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Inleiding 

 

In de periode van veertien oktober tot en met vijf oktober 2010 heb ik vier maanden lang 

stage gelopen op de Nederlandse ambassade in Tripoli te Libië. Hier heb ik mij naast het 

bestuderen van de betrekkingen tussen Nederland en Libië veelvuldig beziggehouden met 

corruptie, mensenrechten, migratie, terrorisme en de interne politiek van dit Noord-Afrikaanse 

land. Ook heb ik de relatie van Libië met de Verenigde Staten en de Europese Unie van 

dichtbij kunnen observeren. De kennis die ik in deze periode heb opgedaan, heb ik besloten te 

gebruiken voor het schrijven van mijn eindscriptie voor de masteropleiding Internationale 

Betrekkingen in Historisch Perspectief. De periode die in dit eindwerkstuk centraal staat 

beslaat het tijdvak vanaf de onafhankelijkheid van Libië in het jaar 1951 tot en met het 

moment dat ik het land verliet in oktober 2010.  

 Sinds mijn terugkomst in Nederland is er in Libië, net als in andere Arabische landen,  

een revolutie uitgebroken. In februari 2011 was de Libische revolutie tegen 41 jaar van 

dictatorschap tegen Mummar Gaddafi en zijn aanhang een feit. Dit had niet alleen voor de 

interne politiek van Libië grote gevolgen, maar ook internationaal kon de manier waarop 

Gaddafi omging met de opstandelingen niet genegeerd worden. De Verenigde Naties besloot 

op zeventien maart in te grijpen en de opstandelingen te steunen in hun strijd. Dit betekende 

opnieuw een verandering in de relatie van Libië met de Verenigde Staten en Europa, maar 

hierover in de epiloog meer.    

Libië behoorde lange tijd tot één van de landen die in de laatste decennia van de vorige 

eeuw standaard in het rijtje terreurstaten werd geplaatst waar bijvoorbeeld ook Noord-Korea, 

Syrië of Iran toebehoorden. Sinds 1951 is het land onafhankelijk en sinds één september 1969 

wordt het bestuurd door kolonel Muammar Gaddafi. Jarenlang was Libië in de ogen van 

Westerse landen een pariastaat. Door verschillende aanslagen, waarvan de bekendste 

uitmondde in de Lockerbie-affaire, en door steun aan verschillende terroristische 

groeperingen, bijvoorbeeld aan de Irish Republican Army (IRA) of aan het Afrikaans 

Nationaal Congres (ANC) onder leiding van Nelson Mandela, werd het Libische regime 

jarenlang ingedeeld in de categorie pariastaat.  

 Daar leek in het eerste decennium van het nieuwe millennium een einde aan te zijn 

gekomen. Zo werden de banden met het Westen door Tripoli aangehaald, onder meer door 

middel van samenwerking op het gebied van terreurbestrijding met de Verenigde Staten. In 

plaats van een sponsor van terrorisme was Libië een bondgenoot van het Westen geworden in 

de strijd tegen terrorisme. De regering van Gaddafi ging nog een stapje verder door op 19 
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december 2003 de wereld te verrassen door aan te kondigen dat het zijn 

massavernietigingswapenprogramma zou opgeven. Alle sancties van de Verenigde Naties in 

verband met de Lockerbie-affaire gericht tegen Libië waren toen al opgeheven. Bovendien 

werd het buitenlandse bedrijven weer toegestaan om olie te exporteren en is Tripoli meerdere 

keren bereid geweest om met de Europese Unie te praten over onderwerpen als migratie, het 

eventueel vormen van een Unie voor de Mediterrane Regio en het mogelijk sluiten van een 

Framework-akkoord. Op papier trok de Libische overheid samen met de Verenigde Staten en 

ook Europa op tegen onder meer terrorisme en kernwapens, maar stonden in de praktijk 

daadwerkelijk de neuzen dezelfde kant op? Hier bovenop komt natuurlijk nog de, nu nog 

steeds aan de gang zijnde, Libische Revolutie die op het moment van het schrijven van deze 

scriptie uitbrak en hoogstwaarschijnlijk in de toekomst gaat zorgen voor totaal andere 

politieke verhoudingen zowel in Libië zelf als tussen het Westen en Libië. 

 Als er gekeken wordt naar zaken die de afgelopen jaren tussen Tripoli en de rest van 

de wereld speelden, dan valt op dat de instelling van de regering van Gaddafi daadwerkelijk 

nauwelijks is veranderd. Voordat de Libische Revolutie uitbrak hebben zich namelijk in de 

periode 2000-2010 verschillende gebeurtenissen voorgedaan waaruit niet valt op te maken dat 

Libië een andere koers is ingeslagen ten opzichte van het Westen. Dit onderzoek zal zich met 

name richten op deze kwesties om zo te proberen aan te tonen dat het beeld dat we hebben 

gekregen van de Libische regering ten tijde van de op dit moment aan de gang zijnde Libische 

Revolutie, niet uit de lucht komt vallen. Er leek het afgelopen decennium sprake van een 

veranderde internationale, politieke houding van Libië ten opzichte van het Westen, maar dit 

onderzoek gaat proberen aan te tonen dat dat niet juist is. Aan bod zal onder meer de 

Benghazi HIV-zaak komen, waar vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts bij 

betrokken waren en die speelde van 1999 tot en met 2007. Daarnaast zal de Zwitserland – 

Libië kwestie, die speelt sinds 2008 en tot op vandaag de dag nog steeds niet is opgelost, 

beschreven worden. Daarnaast zullen in de epiloog ook de huidige ontwikkelingen in Libië 

aan bod komen. 

Mijn probleemstelling luidt als volgt: De internationale politiek van de Libische 

regering tijdens de Libische Revolutie is een voortzetting van het gevoerde buitenlandse 

beleid sinds het opheffen van de internationale isolatie in 2003. Voordat ik hier dieper op in 

zal gaan en er een conclusie aan kan verbinden komt een aantal deelvragen aan de orde, die de 

beantwoording van de hoofdvraag moeten vergemakkelijken. In het eerste hoofdstuk ga ik 

uiteenzetten hoe de internationale politieke koers van Libië is geweest sinds de 

onafhankelijkheid zodat alles in perspectief kan worden geplaatst. De periode voor het einde 
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van het internationale isolement wordt gekenmerkt door de ingrijpende gevolgen van de 

militaire coup waarmee Gaddafi aan de macht was gekomen. Het nieuwe Libische regime 

botste meermaals met het Westen met als tragische dieptepunten het Amerikaanse 

bombardement op Libië in 1986 en de Lockerbie-affaire die startte in 1988. Verder bespreek 

ik het Groene Boekje van Gaddafi, omdat hier de Libische staatsinrichting op gebaseerd is. 

Tevens is de filosofie van het Groene Boekje dermate bepalend geweest voor de koers van het 

Libische buitenlands beleid dat deze niet buiten beschouwing kan worden gelaten.   

 In het tweede hoofdstuk van mijn onderzoek ga ik uitvoerig in op de toenadering van 

zowel Europa als de Verenigde Staten in de beginjaren van het nieuwe millennium. 

Onderwerpen die hier aan bod komen zijn onder meer de samenwerking op het gebied van 

terrorisme tussen Libië en de Verenigde Staten en de toenadering tussen de Europese Unie en 

Libië die bijvoorbeeld leidden tot besprekingen voor het sluiten van een Framework-

overeenkomst en een eventuele totstandkoming van een Unie voor de Mediterrane Regio. Het 

laatste hoofdstuk zal ingaan op conflicten die de laatste tien jaar tussen Libië en het Westen 

hebben plaatsgevonden. Een antwoord op deze vraag zal gevonden worden door een aantal 

cases aan het licht te brengen, te weten de Benghazi HIV-zaak en de Libië-Zwitserland 

affaire. In de hierop volgende conclusie ga ik proberen aan de hand van de deelvragen een 

antwoord te geven op mijn hoofdvraag. In de afsluitende epiloog zal ter afsluiting kort worden 

ingegaan op de ontwikkelingen rondom de Libische Relovutie die op moment van schrijven 

nog steeds woedt. 

 Voor de historische achtergrond en voor informatie over ontwikkelingen in Libië 

vanaf de jaren zeventig zal ik voor een groot deel putten uit twee handboeken van Libië-

expert Dirk Vandewalle. Vandewalle is met drie uitvoerige wetenschappelijke werken een 

autoriteit op het gebied van Libië. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de twee meest 

recente boeken van zijn hand. Het boek Libya since Indepence: Oil and State-building is 

gericht op de Libische economie, waar het tweede werk meer handelt over een algemene 

geschiedenis van de nieuwste tijd in Libië met daarbij veel aandacht voor politieke 

ontwikkelingen in het land.
1
 Voor het tweede hoofdstuk zal ik gebruik maken van het boek  

The Libyan Paradox geschreven door een andere Libië-kenner, te weten Luis Martinez.
2
 Deze 

auteur beschrijft in zijn boek het huidige Libië. Naast dit werk zal ik gebruik maken van 

bronnen van de Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties als het gaat om 

                                                           
1
 D. Vandewalle, Libya since independence: Oil and State-Building (New York 1998); D. Vandewalle, A history 

of Modern Libya (Cambridge 2006).  
2
 L. Martinez, The Libyan Paradox (New York 2006). 
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specifieke onderwerpen als bijvoorbeeld de Lockerbie-sancties, de Framework-overeenkomst 

onderhandelingen tussen de Europese Unie en Libië en de samenwerking tussen Washington 

en Tripoli op het gebied van terrorisme. In het laatste hoofdstuk zal ik voor wat betreft de 

Libië-Zwitserland affaire gebruikmaken van nog niet eerder gepubliceerd bronnenmateriaal 

van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en gesprekken met de direct 

betrokkenen. Bovendien zal er buiten de tot nu toe besproken literatuur een beroep worden 

gedaan op een reeks aanvullende wetenschappelijke artikelen, boeken en krantenartikelen.  
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Hoofdstuk 1 

Historisch Perspectief 

 

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd de politieke koers te verklaren die Libië, sinds haar 

onafhankelijkheid, lange tijd aanhing ten opzichte van het Westen. Er zal onder meer dieper 

worden ingegaan op het Groene Boekje en op de tragische bombardementen door de 

Verenigde Staten op Tripoli in 1986. Uiteraard komt ook de Lockerbie-aanslag aan bod. 

 

1.1 

De opkomst van Gaddafi 

 

Libië werd op 24 december 1951 een onafhankelijk koninkrijk onder leiding van koning Idris 

I. Hij maakte onderdeel uit van de Sanusi-monarchie. Dirk Vandewalle schrijft dat de Sanusi-

monarchie tegen de jaren zestig alom beschouwd werd als een politiek anachronisme, oftewel 

een koninkrijk dat niet meer in de realiteit van de regionale politieke ontwikkelingen paste. 

Vandewalle noemt het politieke systeem van de Sanusi-monarchie „stug‟ en „bureaucratisch‟, 

wat in schril contrast stond met de temperamentvolle politiek en het idee van Arabische 

eenheid van de Egyptische leider Gamal Abdul Nasser.
3
 Vanaf 1954 tot aan zijn dood in 1970 

was hij een vooraanstaand politicus en had hij erg veel aanzien in de Arabische wereld. Ook 

de toen 27-jarige Gaddafi was een aanhanger van de ideeën van Nasser. Deze opkomende 

stroming van nieuwe ideeën veroorzaakte een groeiende kloof tussen het elitaire regime en de 

Libische jongeren die zich tot de pan-Arabische politiek voelden aangetrokken. In de jaren 

zestig was er al eerder verzet tegen het regime, maar dit bleek slechts voorspel voor het 

hoogtepunt van één september. Op één september 1969 pleegde kolonel Gaddafi samen met 

een groep jonge militairen via een bloedeloze coup een staatsgreep. Deze coup was geen op 

zich zelf staande actie, want in de jaren vijftig vonden er meerdere coups plaats in de 

Arabische wereld. Allemaal hadden ze als overeenkomst dat er een nieuwe generatie 

militairen de leiding nam, die de oude garde opzij zette.
4
 

 Toen Libië één land werd bij de onafhankelijkheid werden verschillende stammen 

samengevoegd tot de bevolking van de staat Libië. Koning Idris I maakte bijvoorbeeld deel 

uit van de Sanusi-stam. Andere stammen werden vanaf het moment dat Idris I de macht greep 

achtergesteld ten opzichte van de eigen Sanusi-stam. Zij kregen naast de politieke macht ook 

                                                           
3
 D. Vandewalle, Libya since independence: Oil and State-Building (New York 1998) 62-64. 

4
 Geoff Simons, Libya and the West: From Independence to Lockerbie (Oxford 2003) 88-93. 
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de beste banen in handen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de Libische coupplegers 

veertien jonge militairen waren die hoorden bij andere stammen. Gaddafi maakt bijvoorbeeld 

deel uit van de Gaddafa-stam. Ze noemden zichzelf, naar Egyptisch voorbeeld, de Free 

Officers en waren allen afkomstig uit landelijke gebieden en van minder gevestigde stammen. 

Dit was in groot contrast met de elitaire Sanusi-machthebbers. Het contrast met de monarchie 

kwam ook naar voren in het verschil in retoriek waarin een grote overeenkomst zichtbaar was 

met de politiek van Nasser. Hij was het die het voortouw had genomen in de Arabische 

wereld nadat hij in 1952 via een soortgelijke coup aan de macht was gekomen in Egypte. 

Nasser aarzelde niet om in te gaan tegen de imperiale machten van destijds, met als beste 

voorbeeld de Suez-crisis van 1956. Na het verlies in de Zesdaagse Oorlog tegen Israël in 1967 

gaf Nasser zijn streven naar Arabische eenheid op. Hoewel de heldenstatus van Nasser na dit 

vernederende verlies een deuk had opgelopen, zag de jonge Gaddafi in Nasser zijn grote 

voorbeeld. Na het plotselinge overlijden van Nasser in 1970, was het daarom ook niet geheel 

onverwachts dat Gaddafi zichzelf kroonde tot opvolger van Nasser. Via deze weg nam hij de 

fakkel van het pan-Arabisch denken over.
5
 

 Gaddafi zelf noemde zijn coup geen militaire overname, maar een revolutie. Het ware 

doel van deze revolutie werd na ongeveer een jaar duidelijk. Toen moesten namelijk alle 

buitenlandse troepen Libisch grondgebied verlaten. Tot dan toe hadden de Verenigde Staten, 

Groot-Brittannië, Frankrijk en voormalig kolonisator Italië militaire bases in het strategisch 

gelegen Libië. Verder sprak Gaddafi zich in zijn speeches uit voor Arabische eenheid, werden 

politieke partijen verboden en kwam er een grotere controle op buitenlandse oliebedrijven 

zodat de inkomsten direct konden doorvloeien naar de bevolking. Dit soort maatregelen werd 

genomen om de bevolking achter het nieuwe regime te scharen. Hier bovenop volgden nog 

meer sociale maatregelen. Zo kwam er een hoger minimumloon voor arbeiders en in de eerste 

jaren na de coup namen de overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg en het onderwijs sterk 

toe. De boodschap van de nieuwe machthebbers is verweven met verwijzingen naar het 

socialisme en de Islam. Dit laatste in een poging om religieuze geloofwaardigheid te creëren 

onder de grotendeels conservatieve en rurale Libische bevolking. Om de religieuze 

geloofwaardigheid kracht bij te zetten volgden er symbolische acties zoals de sluiting van 

kerken en nachtclubs, een verbod op de verkoop en consumptie van alcohol en de 

herinvoering van Islamitische straffen. Lang bleef echter onduidelijk welke politieke structuur 

                                                           
5
 D. Vandewalle, Libya since independence: Oil and State-Building (New York 1998) 63-66. 
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moest voorzien in het creëren van een nieuwe samenleving in het spoor van de Great Al-

Fateh revolution.
6
 

 

1.2 

Het Groene Boekje van Moammar Gaddafi 

 

Na de coup begon de consolidatie van het nieuwe regime. Een grote opgave omdat de jonge 

militairen vanuit het niets een machtsbasis moesten opbouwen. Bureaucraten uit het tijdperk 

van de monarchie moesten vervangen worden door personen die loyaal waren aan het nieuwe 

regime. Rond 1973 krijgt de consolidatie vorm. Intern ontstond er ondertussen steeds meer 

onenigheid over hoe de Libische olierijkdom gebruikt moest worden. In het jaar 1975 vond er 

een opvallende, mislukte couppoging plaats door twee leden van de originele groep van de 

veertien Free Officers. Vandewalle beschouwde deze mislukte coup als een keerpunt aan de 

top van de Libische macht. Gaddafi trok namelijk na deze coup alle macht naar zich toe. Als 

gevolg van deze gebeurtenis traden twee leden van Gaddafi‟s eigen Gaddafa-stam toe tot de 

belangrijkste posities in het leger en bij de Libische veiligheidsdiensten.
7
 

Een paar weken na de couppoging werd de eerste versie van „al-Kitab al-Akhdar‟, 

oftewel het „Groene Boekje‟ gepubliceerd. Het vormt een verzameling van Gaddafi‟s eerdere 

speeches en publicaties over zijn ideeën voor de politieke, economische en sociale organisatie 

in Libië. De ideologie die in het Groene Boekje is gepresenteerd wordt door Gaddafi de „De 

Derde Universele Theorie‟ genoemd. In het Groene Boekje schrijft hij dat de Derde 

Universele Theorie de uiteindelijke oplossing is na het mislukken van twee andere theorieën: 

het kapitalisme en het communisme. Met de publicatie van het Groene Boekje wordt de route 

uitgestippeld op weg naar een nieuw politiek en economisch systeem in Libië met Moammar 

Gaddafi als „Broeder Leider‟ en zogenaamde „Gids van de Revolutie‟. Het ultieme doel van 

de hervorming is het ontstaan van een „Jamahariyah‟: met deze term werd een staat bedoeld 

waarin het volk aan de macht is. Op twee maart 1972 werd de implementatie van de ideeën uit 

het Groene Boekje als voltooid gezien en werd het land omgedoopt in de Libisch-Arabische-

Socialistische-Volks-Jamahariyah.
8
 In de jaren negentig en aan het begin van dit millennium 

heeft er een aantal hervormingen plaatsgevonden op economisch en politiek gebied die niet 

                                                           
6
 D. Vandewalle, Libya since independence: Oil and State-Building (New York 1998) 67-72. 

7
 D. Vandewalle, Libya since independence: Oil and State-Building (New York 1998) 80, 87-88. 

8
 D. Vandewalle, Libya since independence: Oil and State-Building (New York 1998) 98. 
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geheel in lijn zijn met het gedachtegoed uit het Groene Boekje, maar de fundamenten uit het 

boek zijn nog steeds van kracht.  

 Het Groene Boekje bestaat uit drie verschillende delen. Het eerste deel richt zich op de 

„oplossing voor het probleem van democratie‟. In deel twee wordt de „oplossing voor het 

economische probleem‟ uit de doeken gedaan en het laatste deel richt zich op de „sociale basis 

van de Derde Universele Theorie‟. Hoewel de consistentie van de argumentatie in het Groene 

Boekje soms te wensen over laat, is er wel een duidelijke rode draad te onderscheiden. De 

kern is dat in elk van de drie delen kritiek wordt gegeven op systemen waarin gewerkt wordt 

met (volks) vertegenwoordigingen. Dit zou volgens Gaddafi namelijk individuen ervan 

weerhouden om hun eigen leven te bepalen. Hiermee staan de ideeën uit het boek haaks op 

westerse vormen van democratie. Het systeem dat uiteen wordt gezet in het Groene Boekje 

wordt gezien als het ultieme democratische systeem en met de implementatie van de „de 

Derde Universele Theorie‟ beschouwt Libië de eigen staatsinrichting als superieur ten 

opzichte van het Westen. Het gedachtegoed uit het Groene Boekje is daarmee bepalend 

geweest voor de koers van het Libische buitenlands beleid. De drie delen van het Groene 

Boekje worden hieronder kort behandeld. 

 

Deel 1: De oplossing voor het probleem van democratie 

 

Gaddafi gaat ervan uit dat een politiek systeem dat werkt met volksvertegenwoordigingen in 

principe dictatoriaal is. Volgens de Libische leider vormt een parlement een barrière voor het 

volk om zelf de macht uit te oefenen. Parlementen zijn in zijn ogen niet meer dan een manier 

om macht te monopoliseren in de handen van een kleine groep mensen: de parlementariërs. 

Het volk is hier de dupe van en haar wordt de macht ontnomen. Dit gaat in tegen het idee van 

democratie dat een politiek systeem hoort te zijn waarbij de macht in de handen van het volk 

ligt. Het electorale proces waarbij de gekozen afgevaardigden een mandaat krijgen om de 

massa te vertegenwoordigen wordt door Gaddafi een “gedateerde theorie en een verachtelijk 

experiment” genoemd. Ook de politieke partij is volgens Gaddafi een soort van dictatuur 

omdat de politieke partij haar eigen belang wil opdringen aan de rest van de samenleving. 

Bovendien is het voeren van oppositie een poging om een staat te ontwrichten, omdat de 

oppositie er altijd op uit is om de overheid te laten falen zodat zij zelf de macht kan 

overnemen. Tot slot heeft hij geen goed woord over voor vrije media. Dit omdat de eigenaar 

van een particuliere krant slechts zijn mening verkondigt en niet de mening van het volk. 
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Vrije media spelen volgens Gaddafi daarom geen rol in de uiting van de publieke opinie en 

moeten verboden worden.
9
 

 Nadat hij het probleem van de democratie heeft onthuld, komt hij met de “the ultimate 

solution” voor dit probleem: directe democratie. Hiervoor heeft hij een complexe structuur 

ontworpen: Eerst wordt het volk onderverdeeld in Basic People’s Conferences, dit gebeurt op 

lokaal niveau door het gehele land. Elk van deze Basic People’s Conferences (BPC‟s) 

selecteert een eigen secretariaat, de secretariaten van alle BPC‟s vormen samen de People’s 

Conferences, waarvan de secretarissen, ook wel ministers geheten, bij elkaar komen in de 

General People’s Conference. Anderzijds selecteert het volk middels de BPC‟s de 

administratieve People’s Committees. Deze vervangen het administratieve overheidssysteem 

en de ambtenarij. Vanaf nu worden namelijk alle overheidsinstanties en de publieke sector 

geleid door de People’s Committees. Omdat de People’s Committees verantwoording moeten 

afleggen aan de BPC‟s, aan het „volk‟ dus, wordt het beleid en de uitvoering van het beleid 

ook bepaald door het volk. Uiteindelijk wordt alles dat behandeld wordt door de BPC‟s en de 

People’s Committees voor de General People’s Conference (GPC), het hoogste orgaan, 

gebracht. De GPC is opgemaakt uit de secretarissen van de BPC‟s en de People’s 

Committees. Resoluties die worden aangenomen door de GPC worden ingediend bij de BPC‟s 

die de definitieve goedkeuring moeten geven en zelf toezien op de uitvoering.
10

 Bovenstaande 

vormt een erg ingewikkeld en theoretisch verhaal, maar volgens de logica van Gaddafi zorgt 

dit politieke systeem ervoor dat de overheid en de verantwoordelijkheid voor beleid in handen 

liggen van het volk. Het leidt volgens hem dan ook tot de enige ware vorm van democratie. 

Op de volgende pagina staat een schematische weergave uit het Groene Boekje om 

bovenstaand verhaal te verduidelijken. 

 

                                                           
9
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Gaddafi claimt dat een politiek systeem dat werkt met volksvertegenwoordigers dictatoriaal 

is, maar het systeem dat in het Groene Boekje beschreven staat is in principe niet anders. Elke 
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BPC kiest immers een secretariaat, waarmee een afgevaardigde wordt gekozen, wat in 

essentie ook een vorm van representatie is. Functies hebben een andere naam zoals „Secretary 

of Foreign Liaison and International Cooperation‟, in Nederland noemen we dit een Minister 

van Buitenlandse Zaken. Eigenlijk is het systeem dat Gaddafi voor ogen heeft niet meer dan 

een variant op de westerse vorm van democratie. Opvallend is dat de rol van Gaddafi zelf niet 

wordt beschreven in het Groene Boekje. Sinds de jaren zeventig, toen de hervormingen in 

Libië werden doorgevoerd, heeft hij namelijk geen echte functie meer.
11

 Als „Gids‟  leidt hij 

het volk op weg naar de vervolmaking van de revolutie. Aan hem de taak om te overzien of de 

ideologie van het Groene Boekje goed wordt uitgevoerd. Ondertussen is hij echter nergens 

officieel op aan te spreken. Tot het moment dat de Libische Revolutie uitbrak, in februari 

2011, had de Gids de touwtjes stevig in handen. Er werden geen beslissingen genomen zonder 

dat hij daar zijn fiat aan had gegeven. Daar is op moment van schrijven al geen sprake meer 

van, omdat grote delen van het land nu onder controle staan van de revolutionairen.  

 

Deel 2: De oplossing voor het economische probleem 

 

De kern van het economische probleem is de ongelijkheid die in een samenleving ontstaat 

door het systeem van loonarbeid. Dit vindt Gaddafi onacceptabel en volgens hem is daarom 

de enige oplossing te vinden in het afschaffen van de loonarbeid. Er moet worden teruggegaan 

naar de natuurlijke wetten die de relaties tussen arbeiders en werkgevers bepaalden voor de 

opkomst van sociale klassen en het ontstaan van man-made wetgeving. Het communisme 

heeft volgens Gaddafi gefaald, omdat het systeem van loonarbeid is blijven bestaan. In de 

samenleving van het Groene Boekje werkt ieder mens voor een eigen behoefte; als een 

partner in een collectief bedrijf of voor een publieke dienst om zo de samenleving te dienen. 

Gaddafi gelooft dat het enige legitieme doel van arbeid de verweving van materiële 

benodigdheden is, maar enkel en alleen wat een persoon echt nodig heeft. Niemand mag meer 

bezitten dan nodig. Zo wordt sociale ongelijkheid uitgebannen. Gaddafi rekent onder de 

primaire levensbehoeften huisvesting, voedsel, kleding, grond en vervoer. Om vrij te zijn 

moet ieder mens deze zaken in bezit hebben, maar ook niet meer dan dit. Niemand mag 

bijvoorbeeld een tweede huis bezitten met het doel dit huis te verhuren. Het verhuren van een 

huis is namelijk het uitbuiten van de huurder. De oplossing is dat iedereen die in een huis 

woont dat huis ook bezit. Alle primaire behoeften moeten persoonlijk bezit zijn en mogen niet 
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verhuurd worden aan anderen. Dit leidt tot een aantal opmerkelijke zaken, bijvoorbeeld 

aangaande de verhuur van vervoer in de vorm van een taxi. Dit wordt door het Groene Boekje 

verboden doordat daarmee personen worden uitgebuit omdat er controle wordt uitgeoefend 

over de materiële behoeften van een persoon. Deel twee wordt afgesloten door te 

benadrukken dat het doel in een samenleving het geluk van de mens is en dit geluk kan alleen 

gerealiseerd worden als er sprake is van spirituele en materiële vrijheid.
12

 

 

Deel 3: De sociale basis van de Derde Universele Theorie 

 

Het derde deel van het Groene Boekje behandelt een breed scala aan onderwerpen. Het begint 

met een betoog over het belang van eenheid in een samenleving. Erg belangrijk voor de 

eenheid is dat er een idee is over zowel een gezamenlijke afstamming als over een 

gezamenlijk doel. Religie is daarbij van groot belang voor een gevoel van eenheid. Als een 

land geen religie heeft zorgt dit voor “abnormal conditions that become real cause for the 

eruption of conflicts within the communities of one national group.”
13

 Hiermee wijst Gaddafi 

de diversiteit binnen een land van de hand omdat dit voor een onstabiele situatie kan zorgen. 

Naast de eenheid in een samenleving bespreekt Gaddafi de rol van de vrouw. Hij schrijft dat 

mannen en vrouwen gelijk zijn, maar dat niet vergeten moet worden dat de vrouw van nature 

een speciale rol heeft, namelijk het moederschap. Omdat deze rol natuurlijk bepaald is, mogen 

er geen stappen ondernomen worden die afleiden van deze rol. Een vrouw moet er van 

weerhouden worden zwaar werk uit te voeren omdat dit tegen haar natuur in gaat. Verder 

spreekt Gaddafi zich in deel drie van het Groene Boekje uit over de geschiedenis van de 

slavernij, maar ook over muziek, kunst en sport.
14

 

 

1.3 

Een politiek van confrontatie 

 

Tegen 1977 waren er 187 Basic People’s Conferences door het hele land opgericht en waren 

ook de andere instituties in werking gesteld. Volgens het regime ligt daarom vanaf 1977 de 

macht in de handen van het volk.
15

 In werkelijkheid worden zaken die cruciaal zijn voor de 

overleving van het regime zoals politieke, economische, militaire en diplomatieke kwesties, 
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buiten de zogenaamde controle van het volk gehouden. Tegenslagen op economisch en 

politiek gebied worden echter wel toegeschreven aan het Libische volk. Bestuurders die 

betrokken zijn bij economische en politieke beslissingen wachten op Gaddafi‟s toestemming 

voordat ze actie ondernemen. Het gevolg van deze gang van zaken is dat er een situatie is 

ontstaan waarin niemand initiatief neemt omdat er angst is voor de gevolgen als niet conform 

de filosofie van de Gids wordt gehandeld.
16

 Ook het Libisch buitenlands beleid is toe te 

schrijven aan Gaddafi. De contouren van het buitenlands beleid werden al vroeg zichtbaar 

toen kort na de coup werd geëist dat alle buitenlandse troepen Libisch grondgebied moesten 

verlaten. De daaropvolgende drie decennia zou de Libische leider geen gelegenheid onbenut 

laten om de confrontatie te zoeken, vooral met het in zijn ogen „imperialistische‟ Westen. Hij 

maakte zichzelf er niet populair mee. Internationale, maar ook regionale betrekkingen holden 

snel achteruit vanwege het buitenlands beleid. 

In het zuidelijke buurland Tsjaad voerde Libië van 1978 tot 1987 een oorlog om de 

Azouzou-strook, een stuk land in het grensgebied van de twee landen. Het leverde felle kritiek 

op van Franse zijde die haar voormalige kolonie Tsjaad steunde.
17

 Gaddafi uitte ondertussen 

doorlopend felle kritiek op pogingen die werden gedaan om het Arabische-Israëlische conflict 

op te lossen en in 1978 verwierp hij publiekelijk de Camp David-akkoorden. Een ander 

belangrijk moment geschiedde in april 1984 toen een demonstratie werd gehouden tegen het 

Libische regime buiten de ambassade in Londen. Vanuit een raam van de Libische ambassade 

werd er op de menigte geschoten waarbij een dienstdoende Britse politieagente, Yvonne 

Fletcher genaamd, om het leven kwam. De Britse ambassade in Tripoli werd vervolgens 

mikpunt van vijandige demonstraties en er werd een aantal Britse burgers in Libië 

gearresteerd. Voor de Britse regering was dit genoeg reden om de diplomatieke relaties met 

Libië te verbreken.
18

 

 Deze hierboven vermelde voorbeelden zijn belangrijke controversiële gebeurtenissen 

en typerend voor het Libische buitenlands beleid in de decennia voor het aanbreken van het 

nieuwe millennium. Libië lag echter vooral onder vuur vanwege de steun die het land bood 

aan terroristische organisaties. Luis Martinez, schrijver van het boek The Libyan Paradox, 

typeert het Libië van de jaren zeventig en tachtig als een “Third-world training camp”.
19

 In 

heel Afrika werden terroristische organisaties gesteund met wapens en geld vanuit Libië. In 
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Zuid-Afrika steunde Libië de antiapartheidsstrijd en in Noord-Ierland werden wapens 

geleverd aan de Irish Republican Army (IRA). Marxistische revolutionairen uit Centraal-

Amerika en radicale Palestijnse organisaties als de Popular Front for Liberation of Palestine 

en de Abu Nidal Group vonden in Libië een veilige thuishaven voor trainingen en planden 

vanuit het Noord-Afrikaanse land nieuwe aanslagen. Het veroorzaakte een gespannen relatie 

tussen Amerika en Libië. 

 In 1986 deed de Amerikaanse president Ronald Reagan tijdens een persconferentie in 

het Witte Huis de beroemde uitspraak over Gaddafi die hij de “mad dog of the Middle East” 

noemde.
20

 Reagan deed deze uitspraak enkele weken voor het Amerikaanse bombardement op 

Tripoli en Benghazi in de nacht van vijftien op zestien april 1986. Het bombardement was een 

vergeldingsactie voor een aanslag op een Berlijnse discotheek, vaak bezocht door 

Amerikaanse soldaten, waar de Amerikanen Libië voor verantwoordelijk hielden. Operatie 

„El Dorado Canyon‟, de Amerikaanse codenaam voor de luchtaanval op Libië, had als doel de 

uitschakeling van Gaddafi. De Libische leider wist echter de aanslag te overleven. De stevige 

anti-Amerikaanse retoriek van Gaddafi veranderde niet door het bombardement. Drie 

maanden later zei hij tijdens een top van de Organisatie van Niet-gebonden landen in 

Zimbabwe:”To hell with international peace.” Hier voegde hij aan toe: “An international 

revolutionary army of resistance fighters should be sent out to combat the United States 

throughout the world.”
21

 

 Al eerder had de slechte relatie tussen de Verenigde Straten en Libië vorm gekregen in 

een Amerikaans embargo. Op tien maart 1982 kwam Amerika met een verbod op de import 

van Libische olie en een beperking van de export naar Libië vanwege vermeende Libische 

steun aan terroristische organisaties. De beruchte Abu Nidal Group hield kantoor in Tripoli en 

eiste in 1985 aanslagen op de vliegvelden van Rome en Wenen op. Omdat Libië de 

Palestijnse groep onderdak verschafte waren de Amerikanen overtuigd van de Libische 

betrokkenheid bij deze aanslagen. Reagan reageerde met de invoering van de „International 

Emergency Economic Power Act‟. Hiermee werden nog strengere bilaterale sancties tegen het 

land in gang gezet.
22

 Opvallend was dat Europa ondanks de vele incidenten waar Libië bij 

betrokken was, de Verenigde Staten niet volgde door economische sancties aan het land op te 

leggen. In Groot-Brittannië weigerde Margaret Thatcher economische sancties op te leggen 

omdat volgens haar een embargo toch eenvoudig door andere landen omzeild zou kunnen 
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worden. Europa was, en is anno 2010 nog steeds, één van de grootste afnemers van Libische 

olie en duidelijk is dat de economische belangen strengere sancties tegen Libië in de weg 

stonden.
23

 

1.4 

De Lockerbie-aanslag 

 

Op 21 december 1988 vond boven het Schotse plaatsje Lockerbie een aanslag plaats op vlucht 

103 van de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij Pan Am. Deze aanslag, en met name de 

gevolgen hiervan in de vorm van internationale sancties, zou tot 2003 als het zwaard van 

Damocles boven Libië hangen. In 2003 zou er een belangrijke ommekeer plaatsvinden met 

betrekking tot de plaats van Libië binnen de internationale politiek. Over de daders van de 

aanslag bestaan tot op de dag van vandaag complottheorieën, landen als Syrië en Iran werden 

genoemd, maar al snel werd met de beschuldigende vinger richting Libië gewezen. Door 

Libië als zondebok aan te wijzen werden Iran en Syrië te vriend gehouden op een moment dat 

er dringend behoefte was aan regionale bondgenoten voor de Golf Oorlog. Op veertien 

november 1991 dienden de Verenigde Staten en Groot-Brittannië een eerste officiële 

aanklacht in tegen Libië. In deze aanklacht worden Abdel Basset Ali-al Megrahi en Al Amin 

Khalifa Fhimah specifiek genoemd als de twee hoofdverdachten van de Lockerbie-aanslag en 

hun uitlevering wordt geëist.  

 Op een Amerikaanse persconferentie werd harde taal gesproken door een 

woordvoerder van de regering van president Bush. Alle opties tegen Libië zouden mogelijk 

zijn, “including possible military reprisals”, als Libië niet tegemoet kwam aan de eisen.
24

 In 

de officiële Libische reactie werd elke betrokkenheid bij de aanslag ontkend. De Libische 

overheid weigerde de verdachten te overhandigen en beriep zich er op dat dit in strijd zou zijn 

met de Libische soevereiniteit. De zaak werd voorgelegd door de Verenigde Staten aan de 

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en met ingang van vijftien april 1992 werden de 

eerste multilaterale sancties tegen Libië een feit. De Veiligheidsraad riep Libië op om alle 

steun aan terroristische activiteiten en terroristische groepen direct te staken en terrorisme 

eenduidig te veroordelen. Daarnaast werd besloten dat de VN-lidstaten geen toegang meer 

zouden mogen verlenen aan Libische vliegtuigen tot hun luchtruim en luchthavens, geen 

vluchten naar Libië mogen uitvoeren en alle kantoren van Libyan Arab Airlines op hun 

grondgebied moesten sluiten. Bovendien werd er een verbod ingesteld op de levering van 
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vliegtuigonderdelen aan het land en op onderhoudswerkzaamheden aan Libische vliegtuigen. 

Tot slot werden wapenleveranties verboden en Libische diplomatieke vertegenwoordigingen 

in het buitenland dienden hun personeel te reduceren.
25

 Anderhalf jaar na de eerste resolutie 

werd op elf november 1993 een tweede belangrijke resolutie aangenomen. Dit omdat Libië 

volgens de Veiligheidsraad niet genoeg meewerkte om tot een oplossing van het conflict te 

komen. De aanvullende sancties waren gericht op de bevriezing van Libische tegoeden in het 

buitenland en op een verbod op de import van bepaalde apparatuur voor de olie-industrie.
26

  

 Aan bovenstaande sancties kwam in 2003 een einde doordat Libië instemde met het 

erkennen van schuld en het betalen van compensatie aan de nabestaanden van de slachtoffers. 

Daarnaast verwierp Libië iedere vorm van steun aan terrorisme en ging tevens over tot het 

opheffen van haar massavernietigingswapen programma. Dit zou cruciaal zijn voor de 

veranderende rol van Libië binnen de internationale politiek. Vanaf het jaar 2003 gingen 

zowel Europa als de Verenigde Staten nieuwe en nog niet eerder vertoonde betrekkingen met 

Libië aan. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze nieuwe verhoudingen.    
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Hoofdstuk 2 

Europa en de Verenigde Staten zoeken toenadering tot Libië 

 

Sinds het opheffen van de Lockerbie-sancties zijn er verschillende pogingen ondernomen 

door zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten om toenadering te zoeken tot Libië. De 

ene onderneming bleek succesvoller dan de andere te zijn, maar ze hadden allemaal gemeen 

dat ze Tripoli weer als volwaardig lid zagen van de internationale gemeenschap en daarom bij 

projecten wilden betrekken. Of deze benadering al dan niet gerechtvaardigd was probeer ik in 

het volgende hoofdstuk uiteen te zetten. In dit hoofdstuk zal de nadruk voornamelijk komen te 

liggen op de inhoud van de toenadering. Er zal onder meer dieper worden ingegaan op de 

Unie voor de Mediterrane Regio, de oliehandel en de samenwerking op het gebied van contra-

terrorisme. 

2.1 

De Unie voor de Mediterrane Regio en Libië 

 

De Unie voor de Mediterrane Regio (UdM), is een op te richten samenwerkingsverband 

tussen de landen van Europa en de overige landen gelegen aan de Middellandse Zee. Het 

wordt wel beschouwd als de opvolger van het Barcelona-proces, dat nog maar weinig teken 

van leven kent. De UdM werd op dertien juli 2008 voorgesteld door de Franse president 

Nicolas Sarkozy, ook als alternatief voor een Turks lidmaatschap van de Europese Unie. De 

Unie voor de Mediterrane Regio moet leiden tot een aantal concrete samenwerkingsprojecten: 

onder meer het tegengaan van vervuiling in de Middellandse Zee, het aanleggen van 

transnationale snelwegen tussen grote havens in Noord-Afrika en samenwerking op het 

gebied van rampenbestrijding. Voorts is er voorzien in een plan voor alternatieve 

energiebronnen als zonne-energie en in een Euro-mediterrane universiteit in Slovenië. 

Belangrijk is ook het tegengaan van migratie. Thans participeren 44 landen, waaronder de 27 

landen van de Europese Unie. 

Libië is pertinent tegenstander van de voorgestelde UdM. Volgens het regime van 

Gaddafi mist deze duidelijke doelstellingen en voordelen. Los daarvan is er kritiek op de te 

brede opzet waarmee veel conflicten worden binnen gehaald (Koerdenkwestie in Turkije, 

Libanon/Syrië, Turks-Cypriotische kwestie, Palestijnse-Israëlisch conflict). Voorts is er 

sprake van een onevenredig krachtenveld. Europa (32 landen) is oververtegenwoordigd ten 

aanzien van Afrika en het Midden-Oosten (twaalf landen). Bovendien geldt dat het merendeel 

van de EU-landen weinig met het Middellandse Zee gebied van doen heeft. Daar komt nog bij 
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dat Libië resoluut tegen enige vorm van samenwerking met Israël is. Deze tegenstand uit zich 

in de weigering actief te deel te nemen in UdM-bijeenkomsten en, meer nog dan dat, in een 

felle tegenlobby bij Arabische en Afrikaanse kandidaten waarbij wordt aangevoerd dat het om 

Europese pogingen gaat om verdeeldheid te zaaien en de eigen normen en waarden op te 

dringen. Daarbij wordt door Libië gebruik gemaakt van termen als neokolonialistisch, 

kapitalistisch en imperialistisch. Gaddafi zei er in 2008 het volgende over: "We shall not have 

another Roman empire and imperialist design," en "There are imperialist maps and designs 

that we have already rolled up. We should not have them again."
27

  

Aldus is het regime van Gaddafi een even groot tegenstander van de UdM als het dat 

was van het Barcelona-proces. Inmiddels beschouwt Libië de UdM trouwens niet meer als 

een serieuze optie. Libië is voorstander van puur mediterraan gerichte 

samenwerkingsvoorstellen als een 5x5 (Malta, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië plus 

Egypte, Tunesië, Algerije, Marokko en Libië) of 6x6 (de 5x5-landen met daarbij nog 

Mauritanië en Portugal) –overeenkomst. Die ontberen in elk geval de gevaren van 

conflictimport, onevenredige krachtsverhoudingen en deelname van Israël.  

Overigens blijkt in de praktijk dat Libië zijn beste kansen ziet in bilaterale samenwerkingen 

op individueel niveau.   

2.2 

De Verenigde Staten en Libië 

 

Vóór de terroristische aanvallen van elf september 2001, in februari 2000 om precies te zijn, 

ontstond er een opmerkelijke toenadering tot Tripoli vanuit Washington. De Clinton-regering 

gaf namelijk Amerikaanse oliebedrijven toestemming om handel te drijven met Libië. Dit 

hadden ze voor de Lockerbie-aanslag in de jaren tachtig ook al gedaan, maar vanwege de 

sancties als gevolg van deze aanslag werd het ze onmogelijk gemaakt. De reden achter deze 

besluitvorming zat hem voornamelijk in het feit dat de Verenigde Staten bang waren dat 

Russische en Europese oliebedrijven er met de Libische olie vandoor zouden gaan.
28

 

 De terroristische aanslagen van elf september 2001 versnelden het proces van 

verzoening. Gedurende dit jaar zouden er verschillende ontmoetingen plaatsvinden tussen 

hooggeplaatste Libische, Britse en Amerikaanse functionarissen. De Amerikanen wilden met 

deze vergaderingen het Libische regime zo ver krijgen dat het verantwoordelijkheid nam voor 
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de Lockerbie-aanslag en tevens dat er een vergoeding werd betaald aan de nabestaanden van 

de slachtoffers. In ruil hiervoor mocht Tripoli met Londen praten over de aanwezigheid van 

leden van de Libyan Islamist Organisation (LIFG) in Engeland. Dit was een terroristische 

organisatie die optrad tegen de regering van Libië. De Libiërs wilden dat deze organisatie op 

de lijst van internationale terroristische groeperingen kwam te staan, opgesteld door het 

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, en in ruil hiervoor boden ze de regering van 

president Bush hun hulp en expertise aan in de strijd tegen Islamitisch terrorisme.
29

 

In 1999 formuleerde Robert E. Neumann, als Midden-Oosten expert nauw betrokken 

bij de toenmalige regering van president Clinton, in detail de doelen van het Amerikaanse 

beleid met betrekking tot Libië: 

 

“US policiy and policy goals vis-a-vis Libya have remained consitent through three Administrations. 

Our goals have been to end Libyan support for terrorism, prevent Tripoli‟s ability to obtain weapons of mass 

destruction and contain Qadhafi‟s regional ambitions. Since Lockerbie, we have added additional aims, 

including bringing the persons responsible to justice. Faced by both UN and US sanctions, as well as with the 

attendant political isolation, Libya has reduced its support for terrorism and sought to distance itself from 

terrorist groups. Libya has expelled the Abu Nidal Organizations (ANO), uprooting its infrastructure and seeking 

to eliminate any ANO presence in Libya. We recognize positive steps Libya has taken, a number remain on 

which Libya must act. Looking to the future we would like Libya to join and comply with certain international 

anti-terrorism conventions.”
30

 

 

Deze voorwaarden werden in 1999 bekend gemaakt aan Libië, maar het duurde twee jaar 

voordat Tripoli er medewerking aan zou verlenen. 

 De wereldwijde oorlog tegen terrorisme versnelde de toenadering van Gaddafi richting 

Bush. De Libische leider was namelijk bang dat zijn land ingedeeld zou worden bij de Axis of 

Evil. Daar kwam bovenop dat Amerika Irak dreigde binnen te vallen en daarom ging Tripoli 

over tot geheime onderhandelingen met Washington. De invasie in Irak versnelde dit proces 

en leidde in december 2003 tot de aankondiging van Gaddafi dat Libië haar 

massavernietigingswapens-programma zou staken. De regering van president Bush had 

hiermee een belangrijke overwinning behaald, omdat het op deze wijze aan kon tonen dat de 

oorlog in Irak positieve effecten had in de strijd tegen de verspreiding van 

massavernietigingswapens. De sancties van de Verenigde Staten tegen Libië werden echter 

pas opgeheven toen Tripoli instemde met het zijn van een partner in de strijd tegen het 

internationale terrorisme. Paradoxaal genoeg werd juist Libië vanaf dat moment, op een 
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internationaal toneel waar veel angst was voor terrorisme, een belangrijke en strategische 

partner in de war on terrorism. 
31

 

2.3 

De Europese Unie en Libië 

 

Vanaf het moment dat de sancties tegen Libië in 2003 werden opgeheven, probeerde de 

Europese Unie om meer en meer met Libië samen te werken. Binnen de eerder genoemde 

Unie voor de Mediterrane Regio wordt dit getracht, maar hier zijn meer landen dan alleen de 

lidstaten van de Europese Unie en Libië bij betrokken. Ook is er een aantal kleinere projecten 

gestart, zoals bijvoorbeeld het HIV Action Plan for Benghazi, ter waarde van 8,5 miljoen euro, 

en daarnaast nog een paar migratieprojecten. Pas op 15 oktober 2007 is er een één op één 

beleid uitgestippeld dat moet zorgen voor nauwere samenwerking tussen Tripoli en Brussel. 

Door de Europese Unie wordt gestreefd naar een zogeheten Framework-overeenkomst met 

Libië om zo laatstgenoemde volledig te laten integreren binnen de internationale politiek en 

economie. Dit wordt algemeen beschouwd als het belangrijkste doel en moet bereikt worden 

door middel van onderhandelingen, het samen aanpakken van problemen en door Libië te 

steunen bij haar streven te moderniseren. De onderhandelingen om tot een akkoord te komen 

zijn begonnen op 12-13 november 2008. Het National Indicative Programme wordt hiervoor 

gebruikt om de laatste plooien glad te strijken om tot daadwerkelijk zo‟n akkoord te komen.
32

  

De Europese Unie verwacht het volgende van een Framework-akkoord met Libië: 

 

“It is envisaged that this agreement will establish mechanisms for political dialogue and 

cooperation in the field of foreign and security policy. It will contain provisions for a deep 

and comprehensive free trade area (FTA) to cover trade in goods and services, investment 

issues and other key trade rules (intellectual property rights, competition, public procurement, 

trade and sustainable development, sanitary and phyto-sanitary rules, statistics, customs, and 

trade facilitation). It will establish dialogue and cooperation on economic issues. The 

agreement will also provide for close cooperation on justice, freedom and security issues as 

well as on many sectoral issues, in particular energy, transport, environment, industrial and 

enterprise policy, tourism and cultural heritage, agriculture and rural development, fisheries 

and an integrated approach to maritime affairs, including maritime governance, science and 

technology, education and training, etc.”
33

 

 

In het National Indicative Programme 2011-2013 staat beschreven wat er nog moet gebeuren 

voordat de Framework-overeenkomst beklonken kan worden. Tevens wordt er ook gewezen 

                                                           
31

 L. Martinez, The Libyan Paradox (New York 2006) 51. 
32

 European Neighbourhoud and Partnership Instrument, „Libya‟, Strategy Paper & National Indicative 

Programme 2011-2013, 4-5.  
33

 European Neighbourhoud and Partnership Instrument, „Libya‟, Strategy Paper & National Indicative 

Programme 2011-2013, 5. 



24 
 

op de te verwachten moeilijkheden de komende jaren. Als vier van de valkuilen wordt in dit 

rapport onder meer de vrij recente en fragiele politieke relatie tussen Tripoli en Brussel 

genoemd. Hiervoor zijn wederzijdse kennis en vertrouwen nodig. Daarnaast verwachtte 

Brussel problemen, veroorzaakt door gebrek aan ervaring op het gebied van samenwerking, 

met de Libische overheid. De laatste kanttekening waar rekening mee dient worden gehouden 

is het feit dat Tripoli geen duidelijke strategie per sector heeft, bijvoorbeeld de olie-industrie, 

waarop zowel technisch als financieel succesvol kan worden samengewerkt. Bovendien zijn 

de bestuurlijke structuren in het land erg zwak.
34

 

 Met in het achterhoofd deze moeilijkheden had de Europese Unie een aantal 

prioriteiten voor de jaren 2011-2013 geformuleerd. Hieronder zullen ze kort behandeld 

worden. 

 

Prioriteit 1: Het verbeteren van de kwaliteit van het menselijk kapitaal 

 

Omdat de kwaliteit van de gezondheidssector te wensen overlaat en tevens niet voldoet aan de 

behoeften van de bevolking wil de Europese Unie hier de helpende hand toesteken. Door het 

verbeteren van het menselijk kapitaal wil het Libië helpen om haar samenleving en economie 

aan te passen en meer transparantie te creëren. Ook moet zo de fundering gelegd worden voor 

een economie die minder afhankelijk is van natuurlijke grondstoffen. De Europese Unie wilde 

dit bereiken door onder meer mensen op te leiden en verder te ontwikkelen en door een 

strategische planning in te voeren. Zo moet de kwaliteit van de gezondheidssector verhoogd 

worden.
35

 

 

Prioriteit 2: Het verhogen van de duurzaamheid van de economische en de sociale 

ontwikkeling 

 

De Libische economie is bijna volledig afhankelijk van de export van natuurlijke grondstoffen 

als gas en olie, terwijl de eigen agricultuur staat of valt met het oppompen van water dat uit de 

bodem van de Sahara in het zuiden van het land wordt gehaald. De Europese Unie wil Libië 

helpen om haar economie te moderniseren en te diversifiëren, alsmede om een non-olie sector 

te creëren die bestaat uit duurzame energie. Daarnaast wil het Libië ‟s kleine en middelgrote 

                                                           
34

 European Neighbourhoud and Partnership Instrument, „Libya‟, Strategy Paper & National Indicative 

Programme 2011-2013, 15. 
35

 European Neighbourhoud and Partnership Instrument, „Libya‟, Strategy Paper & National Indicative 

Programme 2011-2013, 22-24. 



25 
 

bedrijven meer transparanter en competitiever maken, zodat er beter geconcurreerd kan 

worden met de rest van de wereld.
36

 

 

Prioriteit 3: Gezamenlijk de migratiestroom vanuit Libië naar Europa aanpakken 

 

Libië is voor illegale migranten, vanwege haar ligging en moeilijk te controleren grenzen, een 

uitermate geschikt land om de overstap naar Europa te maken in de hoop op een beter leven. 

In het bestrijden van deze illegale migratie hebben Tripoli en Brussel elkaar nodig. De 

Europese Unie wil Libië helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van de grensbewaking, 

maar ook bij het beter behandelen van gestrande illegale migranten.
37

 

 

2.4 

Andere internationale partners van Libië 

 

Naast de hulp die Libië ontvangt van de Europese Unie, krijgt het weinig hulp van andere 

internationale organisaties. Dit is te verklaren door te kijken naar de sterke financiële positie 

die het Noord-Afrikaanse land inneemt. De United Nations Development Programme 

(UNDP) is na de Europese Unie de grootste donor die actief is in Libië. Een bedrag van 

ongeveer $16 miljoen werd tussen 2006-2009 geïnvesteerd in Libië. Deze investeringen lijken 

veel op die uit Brussel, ook hier zijn het bereiken van doelen als grotere sociaaleconomische 

diversiteit, het ontwikkelen van een kenniseconomie en het ondersteunen van het 

moderniseringsproces speerpunten van het beleid. 
38

 

 Naast de UNDP is de Wereldbank ook actief in Libië. In 2007 sloot deze bank een 

technische samenwerkingsovereenkomst met de regering van Gaddafi ter waarde van $1 

miljoen voor de periode 2007-2008. Van dit geld is een aantal studies uitgevoerd over onder 

andere het investeringsklimaat. Over een programma voor de jaren 2009-2011 wordt nog 

onderhandeld. Ook de African Development Bank besloot in 2009 samen te werken met de 

Libische overheid. Deze samenwerking bestond uit het delen van technische informatie over 
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bijvoorbeeld de omgang met water, maar ook over het bouwen van grote openbare 

gebouwen.
39

 

2.5 

Libië, een nieuwe Eldorado? 

 

Niet alleen de Verenigde Staten of de Europese Unie hebben hun politiek jegens Libië de 

afgelopen tien jaar gewijzigd, Libië zelf heeft na het opheffen van de internationale sancties 

ook haar internationale koers gedeeltelijk omgegooid. De hoofdgedachte achter deze 

beslissing was de continuering van het regime van Gaddafi, die al sinds 1969 aan de macht is. 

Gaddafi besefte al vroeg in dit nog jonge millennium dat Libië niet meer op dezelfde voet 

verder kon gaan. Dat zou het einde betekenen van zijn tijdperk. Er waren nieuwe mensen 

opgestaan die veel macht hadden, maar minder werden aangetrokken tot de revolutionaire 

ideologie en meer tot de wereld van de internationale economie. Wilde Gaddafi aan de macht 

blijven, dan was het aan hem en aan zijn regering om de voorwaarden te scheppen tot 

(beperkte) liberalisering van de Libische economie. Het opheffen van de internationale 

sancties was de voornaamste oorzaak achter deze besluitvorming. Libië kon voor het eerst 

sinds lange tijd weer internationaal zaken doen en de druk op Gaddafi was groot om dit ook 

daadwerkelijk mogelijk te maken. Deze druk kwam voornamelijk uit de olie en militaire 

hoeken van de samenleving. Samen met deze machtige mensen begonnen Gaddafi en zijn 

regering aan een „bekering‟ van zijn regime naar globalisering. Op deze manier zou de 

Libische economie een enorme boost krijgen en zou Gaddafi zijn regeringsperiode kunnen 

laten voortduren. Libië wilde van een plaats tussen het rijtje landen dat werd geschaard bij de 

Axis of Evil naar een plaats tussen andere autoritaire Arabische landen, zoals bijvoorbeeld 

Saoedi-Arabië of Jordanië, die op succesvolle wijze samenwerkten met de internationale 

gemeenschap.
40

 

 De overheid formuleerde nieuwe doelen, zoals globalisering, privatisering, 

hervormingen en re-integratie in de internationale gemeenschap. Hiervoor waren 

vaardigheden nodig die niet aanwezig waren in de toenmalige revolutionaire regering. 

Daarom moesten er mensen van buitenaf worden aangetrokken. Mensen die internationaal en 

economisch goed onderlegd waren. Er werden ministeries van economie, handel en toerisme 

in het leven geroepen, die alle onder leiding stonden van ministers die van buitenaf waren 
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aangetrokken. Op deze manier wilde de regering van Gaddafi de handel en de economie 

prioriteit geven. Voorheen waren ministeries politiek gezien nooit belangrijke spelers 

geweest, maar vanaf 2003 werden ze belangrijk gemaakt.
41

 

 Luiz Martinez beschrijft deze ontwikkeling in zijn boek The Libyan Paradox en 

benoemt Libië als nieuwe Eldorado. Met andere woorden een ideaal land, eigenlijk meer een 

paradijs voor internationale investeringen. Dit had volgens Martinez Irak moeten worden, 

maar door het falende Amerikaanse beleid daar is er nooit Westerse toegang verkregen tot de 

tweede grootste oliereserves ter wereld. De Libische overheid deed er alles aan om te zorgen 

dat Libië geen tweede Irak zou worden. Van het afschaffen van massavernietigingswapens tot 

het promoten van internationale investeringen in de Libische economie alles werd gedaan om 

aan te tonen dat Libië een kredietwaardig land was zonder risico‟s en dus ideaal voor 

investeringen en grote winstmarges. Naast grote investeringen in de oliesector deed de 

Libische overheid ook veel aan investeringen in de infrastructuur. Transport en toerisme zijn 

terreinen waar nog veel winst te behalen valt. Zo vernieuwde Libyan Arab Airlines, volledig 

eigendom van de staat, zijn complete vloot. Ook wil de regering van Gaddafi een spoorweg 

aanleggen die langs de complete kustlijn moet gaan lopen.
42

 

 Een andere belangrijke sector die aan het begin van het nieuwe millennium een 

opmerkelijke ontwikkeling doormaakte was de Libische wapensector. Door het afschaffen 

van haar massavernietigingswapens moest Tripoli haar conventionele leger weer op maximale 

capaciteit zien te krijgen. Grootste struikelblok hier was echter het verbod van de Europese 

Unie op de verkoop van wapens aan Libië en de hiermee hand in hand gaande kwestie van 

moraliteit. Hoe kon de Europese Unie en in mindere mate Rusland tegenover haar burgers 

verantwoorden dat het aan een land als Libië,  dat in de jaren zeventig en tachtig juist door de 

aankoop van diezelfde wapens grote problemen veroorzaakte, weer opnieuw wapens gaat 

verhandelen? Aan de andere kant was er een immense lobby van de Russische, Italiaanse, 

Franse, Britse en Duitse wapenindustrie om de wapenhandel te mogen hervatten. Het was aan 

Libië om de Europese Unie te overtuigen van het feit dat het onvoldoende conventionele 

wapens bezat en daarom weer toestemming moest krijgen om handel te mogen drijven.
43

 

 Deze toestemming zou het verkrijgen door handig in te spelen op een zeer gevoelig 

onderwerp binnen de Europese Unie en tevens een belangrijke troef in Libische handen, 

namelijk de migratie-kwestie. Jaarlijks proberen miljoenen Afrikanen in een zoektocht naar 
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een beter leven de oversteek te maken vanuit hun thuisland, vaak via Libië, naar Europa. 

Voornamelijk de zuidelijke lidstaten als Italië, Malta en Griekenland ondervinden hier last 

van. Het was dan ook niet verrassend te noemen dat in september 2004 Italië om toestemming 

vroeg om Libië te mogen assisteren bij het verkrijgen van de juiste hoeveelheid militaire 

middelen om grip te krijgen op de groep migranten. Hier moet dan gedacht worden aan 

radars, helikopters, en patrouilleboten. De regering van Berlusconi slaagde erin om de 

Europese Unie te overtuigen om het verbod om wapens te verkopen aan Libië op te heffen. 

Het belangrijkste argument hiervoor was de aanwezigheid van ruim twee miljoen illegale 

Afrikanen in Italië.
44

 In ruil voor het opheffen van het verbod gaf Libië toestemming tot het 

bouwen van opvangcentra voor illegale migranten op Libisch grondgebied. De argumentatie 

van de Europese Unie luidde onder meer als volgt: 

 

“It is a well known fact that one of the EU member states – and therefore all member states because of 

the open borders- is having considerable problems with illegal immigrants coming from Libya. The Ministers 

agreed today that cooperation with Libya on the topic of migration has become a pressing matter”.
45

 

 

De koerswijziging van het Libische regime heeft vooralsnog geen effect gehad op het 

politieke systeem van het land. De controle over de olie-inkomsten blijft strak in de handen 

liggen van de groep mensen die de cirkel vormen rondom Gaddafi, terwijl door het 

liberaliseren van de oliesector en daarmee het aantrekken van buitenlands kapitaal deze 

inkomsten alleen maar verder stijgen. Op deze wijze is liberalisering verworden tot een 

mechanisme dat er voor zorgt dat het regime in het zadel blijft zitten, in plaats van een 

economisch proces dat de democratie versterkt. 
46

 

 Aan het einde van dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de Europese Unie en de 

Verenigde Staten de laatste tien jaar met Libië toenadering hebben gezocht om uiteenlopende 

redenen. Op basis van bovenstaande zou zelfs geconcludeerd kunnen worden dat de status van 

Libië voorgoed was veranderd van schurkenstaat naar volwaardig lid van de internationale 

gemeenschap. Niets is echter minder waar, maar hierover in het volgende hoofdstuk meer. 
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Hoofdstuk 3 

Libië vaart een eigen koers 

 

Ondanks pogingen van de Europese Unie of de Verenigde Staten om toenadering tot Libië te 

zoeken en uiteraard ook door de internationale koerswijziging van Libië zelf, verschilde het 

buitenlands beleid van Tripoli op veel vlakken niet met de periode voor het opheffen van de 

internationale isolatie in 2003. Het land bleef een grillige koers varen die vaak sterk afhing 

van de gemoedstoestand van de familie Gaddafi. Wil Libië serieus worden genomen als 

volwaardig lid van de internationale gemeenschap, dan zal het tevens moeten afrekenen met 

de mensenrechtenschendingen, het ontbreken van persvrijheid in het land en het bestaan van 

grote corruptie.  

Dit laatste hoofdstuk zal dieper ingaan op twee casussen die na het opheffen van de 

internationale isolatie van Libië speelden binnen de internationale politiek. Dit om aan te 

tonen dat het regime van Gaddafi ondanks een beleidswijziging op papier, niet of nauwelijks 

veranderd was. Daarnaast zullen in dit hoofdstuk de mensenrechtensituatie en de grote schaal 

waarop corruptie plaatsvindt geanalyseerd worden.  

 

3.1 

Libië – Zwitserland kwestie 

 

De eerste casus gaat over een ernstig conflict tussen Libië en Zwitserland dat al meer dan 

twee jaar heerst en beide landen inmiddels miljarden moet hebben gekost. Het begon met een 

beledigende arrestatie in Genève van een zoon van de Libische leider Gaddafi en verwerd tot 

een steeds gecompliceerdere prestigeslag die beide landen lange tijd in wurgende greep hield. 

Een Pyrrusoverwinning is nog het best haalbare, waarbij het beperken van internationaal 

gezichtsverlies meer telt dan verloren geld of tijd. Het conflict heeft regelmatig negatieve fall-

outs naar andere landen waaronder ook Nederland. Hieronder volgt een gedetailleerde 

beschrijving van het conflict om zo een goed beeld te krijgen over hoe Libië zich gedraagt op 

het internationale toneel. 

 

Juli 2008 – December 2008 

 

Tot vijftien juli 2008 kenden beide landen goede onderlinge betrekkingen, diplomatieke maar 

zeker ook economische. De Zwitserse vliegtuigmaatschappij Swiss onderhield regelmatige 
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vluchten op Tripoli, de Zwitserse bouwonderneming ABB voerde grote projecten in Libië uit 

en ook de Zwitserse export verliep goed. Omgekeerd was Libië de belangrijkste 

olieleverancier van Zwitserland en het Libische TAMOIL had er een grote raffinaderij. De 

familie Gaddafi kwam bovendien graag en vaak in onder meer Genève voor luxe vakanties en 

voor het bewaken van hun aanzienlijke Zwitserse bankrekeningen.  

Op vijftien juli 2008 werden in een hotel in Genève de zoon van Gaddafi, Hannibal, en 

diens hoogzwangere vrouw met veel vertoon van macht door de politie aangehouden. Twee 

van hun bedienden, een Tunesische vrouw en een Marokkaanse man, hadden een aanklacht 

tegen beiden ingediend over mishandeling en uitbuiting. Het machtsvertoon was ingegeven 

door de Zwitserse vrees dat de lijfwachten van de twee zich gewapender wijs zouden 

verzetten. Het echtpaar werd een nacht op het politiebureau vastgehouden en de volgende dag 

op borgtocht (300.000 Sw.fr., respectievelijk 200.000 Sw.fr.) vrijgelaten, in afwachting van 

hun proces.
47

 

In Libië reageerde het regime onmiddellijk, furieus en buitenproportioneel. Familieleden 

van de aanklagers werden opgepakt en onder druk gezet om de klacht ingetrokken te krijgen. 

Van Bern werden excuses, schadevergoeding en veroordeling (en vervolging) van de 

politieacties geëist. Toen de Zwitserse regering dat weigerde (er was niet onrechtmatig 

gehandeld, maar zelfs dan heeft de Zwitserse regering in dit soort zaken geen zeggenschap 

over kantons) hield het Libische regime diezelfde maand nog twee werknemers van het 

Zwitserse bouwconcern ABB, Göldi en Hamdani, in Tripoli aan. Overigens zonder aan te 

geven op welke gronden dat geschiedde. Na een korte detentie werden zij vrijgelaten, maar zij 

mochten Libië niet verlaten. Ze zochten hun toevlucht in de Zwitserse Ambassade in 

Tripoli.
48

  

Voorts werd de Libische Tijdelijk Zaakgelastigde (TZ) in Bern teruggeroepen. Tevens 

volgde een reeks van economische represaillemaatregelen. Swiss-vluchten op Libië werden 

verboden en Zwitserse bedrijven in Libië kregen een sluitingsbevel. Daarnaast werden 

lopende handelscontracten geannuleerd. Libische tegoeden werden van Zwitserse banken 

weggehaald. De bilaterale diplomatieke betrekkingen zijn desalniettemin nooit verbroken. Het 

Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken probeerde olie op de golven te gooien door 

nadrukkelijk afstand te nemen van de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken rond de 
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arrestatie van Hannibal Gaddafi en zijn vrouw en dacht duidelijk te kunnen maken dat de 

arrestatie, en de wijze waarop die plaatsvond, de exclusieve verantwoordelijkheid van de 

Geneefse justitiële autoriteiten was waar de regering in Bern niet in kan treden. Een Zwitserse 

delegatie die op 23 juli 2008 in Tripoli onderhandelde, merkte evenwel terstond dat Libië 

uiterst pertinent was in zijn eisen en van geen wijken of compromis wilde weten. Het prestige 

van de leider Gaddafi was ernstig beschadigd en dat moest met rente worden vergoed. Voor 

Libië speelden geld en tijd geen rol en waren alle middelen gerechtvaardigd om dat doel te 

bereiken.  

De Europese Unie heeft vanaf het begin de Zwitserse regering aangeboden te bemiddelen 

in het conflict, maar dat werd door Bern afgewezen. De Zwitserse regering onderschatte de 

diepte van de Libische grieven, die ze zonder hulp meende te kunnen wegnemen. Inderdaad 

leken op 26 augustus 2008 de onderhandelingen tussen Tripoli en Bern te slagen. Op drie 

september stopte de Zwitserse officier van Justitie de vervolging van Hannibal nadat het 

dienstpersoneel de aanklacht had ingetrokken.
49

 Van excuses of schadevergoeding wilde Bern 

echter niet weten. Een akkoord bleef toen uit, waarna Libië de druk op Zwitserland opvoerde. 

Beide partijen bleven de rest van het jaar lijnrecht tegenover elkaar staan.  

 

Januari 2009 – December 2009 

 

Gedurende de eerste twee maanden van 2009 verergerde het conflict. De schade aangericht 

door de Hannibal-affaire liep voor Zwitserland toen al in de miljoenen. Bern was daarom 

bereid toe te geven dat de arrestatie op intimiderende en inhumane wijze had plaatsgevonden, 

maar niet dat de politieactie onwettig was geweest zoals de Libiërs eisten. 

Er volgde een aantal geheime besprekingen en die leidden ertoe dat op 25 augustus 2009 

een vergelijk werd gevonden wat tot normalisatie van de betrekkingen moest leiden. Nieuw 

was nu dat de Zwitserse president  Hans-Rudolf Merz op 20 augustus in Tripoli openlijk 

excuses aanbood voor de Hannibal-zaak. Zijn timing leek goed gekozen, omdat het precies 

aan de vooravond van de Ramadan geschiedde en omdat een paar weken later de veertigste 

verjaardag van de revolutie gevierd zou worden.
50
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In het vergelijk werd de arrestatie “unjustified” en “unnecessary” genoemd. Bovendien 

was er in opgenomen dat binnen zestig dagen alle bilaterale kwesties opgelost zouden worden 

en dat een tribunaal onafhankelijk onderzoek zou doen naar de kwestie. Algemeen werd 

aangenomen dat dit ook zou inhouden dat de twee Zwitserse zakenlieden, die toen al meer 

dan een jaar in Libië werden vastgehouden, het land konden verlaten. Hoewel die kwestie niet 

met zoveel woorden werd genoemd, werd het vertrouwen gesterkt door een aparte brief van 

de Libische premier waarin die verklaarde dat de twee Zwitserse zakenlieden spoedig konden 

vertrekken. Opvallend aan deze toenadering tussen beide landen was dat Zwitserland eigenlijk 

geen inhoudelijke concessies deed, behalve dat Merz diep door het stof ging.  

Ondanks de gedane Zwitserse inspanningen publiceerde de Tribune de Genève op vier 

september toch een artikel over de kwestie met bepaald niet flatterende politiefoto‟s 

(mugshots) van Hannibal Gaddafi. In dezelfde tijd deed het toenmalige Zwitserse 

parlementslid, later minister, Burkhalter, de suggestie commando‟s in te zetten om de twee in 

Libië vastzittende Zwitserse zakenlieden te bevrijden.
51

 Die beledigende publicatie en de 

agressieve suggestie van Burkhalter wekten de hernieuwde woede van de familie Gaddafi op 

en leidden tot het stellen van weer nieuwe eisen voor excuses.  

Het al voorbereide vertrek van de zakenlieden werd door Libië afgeblazen. Tripoli ging 

zelfs nog een stap verder door de twee op achttien september uit de Zwitserse ambassade te 

lokken en ze twee maanden lang op een geheime plaats vast te houden. Het argument 

daarvoor was dat hun veiligheid niet gewaarborgd kon worden bij een op handen zijnde 

bevrijdingsactie van Zwitserse commando‟s. Toen die dreiging kennelijk voorbij was werden 

ze op negen november vrijgelaten en vluchtten Göldi en Hamdani de Zwitserse ambassade in 

en bleven daar. 

Aldus verliep op 27 oktober de 60-dagen periode zonder dat het vergelijk tot uitvoering 

was gekomen.
52

 Om de onderhandelingen weer op te starten stelde Tripoli nu nieuwe, extra 

eisen, te weten opsporing, vervolging van de verantwoordelijken voor het lekken van de 

politiefoto‟s, compensatie in de vorm van een schadevergoeding en de verwerping door Bern 

van de uitspraken van Burkhalter.
53

 Voorts eiste Libië dat bij de onderhandelingen voortaan 

één of meer Europese landen als getuige of waarnemer aanwezig zouden zijn.
54

 Daartoe 

benaderde het regime Duitsland, Italië, Oostenrijk en Spanje. Zwitserland zegde toe een 
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strafrechtelijk onderzoek te zullen instellen naar het lekken van de politiefoto‟s naar de pers. 

Inderdaad een misdaad in Zwitserland. Zeer tot ongenoegen van Tripoli werd daar wel bij 

gesteld dat de schuldige waarschijnlijk nooit gevonden zou worden. De foto‟s waren in te veel 

handen geweest.
55

 Crux van de zaak was al met al nog steeds dat prestige en gezag van 

Gaddafi waren aangetast en dat laat die, zo leert de geschiedenis steeds weer, zich echter 

nimmer welgevallen. Alle middelen worden dan ingezet, zelfs onrechtmatige als gijzeling. Op 

veertien en vijftien november moesten de twee Zwitserse zakenlieden voor de eerste keer voor 

de rechter verschijnen. De officiële Libische persverklaring luidde dat: „They will be tried and 

charged with non -respect for residence visa procedures and tax evasion‟.
56

 Een wat late 

aanklacht die kennelijk de schijn van wettigheid moest geven aan de gijzeling van de 

Zwitsers.  

Eind 2009 ging Zwitserland dan eindelijk zelf in de aanval en ontzegde belangrijke 

Libiërs de toegang tot het Schengengebied.
57

 Zwitserland maakte daarbij gebruik van het 

recht als Schengenstaat om visumaanvragen te weigeren. Aangetekend zij dat Libië behoort 

tot de landen waar een consultatieplicht voor geldt. Dat wil zeggen dat een visumaanvraag 

van een Libiër bij willekeurig welke Schengen-ambassade altijd ter goedkeuring aan de 

andere Schengenlanden moet worden voorgelegd. Zwitserland weigerde vervolgens de 

aanvragen van hoge Libiërs ook al wilden die helemaal niet naar Zwitserland. Aldus werden 

de Schengenlanden in het conflict getrokken.  

 

Januari 2010 – Juni 2010 

 

In de maanden januari en februari van het jaar 2010 volgden verschillende vervolgrechtszaken 

tegen de Zwitserse gegijzelden met als uitkomst dat de één, Hamdani, werd vrijgesproken en 

de ander, Göldi, voor vier maanden de gevangenis in moest. Beiden hadden een safe haven in 

de Zwitserse ambassade en weigerden die te verlaten.  

Halverwege februari drong het tot ook tot het regime in Tripoli door dat belangrijke 

Libiërs het Schengengebied niet meer in konden. De reactie van het regime van Gaddafi op 

deze ontwikkeling liet niet lang op zich wachten en op vijftien februari weigerde Libië nog 
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visa te verstrekken aan inwoners van de Schengenlanden.
58

 Ook diegenen die al in het bezit 

waren van een Libisch visum werd de toegang geweigerd. Dat inreisverbod heeft de 

Schengenlanden veel schade berokkend. Toeristenreizen moesten worden geannuleerd, 

zakenbesprekingen afgezegd, Europese werknemers konden niet meer naar hun werkplek in 

Libië en diplomaten werden gehinderd bij binnenkomst in Libië.  

Op 21 februari stelden de Libische autoriteiten een ultimatum. Göldi en Hamdani moesten 

nog dezelfde dag de Zwitserse ambassade verlaten, anders zouden zij daar met geweld uit 

worden gehaald. Speciale Libische politie-eenheden verzamelden zich die dag inderdaad bij 

de Zwitserse ambassade. Hoewel de twee weigerden de ambassade te verlaten bleef de 

aangekondigde bestorming uit doordat een aantal Europese ambassadeurs zich in de 

ambassade verzamelde. Geconfronteerd met deze Europese dijk van solidariteit besloten de 

Libiërs toch weer over te gaan tot overleg. De Europese ambassadeurs werden in die nacht bij 

het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden. Zij kwamen met de Libische 

minister van Buitenlandse Zaken overeen dat Göldi zijn straf zou uitzitten onder lichte 

omstandigheden, te controleren door de Europese ambassades. Hamdani, die was 

vrijgesproken, zou het land direct en ongehinderd mogen verlaten. Daarbij werd de Europese 

staten wel de wacht aangezegd niet langer de Zwitserse visaweigeringen over te nemen op 

straffe van verdergaande, ook economische, represaillemaatregelen.
59

 

Göldi en Hamdani verlieten de volgende dag de Zwitserse ambassade. Hamdani 

vertrok naar het buitenland en Göldi werd gevangen gezet om zijn straf van vier maanden uit 

te zitten. Op 25 februari kreeg het conflict een nieuwe dimensie. Toen herhaalde Gaddafi 

publiekelijk zijn oproep aan alle moslims tot een Jihad (heilige oorlog) tegen Zwitserland en 

met extra nadruk.
60

 De oproep sloeg op de uitkomst van het referendum waarmee de Zwitsers 

zich in november 2009 uitspraken voor een bouwverbod van minaretten. De Libische leider 

hoopte via de volksmassa‟s steun te verwerven bij andere moslimregeringen in zijn conflict 

met Zwitserland. Die steun was tot dan toe in teleurstellende mate uitgebleven en bleef dat 

trouwens ook hierna.  

Vanaf deze woelige periode vonden er in Berlijn hernieuwde, geheime besprekingen 

plaats van Duitsland en Spanje, toenmalig voorzitter van de Europese Unie, met Libië en 
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Zwitserland. De bemiddelaars spraken aanvankelijk apart met de Zwitserse en de Libische 

delegatie. Om de druk op die onderhandelingen op te voeren berichtte het Libische persbureau 

JANA op drie maart nog eens dat Tripoli een totale economische boycot tegen Zwitserland 

afkondigde. Een wat loze dreiging aangezien in een eerder stadium vrijwel alle sancties waren 

doorgevoerd (weghalen van Libische banktegoeden uit Zwitserland, het annuleren van 

handelscontracten, het wegzenden van Libische bedrijven, het intrekken van 

vliegvergunningen, het stopzetten van olieleveranties en het verbieden van 

personenverkeer).
61

 

Ondertussen dreef de visumkwestie een wig tussen de Schengenstaten. De noordelijke 

lidstaten wilden liever niet van toegeven weten, maar met name Italië, Malta, Portugal en 

Spanje ondervonden de negatieve economische gevolgen en vreesden bovendien dat Libië, als 

aangekondigd, de stroom illegale migranten naar hun landen weer de vrije loop zou laten. 

Hun standpunt gaf de doorslag en de Europese Unie bezwoer zowel Bern als Tripoli om tot 

een spoedige oplossing te komen. Die kwam er uiteindelijk op 27 maart. Nadat Zwitserland 

toezegde de visumweigeringen te zullen stopzetten maakten de Libische autoriteiten bekend 

dat de inreisbeperkingen voor Schengeningezetenen, met uitzondering van de Zwitsers, niet 

meer zouden gelden.
62

  

Ook voor de gevangeniskwestie van Göldi werd een oplossing afgesproken, namelijk 

dat die zijn straf van vier maanden zou uitzitten onder verlicht regime op voorwaarde dat de 

mugshots-kwestie van de zoon van Gaddafi was opgelost. Göldi heeft zijn gevangenisstraf in 

twee verschillende gevangenissen uitgezeten en kreeg, als beloofd, een speciale, lichte 

behandeling. De Zwitserse Tijdelijk Zaakgelastigde zocht hem iedere dag op. Göldi kwam 

niets tekort en hij werd correct behandeld. Op dertien april stelde het Zwitserse gerechtshof 

Hannibal in het gelijk betreffende de gelekte politiefoto‟s. Het was een inbreuk op diens 

privacy geweest en de foto‟s hadden nooit mogen uitlekken.
63

 Weliswaar had deze uitspraak 

op zich geen invloed op het lot van Göldi, maar het vergemakkelijkte diens vertrek wel. Op 

tien juni had hij zijn straf er officieel opzitten. Op dertien juni ondertekenden, weliswaar na 

lange onderhandelingen, de Zwitserse en Libische ministers van Buitenlandse Zaken, Calmy-

Rey en Musa Kusa, een overeenkomst op grond waarvan Göldi eindelijk Libië kon verlaten. 

Hij vertrok die dag in het vliegtuig van Calmy-Rey. Hij had als gijzelaar bijna twee jaar in 
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Libië vastgezeten. Zwitserland had daartoe wel excuses aan moeten bieden voor het lekken 

van de politiefoto‟s en moeten beloven een schadevergoeding te betalen mocht een 

onafhankelijke onderzoekscommissie concluderen dat er inderdaad fouten waren gemaakt. 

Tevens werden hernieuwde afspraken gemaakt over het normaliseren van de betrekkingen 

tussen beide landen waartoe de kwestie van de arrestatie van Hannibal nog steeds moet 

worden opgelost.
64

  

Hoewel de kwestie dus nog niet ten einde is kan al met al wel geconcludeerd worden 

dat Libië steeds haar zin wist te krijgen. Niet in het minst door gebruik te maken van 

onrechtmatige middelen, bijvoorbeeld door het vasthouden van de twee Zwitserse burgers.. 

Deze weinig bekende, maar desalniettemin bizarre, zinloze en, in het hedendaagse verkeer 

tussen landen ongekende affaire, heeft de betrokken landen maar ook andere partijen 

vermogens gekost. Nederland niet uitgezonderd.  

 

3.2 

Mensenrechtensituatie in Libië 

 
Met de mensenrechtensituatie in Libië in het eerste decennium van het nieuwe millennium 

was het niet goed gesteld. De doodstraf werd nog steeds uitgevoerd en er bestond geen 

vrijheid voor de media. Om een beter beeld te krijgen met betrekking tot de toenmalige 

situatie rondom de mensenrechten, is het interessant om te analyseren wat de verschillende 

mensenrechtenorganisaties over dit onderwerp schreven.  

Opvallend is dat voor de eerste keer ooit een internationale mensenrechtenorganisatie 

daadwerkelijk toegang heeft verkregen tot Libië en er tien dagen lang, weliswaar onder 

begeleiding, mocht rondkijken. Deze organisatie, Human Rights Watch genaamd, bracht haar 

bevindingen eind december 2009 uit.
65

 In deze maand verscheen tevens een rapportage van de 

Gaddafi International Charity and Development Foundation. Dit is erg opmerkelijk te 

noemen, omdat het voor de eerste keer is dat de mensenrechtensituatie in Libië, en nog wel 

onverwacht kritisch, beschreven wordt door een Libisch instituut. Dit instituut wordt geleid 

door Saif-al Islam, de zoon van leider Moammar Gaddafi.
66

 Naast de rapportages van deze 
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beide organisaties heb ik ook die van Amnesty International, verschenen in juni 2010, 

doorgenomen.
67

                                            

De drie rapportages onderscheiden zich inhoudelijk nauwelijks van elkaar. De situatie 

met betrekking tot de mensenrechten, de rechtstaat en de democratie wordt onverminderd 

slecht genoemd en in vergelijking met de vorige rapportages vallen er geen werkelijke 

substantiële verbeteringen waar te nemen. Als er al positieve ontwikkelingen genoemd 

kunnen worden, dan worden die of kort daarop weer teruggedraaid of op een ander vlak weer 

tenietgedaan. Zo leek er aanvankelijk enige persvrijheid te ontstaan toen twee op het eerste 

zicht onafhankelijke kranten en tv-kanalen eerst werden toegestaan, maar vervolgens toch 

onder censuur kwamen te staan. Bovendien werden enkele tot dan toe altijd toegestane 

websites, waaronder Youtube, geblokkeerd. Een ander voorbeeld in dit verband betreft de 

vrijlating van een groot aantal Islamitische terroristen nadat die het geweld hadden 

afgezworen. Een goede ontwikkeling, die vervolgens weer werd teniet gedaan door de 

executie van achttien misdadigers kort daarop. Recentelijk en minstens zo schrijnend is het 

voorbeeld van de verkiezing van Libië in de Human Rights Council van de Verenigde Naties. 

Nauwelijks enkele weken later werd dit gevolgd door het Libische besluit het kantoor van de 

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, in Libië te verbieden. 

De recente rapportages verschenen over de mensenrechtensituatie in Libië concluderen 

zonder uitzondering dat de situatie met betrekking tot de mensenrechten, de rechtsstraat en de 

democratie onverminderd slecht was. De weinige positieve ontwikkelingen werden veelal snel 

weer teruggedraaid, dan wel met andere maatregelen tenietgedaan. De situatie werd in Libië 

zelf wel meer bespreekbaar. Al met al leek het er toen op dat de enige positieve ontwikkeling, 

die wellicht ook nog kans van duurzaamheid had, de bespreekbaarheid in Libië van de 

mensenrechtensituatie te zijn. Het uitbreken van de Libische Revolutie en de manier waarop 

er in deze strijd met mensenrechten wordt omgegaan door de Gaddafi-regering heeft er echter 

voor gezorgd dat dit slechts ijdele hoop bleek. 
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3.3 

Corruptie 

Een paar maanden na het opheffen van het internationale isolement bracht een delegatie van 

het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een bezoek aan Libië. Zij trok onder meer de  

volgende conclusie: 

“We urged the authorities to implement stricter control over all extra-budgetary funds, particularly the 

Oil Reserve Fund, and reasses the mechanical distribution of oil revenu between capital and current 

expenditures. We urged the authorities to move toward greater budget transparency and to cast the budget within 

a coordinated medium-term framework that takes into account the non-renewable nature of Libya‟s hydrocarbon 

resources.”
68

 

In een jaarlijks onderzoek naar corruptie uitgevoerd door de non-profitorganisatie 

Transparency International onder 178 landen bezet Libië een 146
ste

 plaats.
69

 Deze gegevens 

maken duidelijk dat er in Libië op grote schaal sprake is van corruptie. Door de afwezigheid 

van politieke en burgerlijke vrijheden hebben de politieke beleidmakers in Libië volledig 

carte blanche als het gaat om het beheren van publieke gelden. Door de grote olieopbrengsten 

gaat dit om enorme bedragen op jaarbasis. Het regime gebruikt deze inkomsten vooral voor 

het realiseren van het revolutionaire doel. 

De extreme concentratie van macht in de handen van een kleine groep beleidmakers, 

die in principe verantwoordelijk zijn aan niemand, maakt corruptie verleidelijker. Belangrijke 

beslissingen, zoals het veertig miljard dollar kostende Great Man Made River Project of het 

op grote schaal aanschaffen van wapens in de jaren tachtig, ter waarde van circa 28 miljard 

dollar, werden dan ook alleen genomen door Gaddafi en zijn familie. Er bestaat geen politieke 

instantie die toezicht houdt op dit soort overheidsuitgaven en daarom zal ook niemand buiten 

het regime om weet hebben van enige vorm van corruptie.
70

 Het tijdschrift Jeune Afrique 

heeft voor de jaren 1973-2003 geschat dat er ongeveer voor 360 miljard dollar door de vingers 

van de familie van Gaddafi moet zijn gegaan.
71

   

In Libië bestaat wel degelijk wetgeving gericht tegen deze corruptiepraktijken. Dit 

werd namelijk  op 10 oktober 1999 op een anti-corruptie conferentie in Durban verklaard door 

de toenmalig Secretaris-Generaal van het Popular Committee. Hij zei het volgende over 

maatregelen die Libië had genomen tegen corruptie: 

 

“Law number 2 of 1979, concerning economic crimes, which is related to fighting all aspects of 

economic corruption in the state. Law number 6 of 1985 regarding prohibition of favouritism; and law number 3 
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of 1986 required the disclosure of the origin of assets, in a measure relating to the prohibition of improper gains. 

Law number 10 of year 1994 regarding purification. This was enacted to fight all kinds of corruption in the 

community. This law compels all general employees and self-employed citizens to submit annual declarations on 

their financial positions and the extent of their modification during the period covered by the declaration.”
72

 

Ondanks het formele bestaan van controle op de staatsfinanciën is er geen organisatie die 

toezicht houdt op de verdeling van de olierijkdom die plaatsvindt in goederen en diensten. 

Goederen, diensten en eerste levensbehoeften als scholing, gezondheidszorg, huisvesting en 

transport zijn vrij toegankelijk voor de bevolking omdat het regime hier subsidie voor 

beschikbaar stelt. Het proces van distributie van deze subsidie is echter volledig willekeurig 

en kan op ieder moment worden stopgezet. Een bekend voorbeeld over hoe Gaddafi 

omspringt met de olierijkdom van zijn land gaat over zijn gift aan verschillende Afrikaanse 

koningen en staatshoofden. Iedere leider kreeg van de Libische leider een Mercedes S500 ter 

waarde van $100.000 dollar. Het enige doel van dit gebaar was het aantonen van de sterke 

band die Gaddafi beweert te hebben met Afrika. 
73

 

3.4 

Het HIV-proces van Benghazi 

 

Naast de Libië-Zwitserland kwestie heeft er tussen de jaren 1999 en 2007 een ander groot 

conflict plaatsgevonden tussen Libië en een deel van de internationale gemeenschap. Het 

zogeheten HIV-proces te Benghazi, ook wel de Bulgarian nurses affair genoemd, gaat over 

de veroordeling, het hoger beroep en de uiteindelijke vrijlating van zes buitenlandse medici 

die ervan beschuldigd werden moedwillig 400 kinderen met HIV te hebben besmet in het El-

Fatih kinderziekenhuis van Benghazi te Libië. Om precies te zijn ging het om een Palestijnse 

arts en om vijf Bulgaarse verpleegsters.
74

 In eerste instantie werden ze allemaal schuldig 

bevonden en veroordeeld tot de doodstraf. De zes buitenlanders gingen tegen het oordeel in 

hoger beroep, maar vervolgens werden ze toch weer veroordeeld tot de doodstraf. Nadat 

opnieuw naar hun zaak gekeken was, nu door een comité in het leven geroepen door de 

Libische overheid, werd besloten dat ze de rest van hun leven in een cel in Libië moesten 

doorbrengen.
75

 Na bemiddeling door de Europese Unie werden ze op humanitaire gronden in 

2007 uitgeleverd aan Bulgarije. Aangezien de Europese Unie de door Libië toegewezen straf 
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niet erkende, werden de zes meteen nadat ze in Bulgarije waren aangekomen, vrijgesproken 

door de Bulgaarse president. Libië was fel tegen de vrijlating van de in hun ogen schuldigen 

en uitte daarom flinke kritiek op de Bulgaarse overheid.
76

 

 Tegenwoordig doen er geruchten de ronde dat er bij de onderhandelingen over de 

vrijlating van de zes betrokkenen wellicht ook gesproken is over een op handen zijnde 

wapendeal en samenwerking op nucleair gebied tussen Frankrijk en Libië. Dit omdat 

president Sarkozy van Frankrijk zich persoonlijk met de zaak bemoeide. Deze overeenkomst 

wordt echter tot de op dag van vandaag ontkend door de Fransen, ondanks het feit dat zelfs 

één van de zoons van Gaddafi, te weten Saif al-Islam, dit gerucht bevestigde.
77

 

 De HIV-uitbraak in het El-Fatih ziekenhuis en de hierop volgende rechtszaken zijn tot 

op heden altijd controversieel en erg politiek geladen geweest. De medici hebben altijd 

beweerd onschuldig en gedwongen te zijn, onder meer doordat ze gemarteld werden, toe te 

geven aan de beschuldigingen. Saif al-Islam bevestigde een tijd later dat de Libiërs die het 

voorval onderzochten inderdaad de verdachten gemarteld hebben door middel van het 

toedienen van elektrische schokken en dat ze zelfs gedreigd hebben de directe familie van de 

verdachten doelwit te maken als er niet bekend werd. Hij verklaarde zelfs dat sommige van de 

kinderen al geïnfecteerd waren met HIV voordat de zes medici arriveerden in Libië.
78

 

 Tijdens de rechtszaken bemoeiden ‟s werelds meest vooraanstaande HIV-experts zich 

met de zaak. Zij vonden dat de epidemie te wijten was aan slechte hygiënische praktijken in 

het ziekenhuis. Deze epidemie was de grootste gedocumenteerde uitbraak van HIV uit de 

geschiedenis en het was tegelijkertijd de eerste keer dat er in Libië openlijk gesproken kon 

worden over Aids. In februari 2011 gaf de toen onlangs opgestapte minister van justitie, 

Mustafa Abdel-Jalil geheten, toe dat Gaddafi en zijn regering geheel en alleen 

verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het infecteren van de kinderen met HIV.
79
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Conclusie 

 

Ik heb in deze scriptie getracht te onderzoeken of de internationale politiek van de Libische 

regering tijdens de Libische Revolutie een voortzetting is van het gevoerde buitenlandse 

beleid sinds het opheffen van de internationale isolatie in 2003. Nu ik aan het einde van dit 

onderzoek ben gekomen, denk ik te kunnen stellen dat er de afgelopen tien jaar erg veel is 

gebeurd in de relatie tussen Libië en de internationale gemeenschap. Aan het begin van dit 

millennium werden de banden sterk aangehaald en leek Libië op weg naar een volwaardig 

lidmaatschap van de internationale gemeenschap. Op het eerste zicht leek Gaddafi 

daadwerkelijk zijn politiek inhoudelijk te hebben aangepast, maar al snel bleek dat hij 

geenszins van plan is geweest om dit daadwerkelijk ooit te overwegen. Zijn enige doel was 

om te overleven als belangrijkste machthebber van Libië. Dit is goed waar te nemen in de 

casussen die in hoofdstuk drie besproken zijn. Daarin komt keer op keer naar voren dat voor 

Gaddafi zijn macht en zijn eer het allerbelangrijkste zijn. Dit is zowel te zien in het Libië-

Zwitserland conflict als de op dit moment aan de gang zijnde Libische Revolutie.  

 Vanaf het moment dat Gaddafi in 1969 de macht overnam van koning Idris I zou de 

internationale politiek van Libië grondig gewijzigd worden. Waar de monarchie sinds de 

onafhankelijkheid nauwe banden onderhield met het Westen, daar wilde Gaddafi juist zijn 

eigen weg bewandelen. Met behulp van het Groene Boekje als leidraad moest Libië een 

economisch sterk land worden, dat zo min mogelijk afhankelijk moest zijn van het Westen. Er 

werd echter bewust niet gekozen voor een kapitalistisch of communistisch systeem, maar juist 

voor een theorie die Gaddafi zelf bedacht had. Met deze Derde Universele Theorie werd een 

nieuw politiek en economisch systeem geïntroduceerd in Libië, met Moammar Gaddafi als 

„Broeder Leider‟ en zogenaamde „Gids van de Revolutie‟.  

 Vanuit deze achtergrond werd ook het buitenlands beleid gevoerd. De contouren van 

het buitenlands beleid werden al vroeg zichtbaar toen kort na de coup werd geëist dat alle 

buitenlandse troepen Libisch grondgebied zouden verlaten. De daaropvolgende drie decennia 

zou de Libische leider geen gelegenheid onbenut laten om de confrontatie te zoeken, vooral 

met het in zijn ogen „imperialistische‟ Westen. Hij maakte zichzelf er niet populair mee. 

Internationale, maar ook regionale betrekkingen holden snel achteruit vanwege het 

buitenlands beleid. Dieptepunten in de relatie tussen Libië en het Westen waren de steun van 

Gaddafi aan terroristische organisaties als het ANC en de IRA, en de Amerikaanse 

bombardementen op Tripoli en Benghazi in 1986. Het absolute dieptepunt werd in 1988 
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bereikt door middel van de Lockerbie-aanslag. Vanaf dat moment zou Libië een periode van 

internationale isolatie ondergaan die zou duren tot 2003.  

 Sinds het opheffen van de Lockerbie-sancties zijn er verschillende pogingen 

ondernomen door zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten om toenadering te zoeken 

tot Libië. De ene onderneming bleek succesvoller dan de andere te zijn, maar ze hadden 

allemaal gemeen dat ze Tripoli weer als volwaardig lid zagen van de internationale 

gemeenschap en daarom bij projecten wilden betrekken. Zo ontstond er onder meer het idee 

om een Unie voor de Mediterrane Regio op richten als samenwerkingsverband tussen de 

landen van Europa en de overige landen gelegen aan de Middellandse Zee. De Verenigde 

Staten zochten aan het begin van dit millennium toenadering tot Libië vanwege de 

terroristische aanslagen van elf september 2001 en wegens de immense lobby van de 

Amerikaanse olie-industrie ten aanzien van de toenmalige regering om oliebedrijven opnieuw 

toe te staan om te mogen handelen met Libië. De Europese Unie daarentegen had weer hele 

andere motieven om de betrekkingen met Libië opnieuw aan te halen. Via een zogeheten 

Framework-overeenkomst wilde Brussel namelijk bereiken dat Tripoli volledig geïntegreerd 

zou worden binnen de internationale politiek en economie. Dit doel moest bereikt worden 

door middel van onderhandelingen, het samen aanpakken van problemen en door Libië te 

steunen bij haar streven te moderniseren. 

 Het waren echter niet alleen de Verenigde Staten en de Europese Unie die hun 

houding jegens Libië sinds het opheffen van de internationale isolatie veranderden, ook 

andersom vonden er behoorlijke, interne beleidswijzigingen plaats in de hoop op betere 

internationale betrekkingen. De hoofdgedachte achter deze beslissing was de continuering van 

het regime van Gaddafi, die al sinds 1969 aan de macht is. Gaddafi besefte al vroeg in dit nog 

jonge millennium dat Libië niet meer op dezelfde voet verder kon gaan. Dat zou het einde 

betekenen van zijn tijdperk. Er waren nieuwe mensen opgestaan die veel macht hadden, maar 

minder werden aangetrokken tot de revolutionaire ideologie en meer tot de wereld van de 

internationale economie. Wilde Gaddafi aan de macht blijven, dan was het aan hem en aan 

zijn regering om de voorwaarden te scheppen tot (beperkte) liberalisering van de Libische 

economie. Het opheffen van de internationale sancties was de voornaamste oorzaak achter 

deze besluitvorming. Libië kon voor het eerst sinds lange tijd weer internationaal zaken doen 

en de druk op Gaddafi was groot om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Deze druk 

kwam voornamelijk uit de olie en militaire hoeken van de samenleving. Samen met deze 

machtige mensen begonnen Gaddafi en zijn regering aan een „bekering‟ van zijn regime tot 

globalisering. Op deze manier zou de Libische economie een enorme boost krijgen en zou 
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Gaddafi zijn regeringsperiode kunnen laten voortduren. Libië wilde van een plaats tussen het 

rijtje landen dat werd geschaard bij de Axis of Evil naar een plaats tussen andere autoritaire 

Arabische landen, zoals bijvoorbeeld Saoedi-Arabië of Jordanië, die op succesvolle wijze 

samenwerkten met de internationale gemeenschap. 

 Op basis van het bovenstaande zou geconcludeerd kunnen worden dat de status van 

Libië binnen de internationale gemeenschap voorgoed was veranderd van schurkenstaat naar 

volwaardig lid. Echter, kijkend naar de inhoud van de internationale en nationale politiek van 

Libië van de laatste tien jaar van Gaddafi zijn regeringsperiode blijkt dat er weinig tot niets is 

veranderd. Het buitenlands beleid van Tripoli verschilt op veel vlakken niet met de periode 

voor het opheffen van het internationale isolement in 2003. Het land blijft een grillige koers 

varen die vaak sterk afhangt van de gemoedstoestand van de familie Gaddafi. Dit maken de 

Libië-Zwitserland kwestie en het HIV-proces van Benghazi op pijnlijke wijze duidelijk. In 

beide gevallen kan het conflict teruggebracht worden naar de aantasting van eer van de 

familie Gaddafi of de bereidheid tot het spelen van politieke spelletjes ten koste van 

onschuldige mensenlevens. Niets of niemand wordt gespaard, als er maar naar de pijpen van 

Gaddafi en zijn familie wordt gedanst.  

 Hetzelfde is op te merken aan het binnenlandse beleid van de „Gids van de Revolutie‟. 

Wil Libië als volwaardig lid van de internationale gemeenschap worden gezien, dan zal het 

iets moeten doen aan de mensenrechtenschendingen, de grote mate van corruptie en het 

gebrek aan vrijheid van meningsuiting. Op dit moment is het nog steeds zo dat de doodstraf 

wordt uitgevoerd en er geen vrijheid voor de media bestaat. Ook is er in Libië op grote schaal 

sprake van corruptie. Door de afwezigheid van politieke en burgerlijke vrijheden hebben de 

politieke beleidmakers in Libië volledig carte blanche als het gaat om het beheren van 

publieke gelden. Door de grote olieopbrengsten gaat dit om enorme bedragen op jaarbasis. 

Bovendien maakt de manier waarop Gaddafi op bloedige wijze probeert de revolutie in zijn 

land neer te slaan om zijn eigen machtspositie niet uit handen te geven op pijnlijke manier 

duidelijk met wat voor persoon de Europese Unie en de Verenigde Staten geprobeerd hebben 

zaken te doen. Een regering van een land dat op deze wijze zowel op internationaal als op 

nationaal niveau omgaat met andere landen en bevolkingen verdient het niet om als 

volwaardig lid van de internationale gemeenschap gezien te worden, laat staan op deze manier 

behandeld te worden.   

 Al met al valt te concluderen dat Libië sinds 2003 veel moeite heeft gedaan om 

toenadering te zoeken tot de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dit gebeurde andersom 

ook, maar de motivatie hier achter was waarschijnlijk slechts de olierijkdom en hulp bij de 
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bestrijding van migratie en terrorisme. Beide westerse mogendheden waren bereid om 

meermaals een oogje dicht te knijpen en om Gaddafi af en toe zijn zin te geven in bepaalde 

situaties, zolang er maar economische en politieke doelstellingen mee behaald zouden 

worden. Op papier heeft Gaddafi zijn beleid op zowel nationaal als internationaal vlak 

aangepast, maar in de praktijk is hier betrekkelijk weinig van terecht gekomen. Er is één rode 

draad die door het beleid van Gaddafi loopt en dat is dat alles in het teken wordt gesteld om 

hem en zijn familie aan de macht te houden en mochten zij in hun eer en trots door iets of 

iemand worden aangetast, dan zal er niet geschroomd worden met overgaan tot 

represaillemaatregelen.   

 De op dit moment nog steeds aan de gang zijnde Libische Revolutie heeft 

bovenstaande op pijnlijke wijze weer duidelijk gemaakt. De Libische opstandelingen beseffen 

voor het eerst in 41 jaar dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op de toekomst van hun land. 

Mede met behulp van sociale media als Twitter en Facebook hebben de revolutionairen grote 

successen geboekt. Het is echter maar de vraag of dit genoeg zal zijn om Gaddafi en zijn 

familie daadwerkelijk definitief van het hoogste  Libische politieke toneel te verdrijven. Libië 

staat voor het eerst sinds lange tijd weer op een kruispunt, de vraag is echter welke route er 

gekozen gaat worden en hoe onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie om zullen 

gaan met de gemaakte keuze. De toekomst zal het uitwijzen.  
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Epiloog 

 

Tijdens het schrijven van dit onderzoek breken er in de Arabische wereld verschillende 

revoluties uit tegen de op dat moment aan de macht zijnde leiders. Wat in januari 2011 begint 

in Tunesië met de moord op een marktkoopman
80

 eindigt in het afzetten van de Tunesische 

president Ben Ali op veertien januari en tot een steeds groter wordende olievlek van 

revolutionaire ideeën die geen land in het Midden-Oosten bespaard blijkt te worden. Via 

sociale media als Twitter en Facebook komen de opstandelingen niet alleen in hun eigen land 

met elkaar in contact, maar houden ze ook de rest van de wereld op de hoogte van wat er op 

dat moment allemaal in hun land gaande is.
81

  

De mensen komen in opstand tegen hun leiders vanwege de geringe aanwezigheid van 

democratie of het volledig ontbreken daarvan, het gebrek aan vrijheid van meningsuiting en 

de ongelijke verdeling van (olie)rijkdom.
82

 Nadat de Tunesische president al vrij snel het veld 

heeft moeten ruimen, is het niet veel later, om precies te zijn op elf februari, de beurt aan 

president Mubarak van Egypte. Ook hij moet na lang tegenstribbelen bezwijken onder de 

immense druk van de eigen bevolking.
83

 De internationale gemeenschap kan in beide gevallen 

niet veel anders doen dan slechts de rol van passieve toeschouwer aannemen. Naast de twee 

geslaagde coups in Tunesië en Egypte wordt het ook in andere Arabische landen erg onrustig. 

In landen als bijvoorbeeld Algerije, Jemen, Syrië en Oman breken er ook opstanden uit, maar 

die zijn op het moment van schrijven nog niet uitgemond in een daadwerkelijke coup of 

staatsgreep.  

Wat vele kenners van het Midden-Oosten verwondert is dat zelfs een gesloten land als 

Libië de revolutionaire ideeën van de buurlanden niet bespaard blijft. In Libië lijkt de familie 

Gaddafi de macht altijd strak in handen te hebben en mede door de grote olierijkdom en een 

goede verdeel – en heerspolitiek wijst niets erop dat er na 41 succesvolle politieke jaren 
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verandering zou komen in de bovenste lagen van de Libische politiek. Niets blijkt echter 

minder waar, want in februari van hetzelfde jaar breekt er ook in Libië een revolutie uit. 
84

 

Voordat Libië één was geworden in 1951 bestond het land uit drie regio‟s, waarvan de 

één de hoofdstad in Tripoli had en een de ander die rol juist aan Benghazi had toebedeeld. 

Vanaf het moment van eenwording werd in de ogen van de inwoners van Benghazi al vrij snel 

de regio Tripoli bevoordeeld. Niet alleen werd het hele regeringsapparaat van koning Idris I 

hier gevestigd, ook werd het de officiële hoofdstad van Libië. Nadat Gaddafi in 1969 met een 

bloedeloze coup de macht had overgenomen hield hij Tripoli aan als machtsbasis en 

probeerde hij van zijn geboorteplaats Sirte zijn regeringscentrum te maken. Benghazi maakte 

hij bewust ondergeschikt aan Tripoli, door bijvoorbeeld het beste wapenmateriaal te allen 

tijde in Tripoli op te slaan en de inwoners van Benghazi slechts met verouderde wapens uit 

het tijdperk van de Sovjet-Unie te bewapenen.
85

 De bevolking van Benghazi heeft onder het 

tijdperk van Gaddafi altijd het gevoel gehad behandeld te worden als tweederangs burgers. 

Inwoners uit Tripoli zouden op hen neerkijken en vice versa. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat als er al een coup in Libië zou plaatsvinden die uitgerekend zou starten in 

Benghazi.  

Vanaf vijftien februari vallen de door de Libische regering gecontroleerde steden als 

dominostenen één voor één in handen van de opstandelingen. Vanuit Benghazi wordt Tobruk 

in het oosten veroverd en al snel wordt er opgetrokken naar Sirte, Tripoli en verder 

westelijker gelegen steden van het land. De opstand lijkt in het begin zeer succesvol te 

verlopen en al snel staan de revolutionairen in de buitenwijken van Tripoli. Gaddafi weigert 

echter te capituleren en verdedigde zijn positie met hand en tand.
86

 Hiervoor maakt hij onder 

meer gebruik van praktijken als het invliegen van Afrikaanse huurlingen en het op grote mate 

schenden van mensenrechten door bijvoorbeeld de eigen bevolking te bombarderen.
87

 

Aangezien Gaddafi het beste oorlogsmaterieel en militairen in Tripoli heeft achtergehouden 
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kan hij op tijd het tij keren en lijken de opstandelingen te kunnen rekenen op een pijnlijke 

nederlaag. 

Deze wordt net op tijd voorkomen door tijdig ingrijpen van de internationale 

gemeenschap. Gaddafi is bereid ten kostte van alles aan te blijven als leider en ontziet niets of 

niemand. Mensen krijgen geld aangeboden om zijn kant te kiezen, maar hij gaat brute martel- 

of moordpartijen ook niet uit de weg. Kosten noch moeite worden gespaard om hem in het 

zadel te houden en de mening van zijn eigen volk doet hem niets. De Verenigde Naties, de 

NAVO, de Europese Unie en ook de Arabische Liga uiten felle kritiek op het brute geweld dat 

Gaddafi gebruikt om de revolutie neer te slaan. Al snel gaan er stemmen in de internationale 

gemeenschap op die voor ingrijpen zijn.
88

 Er blijkt echter grote verdeeldheid te zijn over de 

mate waarin er ingegrepen zou moeten worden. Zo wil Duitsland niet ingrijpen, terwijl 

Frankrijk juist staat te springen om de opstandelingen te helpen. De Verenigde Staten willen 

ten koste van alles een tweede Afghanistan of Irak voorkomen en weigeren het voortouw te 

nemen.  

Net voor het moment dat Gaddafi de opstandelingen de nekslag lijkt toe te dienen 

komt er binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties geheel onverwachts toch een 

resolutie
89

 door die voor ingrijpen in Libië is. Dit is erg opmerkelijk te noemen, omdat er in 

deze resolutie wordt opgeroepen tot ingrijpen in een soeverein land dat niet door een ander 

land wordt aangevallen, maar een binnenlandse revolutie kent. Met andere woorden, er is 

sprake van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een land en daarmee van 

aantasting van de soevereiniteit van een staat. Normaliter stemmen landen als Rusland en 

China dan ook altijd tegen dit soort voorstellen in de VN Veiligheidsraad, omdat ze geen 

precedent willen scheppen voor de toekomst. Omdat ze zich in het geval van Libië, 

waarschijnlijk door grote internationale druk, onthouden van stemming kan er dit keer wel 

ingegrepen worden door de Verenigde Naties.    

Frankrijk, Groot-Brittannië en, alleen in de beginfase, de Verenigde Staten willen het 

voortouw nemen om de door de VN resolutie 1973 aangenomen no-fly zone te kunnen 

instellen. Het doel van het instellen van een no-fly zone is om het Gaddafi onmogelijk te 

maken om nog luchtaanvallen op opstandelingen uit te kunnen voeren door het bombarderen 

van alle infrastructuur die zijn luchtmacht bezit. Op deze manier zullen de revolutionairen een 

flinke steun in de rug krijgen op weg naar een succesvolle coup. Daarnaast moet deze 
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resolutie er tevens voorzorgen dat aanvallen op burgers voorkomen wordt maar er mag geen 

buitenlandse bezettingsmacht in Libië gelegerd worden.
90

 

Op het moment van schrijven lijkt het er op dat de revolutie in Libië in een impasse is 

beland. In schaaktermen zou dit een patsituatie genoemd worden. De opstandelingen lijken 

meer steun van de internationale gemeenschap nodig te hebben dan dat die bereid was 

daadwerkelijk te geven en Gaddafi lijkt sterk genoeg te zijn om zijn eigen machtsbasis te 

verdedigen, maar niet over genoeg kracht te beschikken om de door het Westen gesteunde 

opstandelingen definitief uit te schakelen. Het is moeilijk te voorspellen hoe deze ontstane 

situatie gaat aflopen, maar dat er zaken in zowel de binnenlandse Libische politiek als in de 

rol van Libië binnen de internationale gemeenschap gaan veranderen is een feit. In het geval 

dat Gaddafi erin slaagt om aan de macht te blijven is het erg interessant om te zien hoe de 

internationale gemeenschap omgaat met iemand die op grote schaal heeft aangetoond zich 

niet te bekommeren om het welzijn van zijn eigen bevolking, maar alleen om zijn eigen 

machtspositie geeft. Mochten de opstandelingen er toch in slagen om Gaddafi te verdrijven, 

dan is het afwachten welke weg Libië zal gaan inslaan. Veel, zo niet alles, zal afhangen van 

de opvolger(s) van Gaddafi. Mocht dit één van zijn zoons worden, bijvoorbeeld Saif al-Islam, 

dan zal hoogstwaarschijnlijk de eerder door Gaddafi gevoerde politiek, misschien in een licht 

aangepaste vorm, voortgezet worden. De kans is echter ook aanwezig dat er Islamitische 

fundamentalisten of juist door het westerse denken geïnspireerde mensen de macht over gaan 

nemen. In beide gevallen zal het resultaat voor de rol van Libië in de internationale 

gemeenschap anders zijn. Mede doordat er zulke grote belangen op het spel staan, vooral 

vanwege de grote olierijkdom van Libië en de terroristische dreiging, zal er door grote landen 

als Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, China en Rusland alles in het werk 

worden gesteld voor een voor hun zo gunstig mogelijk uitkomst van de revolutie. Libië staat 

voor het eerst in 41 jaar weer voor een keerpunt in de eigen geschiedschrijving. Rest alleen 

nog de vraag welke weg er ingeslagen gaat worden.   
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