, θα συμβάλλει μέσω του έργου της στον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους εταίρους μας. 
Αυτό περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διάστασης του 
φύλου στις δραστηριότητες κατάρτισης και παροχής συμβουλών και στη συνεργασία με τους 
σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κεντρικούς φορείς στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Η κατάρτιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει ήδη προγραμματιστεί ως μέρος
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αυτής της δράσης ενίσχυσης, τόσο ως προϋπόθεση της στήριξης της ΕΕ, όσο και κατόπιν 
ειδικού αιτήματος των αρχών της Λιβύης . Διατηρείται στενή συνεργασία με την Ύπατη 
Αρμοστεία, τον ΔΟΜ και τη ΔΕΕΣ για την υποστήριξη της ευαισθητοποίησης για την
κατάσταση και για την παροχή ενίσχυσης ανάλογα με την περίπτωση.

Άλλα συναφή προγράμματα της ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνουν στήριξη στις αρχές με 
τη μεταρρύθμιση στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη ( ένα πρόγραμμα 10 εκατ. € ξεκίνησε 
τον Ιανουάριο του 2013). Το πρόγραμμα παρέχει επίσης βοήθεια για την επανένταξη των 
πρώην μαχητών. Ένα άλλο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα ( € 6.500.000 ) 
παρέχει τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση νέων και ανέργων, που τους επιτρέπει να 
βρουν εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης.

Συμπέρασμα

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στη Λιβύη  πολύ στενά και μέσω
πολιτικών και διπλωματικών καναλιών, να τονίζει προς τις λιβυκές αρχές την ανάγκη 
σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέσω του προγράμματος συνεργασίας της, η ΕΕ παρέχει άμεση βοήθεια για την προστασία 
των ευάλωτων ομάδων, ενώ την ίδια στιγμή προάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
λιβυκών αρχών για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου, την επιβολή του νόμου και την 
ενίσχυση της ικανότητάς τους να ασχοληθούν με μειονότητες και ευάλωτες ομάδες. Η 
στήριξη της ΕΕ συμβάλλει επίσης στην επανένταξη των πρώην μαχητών σε τομείς ασφάλειας 
ή στην πολιτική ζωή.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να ασχολείται ενεργά, υποστηρίζοντας τη διαδικασία δημοκρατικής 
μετάβασης της Λιβύης σε όλες τις σύνθετες διαστάσεις της.


