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Om rapporten  
 

Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant 

landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.  

Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med 

undantag för beskrivning av allmänna förhållanden eller där Lifos expert är en källa, 

vilket i så fall anges. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten inte 

användas exklusivt som underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan 

tillsammans med andra källor. 

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en 

viss fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden.  
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1 

 

1. English summary  
The security and political situation in Libya remains volatile. Libya’s 

political powers split in mid-2014 into two rival governments, one in Tripoli 

and the other in Tobruk, with the latter recognized by the international 

community. Political tensions escalated, resulting in clashes between rival 

militia coalitions, predominately between General Khalifa Haftar’s Libyan 

National Army (LNA) and the rival Misrata-militia led coalition, Libya’s 

Dawn.  

 

In December 2015, the political powers reached an UN-brokered 

agreement- Libya Political Agreement (LPA). The agreement created a 

presidential council and established a unity government, which goes under 

name of the Government of National Accord (GNA), recognized 

internationally as Libya’s legitimate government, and headed by Prime 

Minister Fayez al-Sarraj. Despite agreement, several actors continue to 

scramble for power in Libya. At present, the country has three centres of 

power: the GNA, the earlier Tobruk-based House of Representatives (HoR) 

and the rival Government of National Salvation (GNS), which includes 

remnants of the first elected parliament in 2012, the General National 

Congress (GNC). Each power centre is backed by armed coalitions who 

themselves strive to consolidate power and territorial control, primarily in 

the east and west of the country.  

                                                 
1 World Map, Libya Map, http://www.worldmap1.com/libya-map.asp 

 

http://www.worldmap1.com/libya-map.asp
http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq87Tb-IDWAhVHDZoKHXHKBMcQjRwIBw&url=http://www.worldmap1.com/libya-map.asp&psig=AFQjCNFKNzTbX_wOct4JnE9Mde8cNkDtAw&ust=1504250647426547
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One major military power on the Libyan scene is the LNA, headed by 

General Khalifa Haftar. Haftar, backed by the HoR, exerts control in the 

eastern part of the country. Other major players are the Misrata-militias, 

Libya’s largest and most influential armed groups. The largest component of 

the militias make up al-Bunyan al-Marsus (BAM), allied with the GNA-

government in Tripoli. The GNA also retains support from several Tripoli-

led militia groups, the most significant being the Salafist-leaning Special 

Deterrent Forces (SDF) and the Tajouri-forces.  

 

The precarious situation, coupled with the political vacuum resulting from 

the ongoing power struggle, has created a conducive environment for al-

Qaeda-linked groups, as well as other Salafi-Jihadi groups to proliferate in 

the country. This is particularly the case in the eastern part of the country. 

Eastern Libya, neglected and marginalised during the Qaddafi-era, and later 

discriminated by the post-Qaddafi authorities, has inspired homegrown 

jihadism, predominantly in Derna, Benghazi and Sirte. In 2014 IS 

established its first affiliate outside Iraq and Syria in Derna. Shortly 

thereafter, the group sought to demonstrate its capacity through a number of 

spectacular attacks on both civilian and military targets. Despite the 

prevalence of jihadists groups in Derna, IS did not succeed in attaining a 

foothold in the area, partly due to ongoing competition with already well 

rooted al-Qaeda-affiliated groups in Derna, but also because of its brutal 

rhetoric and modus operandi which put off core jihadi groups with deeper 

ties to their host communities. IS was subsequently ousted from Derna in 

mid-2015 and relocated to Sirte. 

  

The security situation in Libya has deteriorated significantly since 2014, 

with escalating clashes in Tripoli, Benghazi and Sirte, including fighting in 

the oil crescent region, as well as rising tensions in the southern region of 

the country. Tripoli witnessed ongoing clashes between multiple armed 

groups, some aligned with the GNA and other opposed to it. In July 2017, 

the GNA declared that it had gained total control of the capital after three 

days clashes with GNS-allied militias.  

 

In Benghazi, the country’s second biggest city, General Haftar launched 

Operation Dignity in May 2014, to rid the city of Islamist groups who had 

been mounting assassinations and bomb attacks, targeting security personnel 

and other public figures. The city has since witnessed heavy fighting in 

several districts often resulting in heavy civilian loses. In July 2017, General 

Haftar declared that his forces had gained full control of Benghazi. 

Reportedly, new clashes broke out shortly thereafter.  

 

LNA forces have further gained control of Derna, although some pockets of 

resistance continue to operate. In 2016 the GNA backed Misrata militias, 

BAM, aided by American air support, were able to reclaim the besieged city 

of Sirte from IS.  

 

Libya’s strategic oil ports, controlled by forces loyal to General Haftar, have 

also witnessed intense and heavy fighting between rival armed groups.              
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 The southern region, with its rich oil fields, has long existed in the 

periphery of Libya’s politics. The vacuum of governance has turned the 

region into a major transnational hub for migrant and oil smuggling. This in 

turn has exacerbated tensions between Arab, Tabu and Tuareg clans, each 

competing to control the illicit revenues derived from smuggling routes and 

access to oil fields. The region is also becoming a stage for national 

conflicts between forces allied to General Haftar and armed groups 

supported by the Misrata-militias in the west. Moreover, extremist Islamist 

groups, such as al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) and IS, have 

exploited the prevailing lawlessness to create safe havens in the region. 

       

Civilians continue to suffer as a result of conflict, insecurity, political 

instability and a collapsing economy. An estimated 1.3 million are in need 

of humanitarian assistance. Around 300,000 persons have been displaced 

since 2014. Internally displaced persons, returnees, migrants and refugees 

are amongst the most needing. Food shortage, lack of access to health care 

or essential medicines, as well as essential services (water, shelter and 

electricity) are the biggest challenges facing Libya’s needy population. The 

hardest effected areas are Benghazi, Tripoli, Derna and Sirte.     

         

Women, journalists, activists, as well as migrants and refugees are 

particularly vulnerable. Reports of arbitrary arrests, torture, carried out by 

different armed groups continue to prevail with impunity. 

 

Internal travel within the country is possible but dangerous. Ma’tiga airport 

is currently the only operating airport in Tripoli. The airport in Benghazi is 

not operating due to the security situation.  

 

In 2015, the Tobruk-led government banned Syrians, Palestinians and 

Sudanese from entering the country, in an effort to prevent groups stemming 

from these nationalities from joining extremist groups operating in the 

country. A similar decision was undertaken in 2017 by General Haftar, this 

time banning nationals from Syria, Pakistan, Bangladesh, Iran and Yemen 

from entering the country. Lifos has not been able to find information as to 

whether Palestinians have been included in the recent entry ban of 2017. No 

updated information could be found specifying whether the entry ban from 

2015 continues to apply to the Palestinians.  

 

Authorities in eastern parts of the country have further imposed travel 

restrictions for persons between the ages of 18 and 45, wishing to travel 

abroad. Libyans in other parts of the country are unlikely to be effected. The 

decision was criticized, and is not likely to be implemented.    

 

2. Inledning 

2.1. Mer om rapporten 

Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys över säkerhetssituationen  

i Libyen. Rapportens syfte är att beskriva säkerhetsläget och dess inverkan 

på civilbefolkningen, framförallt med fokus på grupper som kan vara 
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särskilt utsatta. Därutöver söker rapporten återge möjligheterna att återvända 

till Libyen.       

Informationen har hämtats från öppna källor. Endast uppgifter som kan 

tillskrivas särskild betydelse till det aktuella temat har refererats. 

 

3. Bakgrund 

3.1. Den politiska utvecklingen efter 
Gaddafiregimens fall 

Det moderna Libyen tillkom under den italienska kolonialmakten på 1930-

talet.  Kolonialmakten förenade landet i tre regioner – Tripolitanien, Fezzan 

och Cyrenaika- vilka utgör dagens Libyen. Oljan upptäcktes på 1960-talet 

och är landets dominerande exportvara. Landet styrdes med järnhand av 

Muammar Gaddafi i drygt 40 år, innan han störtades 2011.  

 

Därefter har mer eller mindre kaos rått i Libyen, där olika politiska block 

konkurrerat om makten i landet, men framför allt de två dominerande 

blocken, det liberala nationalrådet -General National Council (GNC) och 

det islamistiska blocket under ledningen av Muslimska brödraskapet. Under 

2014 förvärrades läget ytterligare när de två dominerande blocken hamnade 

i ett låst läge över förlängningen av parlamentets mandat till dess en ny 

författning är på plats.2 I februari 2014 beslutade landets faktioner att utlysa 

nytt parlamentsval.3 Den 25 juni hölls valet som  avsåg 200 ledamöter i 

parlamentet. Valdeltagandet blev mycket lågt, endast 18 procent av väljarna 

deltog.4 Det nyvalda representanthuset (House of Representatives, HoR) 

stoppades av tidigare kongressledamöter från att hålla sin session i Tripoli, 

och tvingades således att flytta till Tobruk. 5 

 

Efter sammanbrottet stod landet i praktiken med två rivaliserande parlament 

och regeringar. Styret i Tobruk, HoR, var det då internationellt erkända, till 

skillnad från GNC med fortsatt säte i Tripoli.6  

 

Under 2015 påbörjades samtal mellan parterna under FN:s regi om att bilda 

en nationell enhetsregering. Båda parterna uppgavs acceptera en politisk 

lösning men ändå gick förhandlingarna väldigt trögt. I december samma år 

nådde parterna en politisk uppgörelse som gick under namnet  Libyan 

Political Agreement (LPA) om en ny enhetsregering (Government of 

National Accord,GNA). Men förhandlingarna strandade på nytt då många 

grupper och delar av det erkända parlamentet ifrågasatte uppgörelsen. Trots 

skarpa protester beslutade enhetsregeringens presidentråd i mars 2016 att 

bilda regering.7  

 

                                                 
2 Utrikespolitiska institutet, Landguiden, Libyen   
3 Global Security, Libya –Politics-2014  
4 Utrikespolitiska institutet, Landguiden, Libyen   
5 Aljazeera, Libya: A tale of two governments, 2015-04-04 
6 Ibid. 
7 Utrikespolitiska institutet, Landguiden, Libyen  
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3.2. De politiska aktörerna   

Presidentrådet leds idag av Fayez al-Sarraj, tidigare ledamot i det dåvarande 

HoR, och numera landets internationellt erkända statschef. Därutöver ingår 

åtta andra medlemmar i rådet, vilka har starka band och inflytelserika 

intressenter inom de olika politiska blocken.8 Två andra institutioner och 

viktiga aktörer i sammanhanget är centralbanken och det nationella 

oljebolaget.  Institutionerna står bakom resursfördelningen av oljeintäkterna 

men har osäkra relationer till den nuvarande regeringen.9  

 

Den senaste politiska turbulensen efter det att GNA bildades har bidragit till 

att ytterligare splittra det politiska läget. Landet består av tre politiska 

maktcenter.10 Det första är det bildade presidentrådet som leder GNA, och 

som i enlighet med överenskommelsen från december 2015 har erkänts av 

den tidigare Tobrukledda HoR. Det andra är den rivaliserande så kallade 

nationella räddningsregeringen (National Salvation Government, NSG), som 

företräds av tidigare parlamentariker i det första folkvalda parlamentet från 

2012, GNC. Gruppen, som leds av Khalifa Ghwell, har sitt säte i Tripoli, 

men saknar befogenheter över landets viktiga institutioner.11 Det tredje 

centret företräds av HoR. Enligt LPA-uppgörelsen uppbär representanthuset  

en lagstiftande roll i det nya parlamentet. Detta har dock inte satts i verket 

eftersom beslutet kräver en förändring i konstitutionen.12 Representanthuset 

fortsätter således agera som rivaliserade regering till den nytillträdda GNA.        

   

13 

 

3.3. Beväpnade grupper/miliser 

Bakom de politiska krafterna står olika väpnade milisgrupper, som deltog i 

upproret mot Muammar Gaddafi 2011 och som inte har låtit sig avväpnas 

sedan dess. Flera av dessa milisgrupper har integrerats inom 

                                                 
8 European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players,  

http://www.ecfr.eu/mena/mapping_libya_conflict
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säkerhetssektorn efter Gaddafiregimens fall och står ännu på statens 

lönelistor. Den politiska utvecklingen 2014 bidrog till bildandet av olika 

miliskoalitioner (Libya’s Dawn och Operation Dignity) som ställde sig 

bakom de rivaliserande politiska blocken. Milisgrupperna agerar till stor del 

oberoende, utan översyn från statsmakten, har olika agendor och är till stor 

del inbegripna i den pågående maktkampen, som de i stor utsträckning 

utnyttjar för att konsolidera makt och inflytande.14  

 
3.3.1. Den nationella Libyska armén (National Libyan Army, 

NLA) 

Gruppen leds av General Khalifa Haftar. NLA bildades i samband med 

sammandrabbningarna som bröt ut i maj 2014 mellan rivaliserande grupper. 

Haftars avlöste en offensiv under namnet Libyens värdighet- mest känt 

under namnet Operation Dignity (Karamet Libya på arabiska)-  med målet 

att krossa den islamistiska dominansen inom landet och få bukt på den 

våldsvåg av attentat och bombattacker som i första hand drabbat Benghazi 

sedan 2012.15 

 

Haftar har stort inflyttande i landets östra delar (som sträcker sig från Bin 

Jawad till den egyptiska gränsen), särskilt i Benghazi, och inom HoR. 

Därutöver åtnjuter han stöd från olika militärförband inom armén och 

flygvapnet, milisgrupper, t.ex. Zintanmilisen (landets näst största 

milisgrupp) samt olika klanmiliser16. Haftars trupper har sedan 2014 haft 

militära framgångar i kampen mot islamistiska extremistiska grupper 

(huvudsakligen det islamistiska Shurarådet (Benghazi Revolutionary Shura 

Council) i landets näst största stad, Benghazi17, och likaså mot den s.k. 

Islamiska staten (IS) (se nedan) som i huvudsak haft sitt fäste i Sirte.18 I 

början av juli 2017 tillkännagav Haftar att LNA-trupper helt övertagit 

kontrollen i Benghazi efter att ha besegrat de sista rivaliserande islamistiska 

fästena i staden.19 Bedömare anser att Haftars kommande framryckningar 

kommer att fortsätta mot Tripoli, Derna och Bani Walid, där islamistiska 

grupperingar med bl.a. kopplingar till al-Qaeda har fortsatt kontroll.20  

 

                                                 
14 Lifos, doknr. 33805, Libya: Militias, Tribes and Islamists, s.  6-9, 2014-12-19, 
15European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players  
16 Ibid. 
17 The New Arab, Libyan Haftar Forces launch new attack on Benghazi’s Islamists, 2017-

05-09 
18 Express, WIPED OUT:Jubilant scenes as troops confirm TOTAL DEFEAT of ISIS in 

Libya, 2016-12-06 
19The Independent, Benghazi has been ’liberated’ from Islamist militants and rebels, say 

Libyan forces, 2017-07-05, Reuters, Libya’s eastern commander declares victory in battle 

for Benghazi, 2017-07-05, 
20Asharq al-Awsat (Arabic), خريطة القوى في ليبيا... إلى أين يتجه حفتر بعد بنغازي؟ (Map of  Power 

in Libya…. Where is Haftar headed after Benghazi), 2017-07-07 
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21 

 

 
3.3.2. Misratamilisen  

Misratamilisen är landets största grupp. Milisen som har sitt ursprung i 

staden Misrata, en stad belägrad av Gaddafiregimen 2011, och som trädde i 

förgrunden efter Gaddafis fall. Milisen fick ett starkt fäste i Tripoli under 

upproret och har sedan dess stort inflyttande i huvudstaden.  

 

Till följd av det turbulenta läget 2014 bildade Misratamilisen en koalition 

kallad Libyens Gryning- Libya Dawn(Fajr Libya)- av olika milisstyrkor- 

med anknytning till muslimska brödraskapet och andra islamistiska 

fraktioner inom parlamentet. Miliskoalitionen är numera upplöst.22 

Misratamilisen fortsätter att ha stort inflyttande i Tripoli och stödjer GNA. 

Milisen har också stort inflytande på hemmaplan, Misrata, men har kommit 

i kollisionskurs med andra rivaliserande grupper i staden som backar andra 

                                                 
21European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players, 

http://www.ecfr.eu/mena/mapping_libya_conflict 
22 European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players 

http://www.ecfr.eu/mena/mapping_libya_conflict
http://www.ecfr.eu/mena/mapping_libya_conflict


Lifos Temarapport: Libyen: Säkerhetsläget och dess inverkan på civil befolkningen  

 

 2017-09-05, version 1.0 
 

11 (37) 

 

politiska krafter som står i opposition till den nya regeringen i Tripoli.23 

Stora delar av Misratamilisen ingår i milisgruppen al-Bunyan al-Marsus 

(BAM), som deltog i offensiven mot IS i Sirte 2016 (se nedan).24  

 
3.3.3. Zintanmilisen 

Zintanmilisen som har sitt ursprung i Nefusabergen, vid den tunisiska 

gränsen, utgör landets näst största grupp. Den anti-islamistiska milisgruppen 

förlorade kontrollen över strategiska områden i huvudstaden 2014, bland 

annat Tripolis internationella flygplats, när gruppen drabbade samman med  

den Misrataledda koalitionen Libya Dawn. Zintanmilisens något försvagade 

läge har också bidragit till splittringar inom gruppen, där en del av milisen 

ingår i den koalition som stödjer general Khalifa Haftars LNA, medan andra 

grupper har valt att ta avstånd från LNA.25  

 
3.3.4. Tripolimiliser 

Tripoli har sedan 2011 varit huvudmål för många milisgrupper som deltog i 

upproret. Misrata-och Zintanmilisen är två tydliga exempel. Tripolimiliserna 

ställer sig olika till det erkända GNA. För de som visat stöd till GNA 

tillräknas den salfistiska brottbekämpningsstyrkan Rada- eller Special 

Deterrent Forces (SDF), som kontrollerar Ma´tiga flygplatsen (Tripolis 

enda fungerande flygplats). En annan inflytelserik grupp är Tajouri-milisen, 

som leds av Haitham Tajouri. Milisgruppen är den största i Tripoli idag. 

Gruppen har en mer avvaktande ställning till den nya regeringen. Av de 

grupper som motsätter sig den nya politiska ordningen i huvudstaden är 

mindre milisgrupper, de flesta med tidigare kopplingar till islamistiska 

LIFG, Libyan Islamic Fighting Group samt anhängare till landets 

kontroversiella stormufti, Sheikh Sadeq al-Gheriani, som stöds av diverse 

islamistgrupper baserade i Tripoli.26     

 
3.3.5. Den väpnade oljeanläggningsstyrkan PGF      

En maktfaktor är också den väpnade oljeanläggningsstyrkan, Petroleum 

Facilities Guards (PFG), som är tänkt att skydda anläggningar och 

infrastruktur knutna till olje- och gasindustrin men som har kommit att bli 

en egen maktfaktor genom sin kontroll av oljeanläggningarna. PFG har vid 

flera tillfällen stoppat oljetillförseln till oljehamnarna, vilket orsakade stora 

störningar i produktionen.27 PFG splittrades när ledaren Ibrahim Jadhran 

avskedats. Stora delar av styrkan integrerades i de Haftartrogna LNA -

styrkorna som därefter övertog kontrollen av hamnbältet.28   

 

                                                 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players, The 

Guardian, UN has set dangerous precedent, says Libya’s oil boss, 2016-08-11 
28 European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players 
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3.4. Jihadister/islamister 

Det prekära och instabila läget i landet har gett upphov till att flera 

jihadistgrupper har etablerat sig.29 Landet har historiskt präglats av starka 

islamistiska drivkrafter, allt ifrån muslimska brödraskapet på 1950-talet till 

återvändande jihadister från Afghanistan på 1990-talet.30  Islamisterna 

spelade en framträdande roll under upproret när den arabiska våren sköljde 

över Libyen 2011, till skillnad från de andra länderna (Egypten, Tunisien 

och Yemen) där islamisterna höll sig i bakgrunden i början av upproret.31  

 
3.4.1. Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)  

Libyens jihadistnätverk har sitt ursprung i LIFG. Gruppen bildades på 1980-

talet med målet att återvända till en föreställd ursprunglig och ren islam.  

Gruppens försök att driva igenom sin islamistiska ideologi på hemmaplan 

slogs hårt ner av Gaddafi, varför många flydde till Afghanistan och anslöt 

sig till al-Qaeda där. På 1990-talet återvände många s.k. afghan-libyer för 

att återetablera LIFG. Gruppen möttes med vedergällningar och 

arresteringar från Gaddafiregimen. Det var först 2007 som många släpptes 

ur fängelse i samband med en överenskommelse mellan Gaddafis son Seif 

al-Islam och företrädare för LIFG. Regimen hade då gått med på att frige 

gruppmedlemmarna mot att gruppen avstod från våldsdåd och attacker mot 

regimen. Gruppen upplöstes 2010 men ett flertal ledare kom att spela en 

framträdande roll under upproret 2011. Bland dem var Abdulkarim Belhadj, 

som ledde övergångsrådet i Tripoli efter Gaddafis fall. 32 Många av LIFG:s 

yngre generation fortsatte kampen utanför Libyens gränser, bland annat i 

Irak efter Saddamregimens fall 2003, och under syrienkonflikten 2011. Det 

allt växande instabila läget i Libyen efter upproret 2011 gav svängrum för 

fler radikala extremistgrupper att etablera sig i landet, bl.a. IS och Ansar al-

Sharia Libyen (ASL), och som då kom att rekrytera återvändande jihadister 

från konflikthärdarna i Irak och Syrien.33 

 
3.4.2. Ansar al-Sharia Libyen (ASL)  

Ansar al-Sharia Libyen är en salafistisk-jihadstiski grupp med bas i östra 

Libyen. Gruppen är sprungen ur andra islamistisk-salfistiska miliser som 

uppkom i området efter Gaddafiregimens fall 2011, t.ex. 17-februari-

brigaden, Malikibrigaden och Abu Ubayda al-Jarah. Gruppens hårdföra 

radikala doktrin förespråkar en strikt och bokstavlig tillämpning av 

sharialagarna.34 ASL består av olika grenar som är organisatoriskt 

oberoende av varandra.35 De två mest kända är Ansar al-Sharia i Benghazi 

och Derna. Andra kända grenar finns lokaliserade i Ajdabiya och Sirte.36 

Milisgrupperna har varit inblandade i kidnappningar, lönnmord och dödliga 

                                                 
29 Ibid. 
30 Lifos, doknr. 33805, Libya: Militias, Tribes and Islamists, s. 26-28, 2014-12-19 
31 Ibid. 
32 Standford University, Mapping Militant Organizations: Libya Islamic Fighting Group, 

uppdaterad 2017-03-04  
33 European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players 
34Lifos, doknr. 33805, Libya: Militias, Tribes and Islamists, s. 17, 2014-12-19  
35 European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players 
36 Lifos, doknr. 33805, Libya: Militias, Tribes and Islamists, s. 17, 2014-12-19 
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attacker mot civila, men framförallt mot rivaliserande milisgrupper. Mest 

känd är kanske attacken mot amerikanska konsulatet i Benghazi 2012.37  

 

ASL har starka kopplingar till al-Qaeda i Islamiska Maghreb (AQIM) och 

uppges ha  bedrivit träningsläger åt tunisiska jihadister på väg till Syrien, 

Irak och Mali.38 Den 27 maj i år tillkännagav ledningen för ASL i Benghazi 

att organisationen numera upplösts. Orsakerna har sin grund i det stora 

bortfallet jihadister till IS efter 2014,39 men också till det rivaliserande och 

mer radikala Benghaziska revolutionära shurarådet (Benghazi Revolutionary 

Shura Council (BRSC)).40 En annan bakomliggande orsak är förlusterna i 

offensiven mot det Haftarledda LNA i Benghaziområdet.41  

   
3.4.3. Den s.k. Islamiska staten (IS) 

Den Islamiska Statens (IS) närvaro i Libyen tillräknas organisationens 

starkaste fäste utanför Irak och Syrien. Gruppen består i huvudsak av 

utlänningar men till viss del av libyer som återvänt från strider utomlands.42 

Antalet stridande för IS i Libyen uppskattades i april 2016 till mellan 4 000  

och 6 000, vilket enligt amerikansk militär är en fördubbling från året 

innan.43 

IS dök första gången upp i Libyen i slutet av 2014. Gruppen intog då 

hamnstaden Derna, men drevs därifrån sommaren 2015 av lokala 

islamistmiliser som hade en betydligt starkare ställning hos 

lokalbefolkningen.44  IS blodiga och vedervärdiga våldsmetoder var 

ytterligare en orsak till att organisationen inte nådde framgångar i området. 

IS etablerade sig därefter i Sirte45, längre västerut längs kusten. Sirte, 

Gaddafis födelseort och med starka klanband till Gaddafiregimen (Qadafa, 

Warfalla och Furjan), marginaliserades av den nya ledningen efter regimens 

fall 2011 och blev således en grogrund för IS-rekryter.46 IS terroriserade 

lokalbefolkningen i Sirte och utförde flera spektakulära attentat bl.a. i Sirte,  

Tripoli och mot de strategiskt viktiga oljehamnarna längst kusten. Närmare 

85 procent av befolkningen (90 000 invånare) flydde staden under IS 

ockupation.47 I januari 2015 dödades tolv personer när hotell Corinthia, en 

framträdande knutpunkt för västdiplomater, affärsmän och politiska ledare, 

                                                 
37 Ibid. 
38 European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players 
39 Ibid. 
40 Eye on ISIS in Libya, Other Jihadi Actors, 2017-05-30, Libya Haerald, Ansar Al-Sharia 

is to disband, again, 2017-05-28 
41 European Council of Foreign Relations, A Quick Guide To Libya´s Main Players 
42 Pack, J., Smith, R, & Merzan, K., Atlantic Council, The Origins and Evolution of ISIS in 

Libya, s. 17, 19, 23, Juni 2017 
43 Samolsky, K., Center for Security Policy, Numbers of IS Fighters in Libya Doubles Over 

the Past Year, 2016-04-14 
44 Pack, J., Smith, R, & Merzan, K., Atlantic Council, The Origins and Evolution of ISIS in 

Libya, s. 24, Juni 2017 
45 Ibid. 
46 Ibid., s. 25 
47 Pack, J., Smith, R, & Merzan, K., Atlantic Council, The Origins and Evolution of ISIS in 

Libya, s. 26, Juni 2017 
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attackerades av väpnade män med kopplingar till IS. IS tydligaste 

våldsdemonstration  var dock halshuggningen av 21 egyptiska koptiska 

migranter i Sirte i februari 2015.48 Under januari 2016 genomförde IS också 

ett självmordsattentat som krävde över 60 människors liv vid en 

polisakademi i Zliten.49  Attacken var det blodigaste attentatet i Libyen 

sedan 2011.50 Början av 2016 präglades även av en rad IS-attacker mot 

oljeanläggningar och orsakade bränder som hotade att utlösa en 

miljökatastrof.51  

Vändpunkten kom i maj 2016 då IS-jihadister genomförde två 

självmordsattacker mot Misratamilisens baser i Abu Grein- mellan Sirte och 

Misrata. Attacken sågs som ett hot för en fortsatt expansion västerut mot 

Misrata. Som vedergällning bildade Misratamilisen en milisstyrka under 

namnet al-Bunyan al-Marsus (BAM).52 Tillsammans med den väpnade 

oljeanläggningsstyrkan PFG 53påbörjades en, av (GNA) sanktionerad, 

offensiv mot Sirte. Ärkerivalen General Haftar som såg BAM:s territoriella 

framryckningar som ett direkt hot mot LNA:s egna ambitioner att kväsa IS 

framfart valde att lansera en egen motoffensiv mot staden. Från augusti 

2016 konkurrerade parterna med att driva ut IS ur Sirte med understöd av 

amerikanskt stridsflyg. I november 2016 kungjorde premiärminister al-

Sarraj att de Tripoli-lojala styrkorna helt hade drivit ut IS ur staden.54 Det 

finns dock motståndsfickor/sovande celler kvar i Sirte och Derna.55 

Amerikanska arméns ledningscentral i Afrika, AFRICOM (United States 

Africa Command),56 uppskattar antalet kvarvarande IS-jihadister i landet 

idag till mellan 100-200 kombattanter, varav de flesta är av libysk härkomst. 

Enligt uppgifter lär gruppen ha omlokaliserats till landets södra delar, den så 

kallade Fezzan regionen, där regeringen saknar kontroll.57 Regionen präglas 

av pågående rivaliteter mellan klaner och etniska grupper, särskilt i Sabha 

området. Bedömare anser att det instabila läget i söder främjar en fortsatt 

närvaro för IS-jihadister i Libyen, dock utan territoriell kontroll.58 Samma 

                                                 
48 The Guardian, Isis claim of beheading Egyptian Copts in Libya shows groups’s spread, 

2015-02-15 
49 BBC News, Libya truck bomb targets police recruits in Zliten, 2017-01-07, The Daily 

Mail, Massive suicide truck bombing in Libya leaves 60 police officers dead at Muammar 

Gaddafi’s former military base as hospitals struggle to cope, 2016-01-07 
50 BBC News, Islamic State group claims Libya police bomb attack, 2016-01-08 
51 BBC News, Libyan oil port Sidra attacked by Islamic State, 2016-01-04, al Arabiya, U.S. 

military urges action against ISIS in Libya, 2016-01-22  
52 Pack, J., Smith, R, & Merzan, K., Atlantic Council, The Origins and Evolution of ISIS in 

Libya, s. 35-37, Juni 2017 
53 Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Chaos in Libya: A Background, 

Who is Who in Libya, 2017-02-02 
54 Pack, J., Smith, R, & Merzan, K., Atlantic Council, The Origins and Evolution of ISIS in 

Libya, s. 35-37, Juni 2017 
55 Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Chaos in Libya: A Background, 

Who is Who in Libya, 2017-02-02,  
56 United States Africa Command, https://www.africom.mil/ 
57 Pack, J., Smith, R, & Merzan, K., Atlantic Council, The Origins and Evolution of ISIS in 

Libya, s. 37-38, Juni 2017 
58Ibid., s. 40 

https://www.africom.mil/
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bedömare är av uppfattningen att IS närvaro i Libyen kan komma att stärkas 

ytterligare när fler IS-jihadister strömmar in vartefter organisationen förlorar 

territorium i Irak respektive Syrien.59         

4. Säkerhetssituationen  
 

Säkerhetssituationen i Libyen har sedan Gaddafiregimen störtades 2011 

präglats av en urholkad våldsspiral. Den har förvärrats alltmer i takt med att 

den politiska krisen blivit djupare och det maktvakuum som detta har 

medfört samt på grund av korruptionen och frånvaron av fungerande 

statsinstitutioner som fortsätter att fragmentera landet. Våldet är utbrett och 

omfattar stora delar av landet, främst Benghazi, Tripoli och södra delarna av 

landet. Bakom våldet står ett uppbåd av väpnade grupper och 

miliskoalitioner (se ovan), uppbackade av rivaliserande politiska krafter, 

och sammansatta i olika ideologiska-, religiösa-, geografiska- eller 

klankonstellationer, som vill konsolidera makt och inflytande i landet.       

 

FN:s särskilda mission i Libyen, United Nations Support Mission in Libya 

(UNSMIL), uppger i sin senaste rapport60 att situationen försämrats.61 

Merparten av striderna under andra halvan av 2015 och hela 2016 har varit 

mellan IS och konkurrerande milisgrupper, främst LNA och det 

Misratastödda MAB (se ovan), med fokus på att återta staden Sirte, samt de 

strategiskt viktiga oljehamnarna längs medelhavskusten. Strider har 

samtidigt fortsatt i Tripoli och Benghazi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Ibid., s. 44 
60 United Nations Security Council, Report of the Secretary- General on the United Nations 

Support Mission in Libya, s.2, 2017-04-04 
61 Ibid., s. 2 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2017_283.pdf
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62 

 
4.1.1. Tripoli 

I landets västra delar är det främst huvudstaden Tripoli med omnejd som 

drabbats av konflikten. Huvudstaden kontrolleras primärt av 

regeringsstödda milisgrupper. Stridigheter utkämpas mellan dessa (t.ex. 

brottsbekämpningsstyrkan SDF och al-Tajourimilisen) och väpnade grupper 

backade av NSG63 som vill återupprätta en maktbas i huvudstaden.64 Våldet 

består i öppna gatustrider som oftast drabbar civilbefolkningen som kommer 

i kläm65. Oroligheterna har också gett upphov till ökad kriminalitet som tar 

sig uttryck i kidnappningar och stölder.66 I februari 2017 attackerades 

primärminister al-Sarrajs bilkonvoj i Abu Salim, söder om huvudstaden. 

Ingen skadades vid attacken.67 Områdena söder om Tripoli: Abu Salim, 

Qaser Bin Ghasir och Salahaldin, har varit skådeplatser för våldsamma 

sammandrabbningar  mellan rivaliserande grupper.68 Väster om 

huvudstaden ligger Warshafanah. Warshfanahklanen som oftast beskylls för 

att ha starka kopplingar till Gaddafiregimen har sedan 2014 drabbat samman 

med olika milisgrupper,69 bl.a. den tidigare Misrataledda koalitionsmilisen  

Libya Dawn.70  

 

                                                 
62 Wikimedia Commons, Tripolitanian Front-Final.svg, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tripolitanian_Front-final.svg  
63 Inquirer.Net, Libya’s Tripoli sees worst militias ckashes in 2 years, 2016-12-03 
64 BBC News, Libya: Rival militias in deadly clashes in Tripoli, 2016-12-02 
65 United Nations Security Council, Report of the Secretary- General on the United Nations 

Support Mission in Libya, s.3, 2017-04-04, The Washington Post, A day in Libya’s capital, 

just as the civil war reignites, 2017-05-26 
66 Ibid s. 3 
67 Aljazeera, Fayez al-Sarraj not hurt after convoy comes under fire, 2017-02-20 
68 Aljazeera, Rival factions clash in Libya’s Tripoli, 2017-05-27 
69 Deutche Welles (DW), Bloody tribal fighting at the gates of Tripoli, 2014-02-05 
70 Al-Monitor, Dozens killed in Tripoli suburb under siege, 2014-09-14, Libyan Express, 

Civilians injured as clashes renes in western Tripoli’s Janzour district, 2017-02-06  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tripolitanian_Front-final.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Tripolitanian_Front-final.svg
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I juli i år tillkännagav GNA71-regeringen att regeringsstödda miliser drivit ut 

de sista väpnade motståndsfaktioner från huvudstaden72 efter hårda strider 

mellan NSG- respektive GNA-stödda miliser, som pågått i flera dagar.73  

 

74 

 

 
4.1.2. Östra Libyen-Benghazi, Derna m.m. 

Benghazi, Libyens näst största stad, har sedan 2012 drabbats av en våg av 

attentat, kidnappningar och bombattacker, utförda av hårdföra islamistiska 

miliser, som haft ett växande inflytande i staden sedan Gaddafiregimens 

störtades 2011. Sedan general Haftar lanserade Operation Dignity i maj 

2014 - med målet att krossa den islamistiska dominansen i landet- har hårda 

strider rasat mellan islamistgrupper och företrädare för general Haftars 

LNA-ledda koalition.75 Våldet har präglats av intensiva gatustrider, raket-

attacker mot civila mål76 samt bombattacker.77Vidare har det rapporterats 

om okända kroppar som återfunnits i LNA-kontrollerade områden, märkta 

av skottskador och tortyr.78  

 

                                                 
71 Asharq al-Awsat (Arabic), اشتباكات طرابلس تدخل يومها الثالث... وحكومة السراج تلتزم الصمت , 
2017-07-11 
72 Asharq al-Awsat (Arabic),2017, , قوات السراج تعلن انتصارها في طرابلس... وتطرد أنصار الغويل-

07-12 
73 Asharq al-Awsat (Arabic), اشتباكات طرابلس تدخل يومها الثالث... وحكومة السراج تلتزم الصمت , 
2017-07-11 
74 World Press,Libya Analysis, Part I ; overview, 

https://sjmb.wordpress.com/2011/02/23/libya-analysis-part-i-overview/ 
75 BBC News, Libya violence: Clashes at Benghazi port area, 2014-11-03 
76 Reuters, Four children killed in rocket attack in Libya’s Benghazi city:officials, 2015-05-

13, Reuters, Rocket attacks kills four in Libya’s Benghazi city: medics, 2015-07-12, Libyan 

Express, Violent clashes erupt in Benghazi’s downtown frontline, 2017-05-06  
77 United Nations Security Council, Report of the Secretary- General on the United Nations 

Support Mission in Libya, s.4, 2017-04-04 
78 Human Rights Watch, Libya: Events of 2016, publicerad 2017 

https://sjmb.wordpress.com/2011/02/23/libya-analysis-part-i-overview/
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Den 6 juli i år meddelade general Haftar att LNA-styrkorna befriat staden 

från islamisterna.79  Några dagar senare blossade nya stridigheter upp i 

staden i bostadsområdet Sabri.80    

 

I Qanfunah och Ajdabiya, väster om Benghazi har IS-utbrutna enklaver 

drabbat samman med LNA-styrkor.81 

 

Derna är ett historiskt djuprotat islamistiskt fäste som i likhet med andra 

städer i östra Libyen marginaliserades av Gaddafiregimen. Isoleringen 

fortsatte även efter regimens fall 2011 och staden blev således en grogrund 

för rekrytering av jihadister. Extremistiska grupper med kopplingar till Al-

Qaeda, som ASL, Abu Salim brigaderna, och islamiska ungdomsshurarådet 

(Islamic Youth Shura Council, IYSC) har haft stort inflytande i staden. 

Staden har gått i bräschen i rekryteringen av IS-jihadister till Irak och 

Syrien. IYSC var den första gruppen att svära trohet till IS när 

organisationen, med hjälp av återvändande libyska jihadister, etablerade sig 

i Libyen 201482. IS möttes av starkt motstånd från lokala islamistgrupper i 

Derna när den försökte etablera sig där. De flesta islamistiska grupperna 

hade starka kopplingar till al-Qaeda och såg IS som en konkurrent, som 

kunde locka rekryter från dem. Gruppens multinationella influenser och 

vedervärdiga modus operandi var ytterligare ett skäl till att stoppa IS:s 

framryckningar.83 I november 2014 attackerades IS av libyska flygvapnet. 

Attacken var en vedergällning mot tidigare självmordsattacker mot libyska 

säkerhetsstyrkor.84 I februari 2015 attackerade egyptiska flygvapnet staden 

efter att IS avrättat 21 egyptiska koptiska migranter.85  På marken drabbade 

IS-fraktioner samman med rivaliserande al-Qaedastödda grupper (Abu Salim 

Martys Brigade, Shura Council of Mujahedeen in Derna, SCMD).86 Vid 

mitten av 2015 erkände IS sig besegrade och förflyttade sina grupper till 

Sirte.87  Striderna har sedan IS reträtt fortsatt mellan lokala islamistiska 

miliser, SCMD och  LNA-ledda styrkor. LNA-styrkor fortsätter att 

kontrollera staden.88 

                                                 
79 BBC News, Libya eastern commander Haftar declares Benghazi ’Liberated’, 2017-07-

06 
80 Daily News, Fighting rages in Benghazi after victory speech, 201-07-07 
81 United Nations Security Council, Report of the Secretary- General on the United Nations 

Support Mission in Libya, s.4, 2017-04-04 
82 82 Pack, J., Smith, R, & Merzan, K., Atlantic Council, The Origins and Evolution of ISIS 

in Libya, s.17-19, Juni 2017 
83 Ibid., s.24 
84 CNN, ISIS comes to Libya, 2014-11-18 
85 The Guardian, Egyptian air strikes in Libya kill dozens of Isis militants, 2015-02-17 
86 Military Times, Al-Qaida-linked militants attack IS affiliate in Libya, 2105-06-10 
87 87 Pack, J., Smith, R, & Merzan, K., Atlantic Council, The Origins and Evolution of ISIS 

in Libya, s.25,  Juni 2017 
88 The Libya Observer, Aimless air attacks target Al-Fatayeh district in Derna as clashes 

draw out, 2016-11-08, The Libya Observer, Derna residents refuse to leave their homes in 

fear of looting, 2017-07-15 
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89   

 

 

 Libyens strategiska oljehamnar, Ras Lanuf och Sidre, (även kallad Oil 

Crescent då de är belägna i en halvmåneform mellan Sirte och Benghazi, 

längs medelhavskusten) har också varit en ekonomisk maktfaktor och 

skådeplats för stridigheter mellan rivaliserande milisgrupper. Under 2013 

och 2014 införde den väpnade oljeanläggningsstyrkan, PFG, en blockad 

över oljetillförseln vilket medförde förödande konsekvenser för landets 

oljeproduktion respektive inkomster. Kontrollen över hamnarna har sedan 

dess skiftat mellan LNA och andra rivaliserande miliser. Senast i mars i år 

pågick häftiga strider mellan LNA-styrkor och regeringstrogna miliser, där 

LNA under en kort period tvingats dra sig tillbaka, för att senare samma 

månad återta kontrollen över hamnområdena.90  

 

Maktkampen om oljeintäkterna har drabbat oljeindustrin hårt de senaste sex 

åren. Landets produktion som låg på drygt 1 600 000 fat/dag under 

Gaddafiregimen, sjönk som lägst 2016 till drygt 200 000 fat/dag, för att 

därefter öka till dagens cirka 650 000 fat/dag.91 Även om oljeproduktionen 

har återhämtat sig något har den långdragna konflikten haft katastrofala 

följder för landets ekonomi.  

 

 

 

                                                 
89 Wikimedia Commons, File:Sirt GFront-Final.svg., 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sirt_Front-final.svg 
90al Arabiya, Libyan National Army loses control of major oil ports to armed faction, 2017-

03-04, Aljazeera, Khalifa Haftar forces capture key oil terminals, 2017-03-14 
91 Center for Strategic & International Studies, Energy Fact & Opinion: The Battle for 

Libya’s oil Crescent, 2017-03-23 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sirt_Front-final.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Sirt_Front-final.svg
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92      

 

  
4.1.3. Södra regionen  

I södra Libyen, (Fezzan regionen) råder stor instabilitet. Regionen präglas 

av lokala etniska konflikter mellan arabiska klaner (t.ex. Awlad Sulayman  

och Qadafa) och sub-sahariska klaner (t.ex Tabu och Tuareger). Regionen, 

huvudort för Libyens oljefält, har varit historiskt isolerad och ekonomiskt 

försummad av centralmakten.  Detta gav utrymme för lokala maktstrukturer 

att existera. För att undvika total anarki i regionen och för att säkerställa viss 

lojalitet, blundade Gaddafi för den lukrativa och florerande 

smuggelverksamheten som bedrevs av befolkningen där och som var en 

viktig ekonomisk livlina för dem. Efterdyningarna av upproret 2011 och det 

politiska maktvakuum som uppstod gav upphov till nya konflikter mellan 

regionala etniska krigsherrar. Dessa hade länge konkurrerat över 

smuggelrutterna längs Libyens södra gräns, men också hittat nya 

kapitaltillgångar genom att ta besittning av områdets viktiga oljefält. Den 

djupgående politiska fragmenteringen som råder i Libyen idag har även 

spillt över till landets södra region där de stridande grupperna nu tagit 

motsatta partier för de nationellt rivaliserande politiska- och väpnade 

koalitionerna.93 Södra Libyen beskrivs som ett slagfält mellan styrkor 

allierade med Haftars LNA-koalition och Misrataledda miliser. Därutöver 

har regionen omvandlats till en smuggelhubb för afrikanska migranter på 

väg norrut över medelhavet. Maktvakuumet och den växande laglösheten 

                                                 
92 Center for Strategic & International Studies, Energy Fact & Opinion: The Battle for 

Libya’s oil Crescent, 2017-03-23, https://www.csis.org/analysis/energy-fact-opinion-battle-

libya%E2%80%99s-oil-crescent 
93 Wehrey, F. Carnegie Endowment for International Peace, Insecurity and Governanve 

Challenges in Southern Libya, mars 2017, s. 3 

https://www.csis.org/analysis/energy-fact-opinion-battle-libya%E2%80%99s-oil-crescent
https://www.csis.org/analysis/energy-fact-opinion-battle-libya%E2%80%99s-oil-crescent
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har också omvandlat regionen till en logistiknavel för olika extremistiska 

grupper, med kopplingar till AQIM och IS.94  

 

Konfliktens epicenter omfattar främst Sabha- och Ubariområdena, båda 

belägna vid regionens strategiskt viktiga oljefält. Områdenas etniskt 

blandade sammansättning, och åtkomsten till landets viktiga oljetillgångar, 

tenderar att locka politiska och sociala aktörer från hela regionen, men 

också utanför regionen.95 

 

Sabha har sedan 2012 sett pågående klankonflikter mellan de rivaliserande 

arabmilisgrupperna; Awlad Sulayman och Tabumiliser. Striderna eskalerade 

under 2013. Landets dåvarande övergångsregering, GNC, skickade ut 

specialstyrkor, då med bas i Benghazi, som genom medling återskapade 

lugnet. År 2014 skedde nya stridigheter, där Qadafaklanen backade 

tabumiliserna i striden mot Awlad Sulayman. Återigen skickade regeringen 

nya trupper, den Misrataledda tredje styrkan, för att återställa lugnet. 

Insatsen att uppnå en överenskommelse misslyckades.96 Misratastyrkorna 

finns kvar i området och har i dagsläget kontroll över två viktiga flygbaser i 

Jufra och Sabha.97  

 

Läget eskalerade i slutet av 2016 när medlemmar av Qadafamiliser 

drabbade samman med Awlad Sulayman, efter att en apa, tillhörande en 

affärsinnehavare hemmahörande i Qadafaklanen, avtäckt en hijab-klädd 

kvinna från Awlad Sulaymanklanen. Stridigheterna denna gång resulterade i 

över 200 döda och 150 kidnappade i Sabha.98  

  

Rivaliteten mellan de olika väpnade grupperna har också också spritt sig till 

den södra regionen, där Haftars LNA-styrkor och den Tripolitrogna milisen 

försöker konsolidera sin makt i regionen. I april i år lanserade LNA en 

offensiv mot Misratasmilisens tredje styrka i Sabha, med mål att överta 

kontrollen över den strategiskt viktiga flygbasen Tamenhant men lyckades 

inte. Misslyckandet  har sin grund i LNA:s militära underläge i regionen. 

Regionen har starka ekonomiska band med Misrata och har således stor 

uppbackning från Misratamilisen.99        

 

Ubari-området, belägen i gränstrakterna till Algeriet och Niger, är i likhet 

med Sabha etniskt blandad, och där är Tuareger i majoritet. Tabu-

befolkningen, som är i minoritet, har sedan länge försökt göra anspråk på 

stora delar av marken i området. Efter 2011 rekryterades tabu-medlemmar i 

Zintanmilisens vaktstyrka som vid tillfället kontrollerade Shararaoljefälten. 

De växande spänningarna mellan grupperna har varit grund för flera 

                                                 
94 Ibid. 
95 Ibid., s. 7 
96 Ibid. 
97 International Institute for Strategic Studies, IISS Voices, An explosive mix in southern 

Libya, 2017-05-08  
98 Wehrey, F. Carnegie Endowment for International Peace, Insecurity and Governanve 

Challenges in Southern Libya, mars 2017, s. 8 
99 The New Arab, Libyan Rivals clash in neglected south, 2017-04-14 
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sammandrabbningar. År 2014 blossade strider upp mellan grupperna efter 

att tuaregmiliser arresterat tabumedlemmar för illegal oljehandel. 

Situationen eskalerade efter att tuaregerna begärt förstärkning från 

Misratamiliser. Detta föranledde en motaktion från den rivaliserade 

Zintanmilisen, som då stängde av oljetillförseln från Shararafälten till 

Medelhavshamnen i Zawiya. Sammandrabbningen resulterade i hundratals 

dödade och tvingade lika många av civilbefolkningen på flykt. 

Medlingsförsök från de då rivaliserande regeringarna, i Tobruk respektive 

Tripoli, misslyckades. Det var först i november 2015 efter extern medling 

från Algeriet och Qatar som parterna kunde uppnå ett vapenstillestånd.100 

Vapenvilan håller än idag men läget är fortsatt bräckligt och relationerna 

mellan grupperna spänt. Detta gäller särskilt frågor rörande återvändande av 

internflyktingarna och fördelningen av avkastningen från oljesmugglingen, 

som enligt bedömare är grunden till konflikten.101  

 

Förekomsten av multinationella extremistiska jihadistgrupper, som AQIM, 

al-Murabitun och Ansar Dine, bidrar också till det komplexa säkerhetsläget i 

regionen. Lokala jihadister, hemmahörande i regionen med god lokal 

kännedom, har använts för att utvidga nätverket till att omfatta andra 

likasinnade grupper i Derna, Benghazi  och Ajdabiya i norr. Samarbetet har 

också gett upphov till fri rörelse och starkare närvaro från multinationella 

extremister i landet, något som lär bestå under lång tid framöver.102  

 

5. Konfliktens inverkan på civilbefolkningen 

5.1. Civila offer 

 

Det finns ingen officiell statistik över antalet dödade och skadade i 

konflikten. Enligt rapportering från Libya Body Count har drygt 1500 

personer dödats  under 2016, vilket var samma siffra som år 2015 (1523 

döda), men betydligt mindre i jämförelse med 2014 då drygt 2800 personer 

rapporterats ha dödats. Störst antal dödade under 2016 var i Sirte, närmare 

700 döda, följt av Benghazi, med drygt 300 dödade, och därefter Tripoli, 

med cirka 100 personer. 103  

 

Hundratusentals människor har drivits på flykt från sina hem. Enligt 

Internationella Organisationen för Migration (IOM) fanns det över 300 000 

internflyktingar vid slutet av 2016.104 De flesta flydde i samband med 

oroligheterna 2014 och  därefter 2016, till följd av offensiven mot Sirte.105 

                                                 
100 Wehrey, F. Carnegie Endowment for International Peace, Insecurity and Governanve 

Challenges in Southern Libya, mars 2017, s. 9 
101 Ibid., s. 10 
102 Ibid., s.10-11 
103 Libya Body Count, http://www.libyabodycount.org/ 
104 Interntional Organisation for Migration (IOM), Internal displacement monitoring centre, 

http://www.internal-displacement.org/countries/libya/ 
105 International Organization for Migration (IOM), Internal Displacementin Libya 2016 in 

Review, Rounds 1-7,  

http://www.libyabodycount.org/
http://www.internal-displacement.org/countries/libya/
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Majoriteten av internflyktingarna har tagit sin tillflykt till Benghazi (18 

procent), Misrata (12 procent) och Tripoli (11 procent).106  

 

5.2. Den humanitära situationen  

Konflikten fortsätter att slå hårt mot civilbefolkningen. I november 2016 

sammanställde FN:s  humanitära samordnare i Libyen–United Nations 

Office for the Coordination of Human Affairs (OCHA) en översikt över 

landets humanitära behov inför 2017. 107 Enligt rapporten ska cirka 1,3 

miljoner av landets 6,4 miljoner invånare vara i akut behov av humanitär 

hjälp. Mest utsatta är internflyktingar, återvändande internflyktingar, 

flyktingar och migranter.108  

 

Den humanitära krisen i Libyen växer i takt med det försämrade 

säkerhetsläget och den fragmenterade politiska situationen. Det försämrade 

ekonomiska läget till följd av den sjunkande oljeproduktionen har också   

minskat hjälpinsatserna för den nödställda befolkningen. De pågående 

konflikterna runt om i landet har drabbat infrastrukturen mycket hårt och 

hundratusentals människor lever under prekära och farliga 

levnadsförhållanden.109 Det ansatta ekonomiska läget, kopplat med en 

utbredd korruption och misskötsel av statsfinanserna har gjort det svårt för  

myndigheterna att tillhandahålla basala samhällstjänster, som sjukvård, 

bostäder och skolgång, till de allt växande skarorna av den  nödställda 

befolkningen.110   

 

Risk för olycks- och dödsfall och skadegörelser p.g.a. minor, IED 

(Improvised Explosive Devices) m.m., eller med anledning av fortsatt 

närvaro av väpnade grupper på hemorten är ytterligare en utmaning för 

befolkningen i de konfliktdrabbade områdena. Särskilt drabbade är 

befolkningen i Benghazi, Tripoli, Derna och Sirte.111  

   

 
5.2.1. Levnadsförhållanden och samhällstjänster m.m.  

 

FN:s livsmedelsprogram- UN World Food Program (WFP)- har rapporterat 

att det råder matbrist på grund av den långdragna internflyktingsituationen 

som många befinner sig i idag. Internflyktingar har inte tillgång till 

marknader eller kan producera egna grödor på grund av konflikten. Enligt 

WFP lider 17 procent av internflyktingarna av akut brist på mat (food 

insecure). En annan riskgrupp är migranter och flyktingar.112      

 

                                                 
106 Ibid. 
107 United Nations Office for the Coordination of Human Affairs (OCHA), Libya: 

Humanitarian Needs Overview 2017, november 2016 
108 Ibid., s. 5 
109 Ibid., s. 7  
110 Ibid., s. 7  
111 Ibid., s. 8  
112 Ibid., s. 16 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017_libya_humanitarian_needs_overview_november_2016.pdf
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FN:s världshälsoorganisation- World Health Organisation (WHO)- 

rapporterar om svårigheter att få tillgång till sjukvård i Tripoli och 

Benghazi.  Sjukvårdsanläggningar lider brist på mediciner, utrustning, och 

sjukvårdspersonal. Organisationen beräknar att 48 sjukhus av landets 98 är 

antingen endast delvis funktionella eller totalt obrukbara. Och särskilt 

angelägen är situationen för primärvårdsinrättningar. Detta medför stora 

belastningar för specialistvården som nödgas täcka upp för brister inom 

primärvården. Därutöver råder det akut brist på livsuppehållande 

läkemedel.113    

 

Cirka en halv miljon människor saknar tillgång till rent vatten och sanitära 

tjänster. Omkring 54 procent av befolkningen har begränsad tillgång till 

vatten. Detta beror på dels elbrist och dels på förstörda och undermåliga 

vattenanläggningar.114 

 

Över en halv miljon saknar adekvat husrum. Konflikten har åsamkat stora 

materiella skador på både byggnader och infrastrukturen. Många 

internflyktingar bor i övergivna eller halvfärdiga byggnader, alternativt i 

kollektivcenter. Levnadsförhållandena där beskrivs som svåra. Brist på 

arbetstillfällen har gjort det svårt för internflyktingar att hyra bostäder, eller 

få möjlighet att återbygga sina bostäder vid ett hemvändande.115  

 

6. Situationen för särskilt utsatta grupper 
Det prekära och instabila läget i landet de senaste sex åren har som det 

framkommit ovan drabbat civilbefolkningen hårt. De politiska krafterna som 

konkurrerar om makten är beroende av milisstyrkorna för att konsolidera sin 

politiska ställning, vilket oftast sker på bekostnad av civilbefolkningen. 

Detta har gett miliser och andra väpnade grupper stort inflytande men också 

ett stort svängrum att agera utan rättsliga repressalier. Human Rights Watch 

uppger i sin årliga rapport från 2016116 att miliser med kopplingar till 

landets maktcenter upprättat egna interneringscenter. Tortyr, övergrepp och 

försvinnanden har bland annat förekommit.117 Rivaliserande fraktioner har 

belägrat bostadsområden och urskillningslöst beskjutit civila mål, med flera 

dödsoffer till följd. Områdena Benghazi, Derna och Sirte har varit särskilt 

utsatta. I juli 2016 påträffades 10 oidentifierade kroppar vid en soptipp, med 

skottskador och tortyrmärken. Ingen har tagit på sig ansvaret för dådet.118  

 

Miliser fortsätter att kontrollera fängelser och interneringscenter där 

tusentals människor bl.a. kvinnor och barn, sitter fängslade utan åtal eller 

rättegång. Förhållandena är undermåliga och straffriheten utbredd. I juni 

2016 dödades 12 f.d. medlemmar i Gaddafiregeringen av okända miliser 

                                                 
113 Ibid., s. 17 
114 Ibid., s.18 
115 Ibid., s. 20 
116 Human Rights Watch, Libya: Events of 2016, publicerad 2017  
117 Ibid. 
118 Ibid. 

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/libya
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efter att ha blivit villkorligt frigivna. Kropparna påträffades i olika områden 

i Tripoli. Ingen förundersökning har genomförts i samband med morden.119  

 

Som tidigare angivits är situationen för internflyktingarna särskilt prekär. 

De cirka 40 000 etniska Tawarghan som tvingades bort av Misratamilisen 

2011, anklagade för kopplingar till Gaddafiregimen, har fortfarande inte fått 

återvända.120 Situationen för övriga internflyktingar är också svår. För de 

över 350 000 som återvänt är förhållandena på hemorten prekära, med 

fortsatta stridigheter. Många områden är dessutom minerade.121     

 

Oliktänkande, politiska opponenter, eller personer med kopplingar till vissa 

oppositionella klaner eller familjer har kidnappats och torterats av väpnade 

milisgrupper.122 I december 2016 kidnappades en person på öppen gata av 

medlemmar av SCMD. I februari 2017 grep LNA-anhängare sonen till en 

lokal milisledare i Abdjadiya, och höll honom i en ”informell” 

interneringscenter i två dagar innan han släpptes.123 Vice chefen för FN:s 

kommissariat för mänskliga rättigheter, Kate Gilmore, bekräftade 

uppgifterna i sitt anförande till MR-kansliet i januari 2017. Gilmore tillade 

att nationella rådet för civila rättigheterna (National Council for Civil 

Liberties) i Tripoli tvingats stänga sitt kontor efter att personalen 

attackerats.124 I mars i år dödades MR-aktivisten, Abdul Basir Abu Dahab, i 

Derna när en bomb placerats under hans fordon.125  

 

Journalister och mediaanställda har också mördats och kidnappats av 

milisgrupper.126 I januari 2016 greps en korrespondent till en lokal 

nyhetskanal, Libya HD, och kvarhölls i tre dagar där han misshandlades och 

torterades. I juli och september samma år mördades två journalister av IS-

jihadister i Benghazi respektive Sirte.127          

 

Kvinnornas situation försämrades successivt efter upproret 2011. Kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden och inom politiken har kraftigt minskat. 

Endast 6 procent av representanterna i den nya regeringen är kvinnor, mot 

tidigare regeringar, t.ex. GNC där 17 procent satt med i 

regeringssammansättningen.128 Diskriminering och våld mot kvinnor har 

ökat allt efter att rättssamhället försvagas på grund av det instabila läget, och 

                                                 
119 Ibid. 
120 Lifos, doknr. 33808, Libya: Vulnerable Groups, 2014-12-19, s. 10 
121 United Nations Office for the Coordination of Human Affairs (OCHA), Libya: 

Humanitarian Needs Overview 2017, november 2016, s. 19 
122 United Nations Security Council, Report of the Secretary- General on the United 

Nations Support Mission in Libya, 2017-04-04, s. 7 
123 Ibid. 
124 UK Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber): ZMM (Article 15 (c)) Libya 

CG (2017) UKUT263 (IAC),punkt 48  
125 UK Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber): ZMM (Article 15 (c)) Libya 

CG (2017) UKUT263 (IAC),paragraf 48 
126 Human Rights Watch, Libya: Events of 2016, publicerad 2017 
127 Ibid. 
128 Jusoor Center for Studies and Development, The Situation of Women in Libya, 2017-03-

08, s. 1 
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den straffrihet som råder till följd av det. Detta har i sin tur förstärkt de 

traditionella patriarkala maktstrukturerna i samhället.129 Våld och övergrepp 

i hemmet har ökat, men rapporteras sällan, oftast av rädsla för 

stigmatisering. Sexuella trakasserier, och särskilt genom social media, är 

utbrett. Kidnappning och våldtäkt av unga kvinnor som vedergällning mot 

rivaliserande grupper och klaner har också rapporterats. Våldtäkterna har 

därefter spritts via sociala medier.130    

 

Kvinnliga aktivister utsätts i all större utsträckning för nätmobbning och 

dödshot. I juni 2014 mördades MR-aktivisten Salwa Bughaighis i sitt 

hem.131  

 

Svårt drabbade är migranter och flyktingar som befinner sig i landet. Många 

vistas under oviss tid i interneringscenter. Tortyr, övergrepp och våldtäkter 

är vanligt förekommande. Migranterna används som gisslan för att pressa 

pengar (upp till 8 000 USD) från oroliga anhöriga i hemländerna.132      

 

7. Möjlighet att återvända till Libyen 
 

Det är svårt att få information om resvägar och situationen vid 

gränsövergångarna. En vittnesexpert, Alison Pargater, och specialist på 

Nordafrikastudier vid Kings College i London, anförde följande om 

resvägarna vid sitt vittnesmål inför Migrationsöverdomstolen i 

Storbritannien, i juni år:  

 

Det är möjligt att förflytta sig inom landet, men farligt. Vad beträffar 

möjligheten att resa in med flyg till landet uppgav A. Pargater att Ma´tiga 

flygplats är den för närvarande enda fungerande flygplatsen i Tripoli. 

Flygplatsen har tidigare använts för inrikesflyg, men har nu omvandlats till 

en internationell flygplats, efter att Tripolis internationella flygplats skadats 

i stridigheterna 2014. Flygplatsen kontrolleras av regeringstrogna SDF-

miliser. Milisgruppen driver ett interneringscenter i närheten av flygplatsen. 

Flygplatsens dagliga verksamhet drivs i huvudsak av Libyens 

luftfartsmyndighet, men miliserna har haft direkt insyn i driften av 

flygplatsen. Milisen har också bedrivit utpressning och illegal handel på 

anläggningen vilket har föranlett uppsägningar bland flygplatspersonalen. 

Det har också förekommit kidnappningar och skottlossning på 

flygplatsen.133  

 

                                                 
129 Ibid., s. 4 
130 Ibid., s. 6 
131 Ibid., s. 5 
132 Marsad, 200 Migrants Kidnapped and Tortured in Libya, 2017-06-19 
133 UK Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber): ZMM (Article 15 (c)) Libya 

CG (2017) UKUT263 (IAC),paragraf 68 
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Flygplatsen i Benghazi är stängd för civiltrafiken med anledning av det 

rådande säkerhetsläget i landet. Detta gäller även flygplatsen i Sabha. 

Flygplatsen i Misrata är öppen, och även Labraq flygplats i al-Baida.134        

   

Vad beträffar landsvägarna och gränsövergångar uppgav A. Pargeter att 

resvägen till den tunisiska gränsen sker längs kustvägen och vid 

gränspassagen i Ras Jedir.  Strider mellan rivaliserande grupper (från 

Warshatafana och Zawiya) har inträffat längs vägen, varför 

gränsövergången hållits stängt under de senaste månaderna och åren. 

Särskilt spänt har det varit i områdena mellan Zawiya och Janzour. 135 

 

Pargeter citerar amerikanska utrikesdepartementets (US State Department) 

reseföreskrifter från den 2:a maj 2017: 

 
 'Developments in Libya continue to affect the security situation along the Tunisian-Libyan 

border in areas such as Ras Jedir and Dehiba along with the cities of Ben Guerdan and 

Medenine. The Libyan border is frequently closed to all traffic with short notice for 

extended periods.'136 

 

8. In- och utreserestriktioner 
I januari 2015 beslutade den då internationellt erkända HoR-regeringen i 

Tobruk om inreseförbud för palestinier, syrier och sudaneser. Beslutet togs i 

syfte att stävja radikaliserade personer från att ansluta sig till jihadistgrupper 

i Libyen.137 I april 2017 tillkännagav general Haftar att beslut om 

inreseförbudet föreligger för vissa nationaliteter. Enligt tillgänglig 

rapportering ska beslutet omfatta medborgare från Syrien, Pakistan, 

Bangladesh, Iran och Yemen. Därutöver avser beslutet även personer som 

saknar uppehållstillstånd och inreseviseringar.138 Beslutet uppges ha 

utfärdats av passmyndigheten vid  al-Abraq internationella flygplats (i östra 

Libyen).139 Lifos har i skrivande stund inte hittat någon information om 

huruvida palestinier omfattas av det  nya beslutet från april i år. Lifos har 

inte heller hittat  information som tyder på att myndigheterna hävt tidigare 

beslut från 2015 beträffande palestinierna, varför det inte går att bekräfta 

huruvida inreseförbudet fortfarande råder för palestinier. Därutöver är det 

inte klart om det senaste beslutet tillämpas i alla delar av landet eller om det 

endast omfattar de områden som kontrolleras av LNA.  

 

Myndigheterna i landets östra delar har vidare infört utreserestriktioner för  

män och kvinnor i åldrarna 18 till 45 år. Personer som omfattas av 

restriktionerna ska ansöka om säkerhetstillstånd innan utresa från landet. 

Beslutet som fattades av östra regionens militärstab tycks endast omfatta 

                                                 
134 Ibid. 
135 Ibid., paragraf 69 
136 Ibid. 
137 The Jerusalem Post, Libya Bans Palestinians, Sudanese and Syrians from Entering 

Country Amid Terror Threat, 2015-01-06, Reuters, Libya’s official government bans 

Palestinians, Syrians and Sudanese from entry, 2015-01-06   
138 Middle East Monitor, Haftar announces ’Muslim Ban’ in Libya, 2017-04-11  
139 Al Arabiya, 10-04-2017,حفتر يمنع دخول 6 جنسيات إلى ليبيا  
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landets östra delar, dvs områden som kontrolleras av LNA. Beslutet har 

kritiserats från olika håll i landet och många bedömare tvivlar på att beslutet 

kommer att tillämpas.140      

 

  

                                                 
140 BBC News, East Libya bans travel for those aged between 18 and 45, 2017-02-24 
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9. Förkortningar 
AFRICOM United States Africa Command 

AQIM al-Qaeda the ISlamic Maghreb 

ASL Ansar al-Sharia Libyen 

BAM al-Bunyan al-Marsus 

BRSC Benghazi Revolutionary Shura Council 

GNA  Government of National Accord 

GNC General National Council  

HoR House of representatives 

IED Improvised Explosive Devices 

IOM International Organisation for Migration 

IS Islamiska Staten 

IYSC Islamic Youth Shura Council 

LIFG Libyan Islamic Fighting Group 

LPA Libyan Political Agreement 

NLA National Libyan Army 

OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs 

NSG  National Salvation Government 

PFG Petroleum Facilities Guards 

SCMD Shura Council of Mujahedeen in Derna 

SDF Special Deterrent Forces 

UNSMIL United Nations Support Mission in Libya 

WFP World Food Program 

WHO World Health Organisation 
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