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EU lover støtte til Libyen
Det internationale
samfund gør alt
for at legitimere
den nye regering i
Libyen i forsøget på
at bremse ﬂygtningetilstrømningen
til Europa samt
IS’ forsøg på at
ekspandere langs
Middelhavet
Af Mads Frese

L

banner på et af de sønderbombede
huse spørger direkte:
»Kære præsident og premierminister i Ukraine, skammer I jer ikke
over de tomme løfter om genopbygning af boliger?«
Et andet sted i nabolaget står Jelena Gretjukhova midt i en bunke
murbrokker, der engang udgjorde
hendes hjem. Krigen greb voldsomt
ind i hendes tilværelse.
»Alt brændte, alle mine ejendele brændte,« fortæller den 45-årige
kvinde.
Selv om det snart er to år siden, at
bombardementet ødelagde bygningen, hvor der boede i alt 12 familier,
er hun stadig hjemløs.
»Myndighederne lovede at kompensere mig for tabet af min bolig,
men det har de ikke gjort,« siger Jelena Gretjukhova, der holder til på
et slags kollegium, hvor hun har fået
stillet en sengeplads til rådighed. At
hun tilmed mistede sit arbejde som
følge af kamphandlingerne, skubber
hende helt ud på kanten af samfundet i det krigshærgede Østukraine.
»Jeg kunne lide mit job på byens
brødfabrik, men jeg blev fyret. Fabrikken har ikke længere brug for så
mange ansatte, fordi den eksporterede meget til Donetsk og Rusland.
Den handelsforbindelse blev kappet
på grund af krigen,« forklarer Jelena.
Da hun ﬂygtede ud af Slavjansk
under de værste kampe, var hun
bekymret for, om nogen mon ville
bryde ind i hendes lejlighed.
»Men så havde der i det mindste
været vægge at vende tilbage til,« si-
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ger hun og stiller sig over i hjørnet af
brandtomten. Stumper af mursten
og knust eternit skrider under hendes føder og klirrer hårdt.
»Her er mine vinduer,« siger hun
stille. Rammerne mangler helt. Kun
to gabende huller sidder tilbage. At
mindes krigens konsekvenser fremkalder stærke følelser.
»Gudskelov var jeg her ikke, da
bomben ramte. Hvis jeg havde set
mit hus brænde, var jeg nok blevet
skør.«
Tårerne triller fra øjenkrogene ned
under hagen og laver små mørke plamager på dynejakken. Ligesom sine
naboer i de andre lejligheder satte
Jelena stor pris på sit hjem. Inden
krigen begyndte i Donbass, lagde de
et stort arbejde i at sætte det i stand.
»Vi møblerede og reparerede det,
udskiftede vinduer og døre. Vi gav
huset hele vores sjæl. Nu har jeg mistet alt håb om nogensinde at kunne
ﬂytte ind igen,« siger hun.
Der er ingen aktuelle planer om
at genopbygge hverken Jelena Gretjukhovas hjem eller det psykiatriske
hospital i Slavjansk. Ødelæggelserne
på hospitalets område er så store, at
det sandsynligvis bedre kan betale
sig at opføre et helt nyt hospital.
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ederen af forsøget på at indsætte en funktionsdygtig
regering i Libyen, Faiez alSerraj, anmoder om international
hjælp til at genopbygge den libyske stat. Mandag talte al-Serraj via
et videolink fra Tripoli, hvor hans
regering har barrikaderet sig på en
ﬂådebase, med EU’s udenrigs- og
forsvarsministre, som var samlet
i Luxembourg for at drøfte situationen i det nordafrikanske land:
»Vi gentog vores løfte om at yde
en pakke af øjeblikkelige og substantielle tiltag for i alt 100 millioner euro fordelt på en række
forskellige områder til støtte for
samlingsregeringen og det libyske folk,« udtalte EU’s udenrigschef, Federica Mogherini, på det
efterfølgende pressemøde, »og vi
er også klar til at hjælpe samlingsregeringen med at håndtere migration og asyl.«
Al-Serraj, som havde været i eksil i Marokko, ankom i slutningen
af marts til Tripoli. Af sikkerhedshensyn var han nødt til at benytte vandvejen, og hans regering er
endnu ikke blevet godkendt ved
tillidsafstemninger i det internationalt anerkendte parlament, som
har søgt tilﬂugt i havnebyen Tobruk tæt ved grænsen til Egypten.
Men det internationale samfund
gør alt for at legitimere al-Serrajs
hypotetiske regering. Alle udenlandske ambassader i Tripoli har
været lukket i over et år, men nu er
en række lande angiveligt parate til
at genåbne deres repræsentationer
i den libyske hovedstad. Udenrigsministrene fra Italien, Frankrig,
Storbritannien og Tyskland har
alle været på besøg efter al-Serrajs
ankomst. Den britiske udenrigsminister, Phillip Hammond, udtrykker forhåbning om, at libyerne
efter fem års blodig borgerkrig nu
vil begrave stridsøksen. Han betegner forløbet siden 2011, hvor
en international koalition støttede
et oprør mod Muammar Gaddaﬁs
regime, som »en katarsisk proces«:
»Jeg kan mærke, at det libyske
folk er klar til forsoning og til en
regering, der vil gøre dem i stand
til at samarbejde,« siger Hammond
til BBC, »dels fordi de simpelthen

er trætte af at bekæmpe hinanden,
og dels fordi Daesh (Islamisk Stat,
red.) har en galvaniserende eﬀekt.«

Klog manøvre
IS har benyttet sig af det libyske
kaos til at etablere en ﬁlial i området omkring Gaddaﬁs fødeby, Sirte.
Det er dog kun én blandt ﬂere islamistiske grupperinger i Libyen,
som modsætter sig den nationale
forsoningsproces:
»Det er et problem, at der er
mere end 100 stammer, der alle
har hver deres interesser inden for
smugling af mennesker, olie, våben
og narkotika,« udtaler Luigi Binelli
Mantelli, tidligere øverstkommanderende i det italienske forsvar,
til nyhedssitet euobserver.com
og tilføjer:
»Folk siger, at vi skal tale med
den eller den regering, men ingen
har ikke magt til kontrollere stammerne.«
Men IS’ tilstedeværelse får de
lande, der stod bag interventionen
i 2011, til at overveje en ny indsats
i Libyen for at forebygge terroranslag mod Europa og dæmme op
for ﬂygtningestrømmen. Det er et
følsomt emne, da udenlandsk indblanding kan risikere at forhindre,
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at der opstår konsensus omkring
samlingsregeringen. Derfor bærer udmeldingerne præg af stor
forsigtighed.
Specialstyrker fra ﬂere lande har
dog opereret i Libyen i ﬂere måneder, rapporterer The Guardian
og ﬂere andre medier. De forsøger
blandt andet at beskytte de libyske
oliefelter, som er genstand for IS’
angreb. Tre oliefelter i den østlige
del af landet blev i sidste uge evakueret, efter at IS dræbte 12 arbejdere fra oliebranchen i februar:
»Strategien er at isolere oliefelterne for at afbryde produktionen
og forsyningen,« skriver oilprices.
com i en analyse, »det er en klog
manøvre med en række følger i det
herskende kaos i Libyen. Det udtynder landets olieindtægter yderligere, og siden Gaddaﬁs fald har
Libyen kun produceret en femtedel
af den normale produktion. Det
øger spændingerne, mens de rivaliserende parter forsøger at indgå
en aftale om at dele magten, der
især handler om, hvem der kontrollerer olien. Og det gør arbejderne
på oliefelterne nervøse, så hvis de
ikke bliver evakueret, strejker de.«

Flygtningefrygt
Risikoen for en øget ﬂygtningetilstrømning fra Libyen er dog nok
den største bekymring for regeringerne i EU-landene. Efter aftalen
mellem EU og Tyrkiet om at tilbagesende ﬂygtninge, der ankommer
til Grækenland, er tilstrømningen
fra Libyen til Italien stigende. Det
drejer sig navnlig om afghanere og
irakere, der ikke er omfattet af aftalen om udveksling af ﬂygtninge
mellem EU og Tyrkiet, som kun
gælder for syrere. Det skønnes, at
mellem en halv og en hel million
ﬂygtninge og migranter venter i
lejre i Libyen på at forsøge at nå
til Europa.
Samtidig med mødet i Luxembourg indløb de første rapporter
om, at hundredvis af bådﬂygtninge,
som var stævnet ud fra Tobruk,
har mistet livet. Det er muligvis
den største ulykke, siden 800 mennesker omkom i farvandet syd for
Sicilien for præcis et år siden. Oplysningerne er dog endnu ikke ofﬁcielt bekræftet. Som reaktion på
ulykken sidste forår iværksatte EU
en ﬂådeoperation for at bekæmpe
menneskesmugling. Hvis al-Serrajs
regering bliver godkendt, kan den
give EU’s fartøjer tilladelse til at
operere i libysk territorialfarvand.
Mogherini meddelte, at al-Serraj
havde understreget behovet for »at
samarbejde om at styre migrationsstrømmene«, og at navnlig Libyens kystvagt har brug for hjælp.
Hun forsikrede også om, at det kun
vil ske i tæt samarbejde UNHCR
og IOM – selv om ﬂygtninge- og
migrantorganisationerne har været
stærkt kritiske over for EU’s aftale
med Tyrkiet.
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