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Denna rapport syftar till att ge en aktuell lägesbild över den politiska och säkerhetsmässiga
situationen i Libyen och dess påverkan på civilbefolkningen. Vidare ger rapporten en överblick av de ledande väpnade och politiska aktörer som formar händelseutvecklingen i landet.

2
Efter Muammar Gaddafis fall 2011 har Libyen fortsatt att plågas av laglöshet och politisk fragmentering. Ingen regering har vid något tillfälle helt haft kontroll över landet. Under 2014
försämrades läget ytterligare när parlamentets två dominerande block: det liberala nationalrådet (General National Council, GNC) och det islamistiska blocket, hamnade i ett låst politiskt
läge i frågan om förlängningen av parlamentets mandat för att säkerställa en ny författning.1
I december 2015 nådde parterna en politisk uppgörelse, Libyan Political Agreement (LPA), under FN:s regi om en ny enhetsregering Government of National Accord (GNA).2 Representanthuset (House of representatives ) som initialt godkände den nya regeringen, valde att dra
tillbaka sitt stöd sommaren 2016. Representanthusets vägran att godkänna GNA:s legitimitet
utgör grunden för den pågående politiska turbulens som råder i landet idag.3
Landet har sedan dess splittrats i två rivaliserande maktcentrum, belägna i två av landets huvudprovinser: Tripolitanien i väst respektive Cyrenaica i öst. Tripolitanien leds av det internationellt erkända och FN-stödda Tripolibaserade GNA. Cyrenaica, med maktcentrum i Benghazi
och Tobruk, styrs av representanthuset, som är lierad med general Khalifa Haftars styrkor Libyan National Army, LNA (även kallad Libyan Arab Armed Forces , LAAF).4 Landets tredje huvudprovins i söder, Fezzan, är indelad i olika kontrollzoner som leds av rivaliserande etniska
klaner (t.ex. tebu, tuareg och araber), och där LNA sedan 2016 etablerat ett nätverk av väpnade allianser.5
Maktkampen efter 2016 har i huvudsak pågått mellan enhetsregeringen och general Haftars
styrkor LNA. I april 2019 drog Haftar igång en storoffensiv västerut, med mål att avsätta enhetsregeringen i Tripoli. LNA:s framryckningar resulterade i en långdragen belägring av Tripoli. Den 14 månader långa belägringen bröts i juni 2020, efter att GNA-lierade väpnade

1

Lifos, Temarapport: Libyen - Säkerhetsläget och dess inverkan på civilbefolkningen, 2017-09-05, s. 7,
url (Hämtad 2021-03-02)
2

UN-News, UN welcomes ’historic’ signing of Libyan Political Agreement, 2015-12-17, url (Hämtad
2021-03-02)
3

National Interest Foundation (The), A case Study on Libya: How external actors play a major role in domestic instability, 2020-06-24, url (Hämtad 2021-03-05)
4

EASO, COI Query, Security situation between 1 January 2019 and 30 September 2020 in Al-Butan, AlJabal Al-Akhdar, Al-Jabal Al-Gharbi, Al-Wahat, Al-Jifra, Al-Margeb, Al-Marj, Al-Nuqat Al-Khams, Azzawiya, Benghazi, Derna, Nalut, Sirt and Tripoli, 2020-12-07, s. 4, url (Hämtad 2021-03-02)
5

Chatham House, The Development of Libyan Armed Groups Since 2014, Community Dynamics and
Economic Interests, mars 2020, s. 35 url (Hämtad 2021-03-02)
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grupper, med militärt stöd från Turkiet,6 återtog kontrollen över huvudstaden.7 I augusti
2020 utlyste GNA och representanthuset omedelbar eldupphör.8 I oktober nådde en kommission, sammansatt av fem militära företrädare från vardera sidan i konflikten (5+5 Joint
Military Commission), en formell uppgörelse om vapenvila som parterna, GNA respektive
Haftar, senare undertecknade i Genève. Uppgörelsen inkluderar ett omedelbart tillbakadragande av samtliga utländska trupper från landet (se 3.2) och återtåg av libyska stridsfaktioner
till respektive hembaser.9 Därtill föreskriver uppgörelsen nedrustning av landets samtliga
väpnade faktioner och att en särskild kommitté Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) upprättas för att överse integreringen av faktionerna i statens säkerhetsapparat.10
I februari i år röstade deltagarna i Libyens FN-stödda forum för politisk dialog The Libyan
Political Dialogue Forum (LPDF) fram ledarna till en övergångsregering, premiärminister och
presidentrådet, i väntan på val, som är planerat till december i år.11 Den 15 mars svors den
nya regeringen in i Tobruk, som är belägen i östra Libyen. Regeringen som går under namnet Government of National Unity (GNU), leds av premiärminister Abdul Hamid Dbeibah.12

3
Den fem år långa konflikten har gett upphov till påtagliga förändringar i den säkerhetspolitiska utvecklingen i landet. Förutom libyska huvudaktörer är flera milisgrupper och utländska
parter med konkurrerande agendor inblandade i konflikten. Aktördynamiken har som konsekvens bidragit till en förlängning av konflikten. 13

3.1

Libyska huvudaktörer

Konflikten involverar ett flertal inhemska aktörer där den formella konfliktlinjen gäller regeringsmakten i landet. Huvudaktörerna är den Tripolibaserade regeringen GNA samt LNA som

6

Congressional Research Service, Libya and U.S. policy, 2020-08-03, url (Hämtad 2021-03-03)

7

BBC News, Libya conflict: GNA regains full control of Tripoli from Gen Haftar, 2020-06-04, url (Hämtad 2021-03-03)
8

Deutsch Welle (DW), Libya: Rival authorities declare immediate cease-fire, 2021-08-21, url (Hämtad
2021-03-03)
9

International Crisis Group (ICG), Fleshing out the Libya ceasefire agreement, 2020-11-04, s. 1–2, url
(Hämtad 2021-03-03)
10

Ibid., s. 4–5

11

Guardian (The), UN-sponsored talks produce interim government for Libya, 2021-02-05, url (Hämtad
2021-03-03)
12

National (The), Libya’s new Government of National Unity takes oath of office in Tobruk ceremony,
2021-03-15, url (Hämtad 2021-03-15)
13

National Interest Foundation, 2020-06-24
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kontrollerar stora delar av landets östra och södra delar (se 4.1.1). Av stor betydelse är även
landets många milisgrupper, vars stöd är av avgörande betydelse för huvudparterna.14
3.1.1

Enhetsregeringen GNA

GNA har emellertid inte lyckats etablera territoriell kontroll över stora delar av landet.15
GNA:s maktbas vilar på en komplex koalition av olika politiska- och väpnade aktörer som
kretsar kring enhetsregeringens ledning i västra Libyen. Koalitionen präglas av en svag och
fragmenterad politisk sammanhållning samt maktstridigheter mellan konkurrerande grupperingar, som inte sällan tar stöd av väpnade grupper för att driva fram sina egna agendor. Brist
på tydliga hierarkiska och disciplinära strukturer har också lett till öppna konfrontationer mellan olika väpnade grupper som strävar efter att expandera sin territoriella kontroll.16
3.1.2

Kahlifa Haftars väpnade koalition LNA och representanthuset

LNA, som leds av general Khalifa Haftar, är en militärkoalition som stödjer representanthuset i
östra Libyen. Styrkorna består av en hybrid av säkerhetsinstitutioner och irreguljära väpnade
grupper. Haftars mål är att återställa kaoset i efterdyningarna av upproret 2011 och samtidigt
kväsa de islamistiska krafterna som uppkom av det politiska vakuumet efter upproret.17
LNA:s maktbas kretsar i huvudsak kring Khalifa Haftar och dennes personliga ambitioner att
framstå som de facto-ledaren för östra Libyen,18 trots att den exekutiva makten ligger hos representanthuset.19
LNA har under konfliktens gång ökat sin territoriella kontroll över stora delar av landet, som
omfattar strategiskt viktiga oljefält,20 vilket även stärkt Haftars politiska inflytande. 21 Kontrollen av oljefälten är betydelsefulla för finansiering av konflikten, men ger även maktcentrumet
i öst större förhandlingsutrymme, både gentemot inhemska och utländska aktörer. 22
Även om LNA-koalitionen framställs som mer sammanhållen, jämfört med GNA, präglas den
också av interna stridigheter, inte minst med representanthuset som Haftar nödgas dela
makt med, men som han själv använt som politiskt rökridå för att flytta fram sina positioner. 23

14

European Council on Foreign Relations, Who’s who in Libya’s war, 2020-06-18, url (Hämtad 2021-0308)
15

Guardian (The), Libyan army chief strengthens hand by taking more territory, 2019-03-11, url (Hämtad
2021-03-08)
16

Konrad Adenauer Stiftung, inside Libya, 2020-12-15, s. 13–14, url (Hämtad 2021-03-05)

17

European Council on Foreign Relations, Guns and Governance, How Europe should talk with non-state
armed groups in the Middle East, [odaterad], url (Hämtad 2021-03-07)
18

Ibid.

19

Konrad Adenauer Stiftung, 2020-12-15, s. 16

20

Guardian (The), 2019-03-11

21

Reuters, Factbox: Libya’s oil industry caught in middle of power struggle, 2020-01-24, url (Hämtad
2021-03-08)
22

Ibid.

23

Konrad Adenauer Stiftung, 2020-12-15, s. 16
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3.1.3

Väpnade grupper

Den väpnade konflikten omfattar ett stort antal milisgrupper, som i olika konstellationer
stödjer huvudaktörerna i konflikten. Klientelismen är utbredd i landet och många milisgrupper har varit och är ombytliga i sin lojalitet. Milisernas skiftande lojalitet kan hastigt förändra
pågående stridigheter och maktbalansen mellan parterna. 24
Bilden för milisgrupperna har förändrats sedan 2011. De flesta grupper som deltog i upproret, med mål att störta Gaddafiregimen, har upphört att existera. Istället har nya väpnade
koalitioner bildats i takt med det växlande säkerhetspolitiska landskapet som vuxit fram sedan dess.25 Det rådande politiska och säkerhetsmässiga vakuumet, i kombination med ökad
arbetslöshet och en lukrativ illegal ekonomi (t.ex. vapensmuggling och människohandel), har
frambringat en ny kader av milisgrupper. Dessa drivs av ekonomiska incitament, i en tid när
både allmänheten och makteliten efterfrågar säkerhetstjänster, eftersom statsapparaten
misslyckats i denna del.26
Huvudparternas stridskapacitet består av en sammanslagning av olika väpnade koalitioner,
alternativt allianser med enskilda lokala milisgrupper. GNA:s väpnade grupper omfattar cirka
30 000 kombattanter. De består i huvudsak av kvarvarande delar av Libyens reguljära styrkor
från Gaddafiregimen samt lokala milisgrupper.27 Regionen styrs sedan 2017 av fyra Tripolibaserade grupper, uppger Chatham House i sin rapport om de väpnade gruppernas utveckling sedan 2014:





28

Andra konsulterade källor som EASO refererar till i sin COI-query29 från december 2020 tillägger följande grupper/koalitioner:




30
31

24

Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Kingdom of Militias: Libya’s second war of
post-Qadhafi succession, 2019-05-31, s. 3, url (Hämtad 2021-03-09)
25

Ibid., s. 5

26

Ibid., s. 6

27

EASO, 2020-12-07, s. 8

28

Ibid., s.15

29

EASO, 2020-12-07, s. 9–8

30

ISPI, 2019-05-31, s. 7

31

Lifos, 2017-09-05, s. 10
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32
33
34

LNA:s styrkor som omfattar cirka 25 000 kombattanter, varav 18 000 milismän,35 består av en
koalition av huvudsakligen lokala miliser respektive klanmiliser. Därtill tillkommer legorekryter från främst Sudan, Tchad och Ryssland. De väpnade grupperna som ingår i koalitionen
upprätthåller territoriell och administrativ kontroll över områdena under deras befäl.36
För mer information om Libyens väpnade grupper rekommenderas följande rapporter:
Chatham House: The development of Libyan Armed groups since 2014: Community dynamics
and economic interests. 37
EASO: Libya: Security situation between 1 January 2019 and 30 September 2020 in Al-Butan, AlJabal Al-Akhdar, Al-Jabal Al-Gharbi, Al-Wahat, Al-Jifra, Al-Margeb, Al-Marj, Al-Nuqat Al-Khams,
Azzawiya, Benghazi, Derna, Nalut, Sirt and Tripoli. 38
Italian Institute for International Political Studies (ISPI):
of post-Qadhafi succession. 39

3.2

Regionala och globala aktörer

Utländska stater har stora geopolitiska och ekonomiska intressen i Libyen och har således
starkt inflytande över huvudparternas kapacitet och därmed konfliktutvecklingen i landet.
Därtill råder det en splittring mellan dessa aktörers agerande i Libyen. Detta beror främst på
de enskilda ländernas olika ekonomiska, politiska och säkerhetsmässiga intressen och likaledes regionala och politiska allianser.40
De länder som aktivt stödjer den internationellt erkända regeringen, GNA, är huvudsakligen
Turkiet och Qatar. Andra länder är Algeriet, Tunisien, Marocko och Italien. LNA och Haftar har
å sin sida fått stöd från främst Ryssland, Egypten och Förenade arabemiraten (AE), men även
Saudiarabien, Jordanien och Frankrike.41
Avsnittet fokuserar på de ledande utländska aktörerna i konflikten och deras påverkan på
händelseutvecklingen i landet.

32

ISPI, 2019-05-31, s. 7

33

Ibid., s. 11

34

EASO, 2020-12-07, s. 9

35

Ibid.

36

Konrad Adenauer Stiftung, 2020-12-15, s. 16

37

Chatham House, mars 2020

38

EASO, 2020-12-07

39

ISPI, 2019-05-31

40

National Interest Foundation (The), 2020-06-24

41

Ibid.
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3.2.1

Turkiet

Turkiet är GNA:s främsta allianspartner. Turkiets intressen i Libyen var initialt ekonomiska,
med sikte att investera i återuppbyggnad av landet efter den arabiska våren. 42 De växande
influenserna av för Turkiet likasinnade islamistgrupper, inte minst Libyens gren av muslimska
brödraskapet (MB), banade vägen för en ny strategi för Turkiet i Libyen. Turkiet var länge
fristad för islamistiska dissidenter som flytt Libyen, något som Turkiet begagnat sig av sedan
2014 för att expandera sina regionala ambitioner i Medelhavsregionen.43 I november 2019
slöt parterna ett militärt avtal respektive avtal om en sjöfartsgräns som ger Turkiet rätt att
leta och borra efter gas och olja i områden som både Grekland och Cypern gör anspråk på,
och som har varit föremål för en långtgående dispyt mellan länderna. Gränsdragningen har
bidragit till att trappa upp tonen mellan länderna i östra Medelhavet.44 Turkiets och GNA:s
agerande har mötts av starkt kritik från världssamfundet som menar att avtalet bryter mot
internationell sjöfartslag och samtidigt strider mot grundläggande suveränitetsprinciper och
god grannsämja.45 I gengäld säkrade Turkiet det militära stödet GNA behövde för att vända
konflikten till sin fördel och eventuellt trycka tillbaka Haftars styrkor från Tripoli i juni 2020. 46
Förutom militärt stöd har Turkiet mobiliserat uppemot 2 00047 syriska legosoldater, vilka
nådde framgångar med att blockera LNA:s proviantled under konflikten.48
3.2.2

Qatar

Qatar har varit en nyckelaktör i Libyen under den arabiska våren och efter Gaddafiregimens
fall. Qatar har bistått flera islamistiska grupper ekonomiskt, militärt och politiskt. 49 Landet är
också huvudsponsor till flera GNA-stödda milisgrupper. 50
3.2.3

Ryssland

Rysslands intervention i Libyen efter den arabiska våren har karaktäriserats som både långsam och vaksam. Ryssland har kunnat uppnå både strategiska och taktiska mål utan ingripande från väst. Rysslands geostrategiska mål i Libyen är att stärka sin roll som motvikt till

42

European Union Institute for Security Studies (ISS) Libya’s conflict, November 2019, s. 5, url (Hämtad
2021-03-10)
43

European Council on Foreign Relations, juni 2019, s. 15–16

44

Deutsch Welle (DW), Turkey-Libya maritime deal triggers Mediterranean tensions, 2019-11-29, url
(Hämtad 2021-03-05)
45

European Parliament, Briefing: Libya: Geopolitics of protracted civil war in the western Mediterranean,
2020-04-27, s. 3, url (Hämtad 2021-03-10)
46

National Interest Foundation (The), 2020-06-24

47

Guardian (The), Exclusive: 2,000 Syrian fighters deployed to Libya to support government, 2020-01-15,
url (Hämtad 2021-03-09)
48

Konrad Adenauer Stiftung, 2020-12-15, s. 8

49

European Council on Foreign Relations, juni 2019, s. 15–16

50

Special Operations Forces Report (SOFREP), Libyan civil war: Qatari involvement, 2020-10-18, url
(Hämtad 2021-03-09)
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den amerikanska hegemonin i MENA-regionen51 och samtidigt få tillgång till nya baser i Medelhavet, bortom Svarta havet,52 och längs med NATO:s södra gräns. Ryssland har också ekonomiska intressen i landet, men siktar även på framtida investeringar som i längden gynnar
regimen och makteliten på hemmaplan.53
Rysslands militära strategi i Libyen har gradvis expanderat under åren. 54 Strategin har omfattat utbildning, militär- respektive underrättelserådgivning, och på senare år kontrakterade
säkerhetsstyrkor Wagnergruppen 55 samt syriska legorekryter som Ryssland använt i offensiven mot GNA.56 År 2020 hade Ryssland cirka 1 200 kontrakterade kombattanter i Libyen.57
Rysslands oväntade beslut att dra tillbaka sina styrkor, efter att Ryssland nått en överenskommelse med Turkiet om eldupphör, föranledde LNA:s reträtt från Tripoli. 58 Beslutet ledde även
till att andra Haftarsponsorer Egypten och AE omvärderade sina positioner.59
3.2.4

Egypten

Egyptens stöd till Haftar ses utifrån som en blandning av ekonomisk opportunism och säkerhetsintressen. Egypten är beroende av Libyens subventionerade oljeleveranser. Remitteringarna som de egyptiska gästarbetarna skickar hem utgör en ekonomisk livlina för flera miljoner familjemedlemmar. Egyptiska företag har också stora investeringar i landet.60 Egypten
ser den drygt 100 mil långa gränsen med Libyen som ett potentiellt terrorhot, där extremistiska nätverk etablerat kontrollzoner på bägge sidan gränsen.61 Med ett gemensamt regionalt intresse att bekämpa extremistiska islamister har Egypten försett Haftar med militärmateriel, trots FN:s sanktionerade vapenembargo mot Libyen.62 Rysslands oväntade beslut att dra
tillbaka sina trupper föranledde Egypten att söka en diplomatisk lösning på konflikten.63

51

Center for Strategic & International Studies (CSIS), Exploiting chaos: Russia in Libya, 2020 -09-23, url
(Hämtad 2021-03-06)
52

Washington Institute for Near East Policy (The) (TWI), Russia’s growing interest in Libya, 2020-01-24,
url (Hämtad 2021-03-08)
53

CSIS, 2020-09-23

54

TWI, 2020-01-24

55

CSIS, 2020-09-23

56

Reuters, Exclusive :Russian hiring of Syrians to fight in Libya accelerated in May, 2020 -06-07, url
(Hämtad 2021-03-06)
57

CSIS, 2020-09-23

58

Reuters, Turkey says any Libya ceasefire deal requires Haftar withdrawal, 2020-07-22, url (Hämtad
2021-03-08)
59

Brookings Institution, Libya’s proxy sponsors face a dilemma, 2020-06-15, url (Hämtad 2021-03-06)

60

ISS, november 2019, s. 6

61

European Council on Foreign Relations, Policy Brief, Libya’s global civil war, juni 2019, s. 5–6, url
(Hämtad 2021-03-04)
62

National Interest Foundation (The), 2020-06-24

63

Konrad Adenauer Stiftung, inside Libya, 2020-12-15, s. 11–12

12

Rapportnummer: 45480

LANDINFORMATION

3.2.5

Förenade arabemiraten

Förenade arabemiraten (AE) har spelat en central roll i kampen mot den arabiska våren och
islamitiska gruppers växande inflytande i regionen särskilt muslimska brödraskapet. AE ser
Libyens MB-dominerade GNA-regering som ett existentiellt hot mot den egna makteliten
(monarkin) och AEs möjlighet att vidhålla sitt grepp över den egna inhemska befolkningen
och civilsamhället. AE har också ekonomiska intressen vad gäller investeringar i Libyens oljereserver64 och i rehabiliteringen av Libyens sargade oljesektor. AE har i likhet med Egypten
stött Haftar militärt, men även politiskt,65 och ser Haftar som en framtida ledare i landet. 66
Emiratens militära stöd till Haftar har också varit omfattande, särskilt flygunderstödet, där
emiraten utfört över 850 flygoperationer sedan konfliktens början. AE uppges även ligga
bakom rekrytering av legosoldater, t.ex. sudanesiska Janjaweed-miliser.67
3.2.6

Saudiarabien

Saudiarabien delar Egyptens och AE:s hotbild av politiska islams växande inflytande i regionen. Landet har däremot inte haft en lika framträdande roll i Libyen. Även om kungariket
inte öppet visat sitt stöd för Haftar, har den genom kronprinsen Mohammed bin Salman visat stort förtroende för Haftars auktoritära ledarskap.68 Därtill har Saudiarabien haft en framträdande roll i det progandakrig som flera av konfliktens aktörer använt sig av (t.ex. Qatar och
AE) i syfte att väcka misstro mot motståndssidan.69
3.2.7

Europeiska Unionen

EU är Libyens största biståndsgivare, både när det gäller humanitär hjälp till civilbefolkningen
och skyddsinsatser till flyktingar och migranter i landet.70 Även om EU officiellt stödjer den
internationellt erkända GNA, står unionen splittrad i konflikten. Länder som Italien och Frankrike har haft olika geopolitiska intressen. Italien, som i linje med EU stödjer GNA, har ett strategiskt intresse i Libyen som främst är kopplat till landets energiförsörjning och strävan att
stoppa migrationen. Haftar har fått stöd och legitimitet från Frankrike, även om Paris officiellt
håller EU-linjen och stödjer regeringen i Tripoli. Frankrike har kritiserats för sitt stöd till Haftar.
Frankrike har flera intressen i Libyen, inte minst när det gäller energiförsörjning och bekämpande av islamistisk terrorism. 71
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4
4.1

Konfliktutvecklingen 2014 2020

Den senaste konflikten, som beskrivs som Libyens andra inbördeskrig (efter upproret mot
Gaddafi 2011), har sin grund i den misslyckade politiska överenskommelsen LPA, som ändrade det säkerhetspolitiska landskapet i landet, menar analytikern Wolfgang Pusztai. GNA
kom således från början att hamna i ett underläge, eftersom regeringen saknade både legitimitet och inflytande i Tripoli. Redan vid GNA:s tillträde kontrollerades Tripoli av inflytelserika
milisgrupper med egen agenda att vidhålla greppet över huvudstaden och oljeintäkterna.
Andra bidragande faktorer är den djupa polariseringen mellan öst (Cyrenaica) och väst (Tripolitanien), inte minst i frågan om fördelningen av oljeintäkterna, men även det alltmer växande inflytandet från islamistiska grupperingar, som dragit nytta av det bräckliga politiska läget för att stärka sitt inflytande över GNA. 72
4.1.1

Kampen mot islamistgruppernas växande inflytande och slaget om oljeresurserna

År 2014 inledde Khalifa Haftar en offensiv under namnet Operation Dignity med mål att
krossa den islamistiska dominansen som haft en inflytande i östra Libyen sedan Gaddafiregimens fall 2011. I juli 2017 utropade LNA seger i Benghazi.73 Drygt ett år senare, i juni 2018 ,
tillkännagav Haftar att man drivit ut islamitiska grupper från det islamistiska fästet Derna74,
som länge varit rekryteringsbas för jihadister.75
I maj 2016 inledde GNA-lierade styrkor en offensiv mot Islamiska statens (IS) sista bastion i
Libyen: kuststaden Sirte. I juni lyckades GNA-styrkorna bryta belägringen, efter flera veckors
intensiva strider.76 I januari 2020 intog LNA staden i en snabboffensiv, efter att ha flygbombat flera GNA-mål i och omkring staden. Framgången i Sirte blev en strategisk seger för
Haftar, som kunde flytta frontlinjen närmare huvudstaden Tripoli.77
Efter LNA:s framgångar i öst vände Haftar siktet mot söder, med mål att säkra landets strategiska oljedistrikt. I juni 2017 intog LNA al-Jufradistriktet i landets centrala delar 78 samt olje-
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Africa News, Libya: Hafter declares victory in Derna amidst reports of clashes against LNA’s opponents, 2018-06-29, url (Hämtad 2021-03-11)
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2021-03-11)
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DW, Libyan pro-government forces say have seized IS-held Sirte, 2016-12-05, url (Hämtad 2021-0311)
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DW, Libya: Haftar’s forces capture strategic Sirte, 2020-01-07, url (Hämtad 2021-03-11)
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hamnbältet i norr (även kallad
i juni 2018, som omfattar Libyens största export79
hamnar, t.ex. Sidra och Ras Lanuf. I januari och februari 2019 tågade LNA-styrkorna in i städerna Sabha och Ubari i söder och säkrade kontrollen över landets största oljefält Sharara. I
och med detta kunde Haftar, som nu kontrollerade över två tredjedelar av Libyens territorium80, säkerställa sitt grepp över stora delar av oljeproduktionen. Interventionen i söder ses
också som en reell ändring i maktbalansen och det status quo som pågått under lång tid.81
4.1.2

Belägringen av Tripoli 2019 2020

I april 2019 inledde LNA en oväntad offensiv mot huvudstaden Tripoli, med mål att avsätta
den Tripolibaserade regeringen och ombilda statsapparaten.82
Striderna i Tripoli gav upphov till den största truppmobiliseringen sedan upproret 2011.83
Stridigheterna omfattade väpnade konfrontationer mellan LNA- och GNA-allierade grupper. I
LNA-styrkorna ingick också milisgrupper från söder och Haftar-lierade grupper hemmahörande i väst. GNA-styrkorna bestod i huvudsak av Tripolibaserade milisgrupper och andra
milisgrupper hemmahörande i västra Libyen, huvudsakligen Misrata- och Zintanmiliser, men
även mindre milisgrupper från östra respektive södra Libyen som tidigare fördrivits av LNAstyrkorna.84 För närmare information om de väpnade grupperna i konflikten rekommenderas rapporten
military landscape. 85
Stridigheterna har i huvudsak kretsat i och omkring huvudstaden Tripoli, inklusive Tripolis internationella flygplats. Bostadsområden vittnar om hårda gatustrider samt drönar- och flygattacker. För detaljerad information om striderna i Tripoli rekommenderas landinformationsrapporten publicerad av Nederländernas utrikesministerium i juni 2020: Country of origin information report on Libya. 86
I januari 2020 införde Haftar en landsomfattande oljeblockad som resulterade i total nedstängning av landets centrala oljefält respektive hamnterminaler.87 Blockaden som lyftes
först i september samma år, uppges ha kostat oljeindustrin närmare tio miljarder US-dollar i
förlorade inkomster, och samtidigt orsakat allvarliga brister i el- och energiförsörjningen.88
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Efter närmare 14 månaders belägring och flera misslyckade försöka att inta huvudstaden, beslutade Haftar att dra tillbaka sina styrkor. I ett uttalande uppgav han att beslutet var avsett
för att lätta förhållandena för civilbefolkningen inför stundande högtiden Eid al-Fitr.89 I Juni
2020 förvandlades de strategiska oljedistrikten Sirte och Jufra till nya skiljelinjer i konflikten,
efter att LNA:s internationella sponsorer hotade med motoffensiv ifall GNA-styrkorna, med
turkiskt stöd, gjorde framstötar mot staden.90
Haftar anklagas för krigsbrott, bland annat för att ha försåtminerat flyktvägar för retirerande
GNA-styrkor.91 Omkring 27 massgravar, omfattande kvarlevorna av 120 män, kvinnor och
barn, påträffades efter att den LNA-lierade al-Kanimilisen drog sig ur staden Tarhuna, nordväst om huvudstaden Tripoli, i juni 2020 (se även 5.2.2).92
I januari 2020 dödades 26 kadetter i en av Förenade arabemiratens planerade drönarattacker
mot en militärakademi i Tripoliområdet. Bevismaterial som BBC tagit del av tyder på att AE
inlett attacken från en flygbas inne i Libyen.93 Annan rapportering pekar ut AE för att ligga
bakom tvångsrekrytering av sudaneser till LNA. Mer information om AE:s tvångsrekrytering
av sudaneser återfinns i HRW:s rapport: Recruited as security guards in the UAE, deceived into
working in conflict ridden Libya instead. 94

4.2

Det allmänna läget i landets huvudprovinser

4.2.1

Tripolitanien

I de GNA-kontrollerade områdena har konfliktdynamiken länge präglats av interna stridigheter mellan rivaliserande milisgrupper: framförallt mellan de Tripolibaserade miliserna, som
kontrollerar stora delar av de statliga institutionerna,95 och framträdande miliser från provinsens övriga delar främst Misrata- respektive Zintanmilisen. Misstänksamhet mellan grupperna ökade efter att GNA flyttade sitt säte till huvudstaden 2016. Något som också haft negativ inverkan på vissa milisgruppers fortsatta stöd till GNA. Den växande agitationen har resulterat i flera miliskonfrontationer under 2018, i syfte att bryta de Tripolibaserade milisernas
grepp över huvudstaden men har inte lyckats. Det är samma rivaliserande grupper som senare kom att förenas när Haftars styrkor inledde sin offensiv mot Tripoli i april 2019 (se
4.1.2).96
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4.2.2

Cyrenaica

Cyrenaica där Haftar har sin bas, har inte sett direkta stridigheter under konflikten. LNA-miliser håller ett hårt grepp om östra provinsen. Miliserna ligger bakom kidnappningar, försvinnanden och tortyr mot civila som kritiserar LNA eller regeringen i öst. 97 Salfistiska grupper,
som Madkhali Salafi , som lierat sig med LNA har starkt inflytande inom säkerhetssektorn i
Benghazi och kontrollerar moskéerna. Gruppen ligger bakom övergrepp och utomrättsliga
avrättningar av civila som uppfattas kritiska mot Haftar. 98
4.2.3

Fezzan

Fezzanprovinsen, huvudort för Libyens oljefält, var historiskt isolerad och ekonomiskt försummad under Gaddafiregimen. Provinsen omvandlades till ett lukrativt fäste för smuggling
som kontrolleras av rivaliserande etniska klaner. De utgör de facto den lokala maktstrukturen,
utan centralregeringens inflytande.99 GNA och LNA har växelvis opererat i området, med
stöd av lokala milisgrupper som tog motsatta partier för de nationellt rivaliserande aktörerna.
Efter att Haftar säkrat kontrollen över stora delar av området 2019,100 mobiliserade LNA sina
styrkor mot Tripoli. Säkerhetsvakuumet som uppstod därefter gav utrymme för kriminella
nätverk och väpnade grupper att operera fritt. Civila har som följd utsatts för kidnappningar,
våld och utpressning på grund av den rådande laglöshet som nu präglar stora delar av provinsen. Därtill har nya spänningar och konfrontationer uppstått mellan olika framträdande
klaner, såsom Tubu, al-Zuway, Awlad Suleiman och al-Ahalis.101

4.3

Islamiska staten

Sedan IS förlorade sina huvudfästen i Sirte respektive Derna 2016 är gruppen försvagad och
kontrollerar inte längre områden i Libyen, men har fortsatt närvaro runtom i landet och tillika
potential att planera attacker, uppger International Centre for the Study of Radicalisation
(ICSR). IS använder Libyens geografiska läge, närheten till subsahariska Afrika i söder och
Europas södra kust i norr, till att rekrytera medlemmar. Även om organisationen inte visat
stark återhämtning efter förlusterna 2016, har IS utnyttjat säkerhetsvakuumet som skapats av
den pågående offensiven i Tripoli.102 I september 2018 dödades två tjänstemän och tio skadades i en självmordsattack mot nationella oljebolagets huvudkontor i Tripoli. En liknande
självmordsattack drabbade valkommissionens lokaler fyra månader tidigare. 14 personer
miste livet vid det tillfället.103 I maj 2019 utförde IS flera attacker mot LNA-mål i Sebha och
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Ghudwa i söder.104 Samma månad utförde organisationen en attack mot oljefältet Zella, 760
km sydost om Tripoli. Två vakter och en soldat dödades.105

4.4

Vapenvilan en väg framåt eller fortsatt kaos?

Vapenvilan som undertecknades i oktober 2020 ser ut att hålla i sig, men läget är mycket
skört. Genomförandet av vapenvilaavtalet ser ut att dra ut på tiden. Parterna anklagar
varandra för fortsatt upprustning, med stöd av lierade internationella aktörer.106 Det utländska trupptillbakadragandet, som enligt avtalet ska slutföras inom 90 dagar, ser inte heller
ut att hålla tidtabellen. Över 20 000 utländska kombattanter finns kvar i landet och fortsätter
bistå parterna i konflikten, enligt FN. De utländska trupperna är i huvudsak koncentrerade
omkring Sirte, Jufra flygbas (500 km söder om Tripoli) och al- Watiya vid gränsen till Tunisien.107
I mars i år bröt nya stridigheter ut i Tripoli mellan GNA-lierade faktioner, rapportera Asharq alAwsat. Vidare rapporteras om att pansarfordon åter börjat patrullera Tripolis gator sedan vapenvilan trädde i kraft. 108 Därtill har bostadsområdet Tajourah, öster om huvudstaden, bevittnat turkiska drönaraktiviteter och upptrappad militär närvaro i området.109 I slutet av februari utsattes GNA-regeringens f.d. inrikesminister, Fathi Bashagha, för ett mordförsök när
hans bilkortege attackerades i Tripoli.110
I landets östra region rapporteras om fortsatt kriminell aktivitet, inklusive mord, kidnappningar och utpressning, framhåller FN:s legation i Libyen, United Nations Support Mission in
Libya (UNSMIL), i sin rapport till FN:s generalsekreterare i januari i år. 111
Avtalet om vapenvila har som konsekvens medfört ett maktskifte, på bekostnad av tidigare
politiska aktörer och säkerhetsaktörer i väst respektive öst. Aktörer som tidigare gynnats av
inrikespolitiskt status quo, ser nu ut att förlora inflytande till följd av den nya politiska överenskommelsen i samband med vapenvilan. Skiftet kan ge upphov till interna och geopolitiska rivaliteter, med risk för nya konfrontationer.112 Pågående mellanhavanden över kontrollen och fördelningen av oljeintäkterna slår hårt mot ekonomin, samtidigt som den riskerar
blossa upp till en ny stridsfråga mellan parterna något som kan ha stora konsekvenser för
landets politiska vägval framöver .113
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För detaljerad information om säkerhetssituationen i olika områden i landet rekommenderas
följande rapporter:


114


115

4.5

Landsomfattande demonstrationer mot dåliga levnadsförhållanden och korruption

I slutet av augusti 2020 bröt gatuprotester ut i städerna Tripoli, Misrata och Zawiya mot dåliga levnadsförhållanden, korruptionen och ständiga avbrott i samhällstjänster som el och
vatten. Protesterna uppges ha organiserats av en nyetablerad grupp: Harakat al-Shabab
(ungdomsrörelsen). Tungt beväpnade milisgrupper ska ha beskjutit demonstranterna med
skarpa skott, uppger Human Rights Watch (HRW) i sin rapport Libya: Armed groups violently
quell protests. Kidnappningar och försvinnanden har också rapporterats under demonstrationerna, framhåller samma rapport. Inrikesministeriet förnekade all inblandning i våldsamheterna som den menade utfört
infiltratörer 116
Demonstrationerna spreds sig österut till Benghazi, Bayda, Sabha och Marj under september.
Demonstranter satte eld på en regeringsbyggnad.117 Senare samma dag den 13 september
meddelade interimsregeringen sin avgång,118 men avvisades senare av representanthuset.119 Flera demonstranter skadades när LNA-styrkor öppnade eld mot demonstranter i
Benghazi.120

4.6

Kriminalitet

Det rådande säkerhetsvakuumet i kombination med svårkontrollerade gränser och ekonomisk instabilitet, har lett till ökad kriminalitet bland de väpnade grupperingarna. De illegala
intäkterna ger grupperna fortsatt kapacitet att strida.
För mer information rekommenderas följande rapporter och artiklar:

114

EASO, 2020-12-07

115

Ministerie van Buitenlandse Zaken, juni 2020

116

HRW, Libya: Armed groups violently quell protests, 2020-09-10, url (Hämtad 2021-03-13)

117

New Arab (The), Government building set ablaze as eastern Libya protests intensify, 2020-09-13, url
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5
Avsnittet ger en överblick över händelseutvecklingens påverkan på civilbefolkningen.

5.1

Civila offer

Nedan är en sammanställning som gjorts av Migrationsanalys över antalet civila skadade och
dödsoffer för perioden 2016 till och med 2020. Uppgifterna är hämtade från databasen
ACLED (Armed Conflict Location& Event Data Project). ACLED är en icke-statlig organisation
som specialiserar sig på konfliktdatainsamling, analys och kriskartläggning.126
Civila offer 2016 2020
År

Civila skadade

Civila dödsoffer

2016

319

245

2017

177

160

2018

356

188

2019

317

290

2020

319

170

Total

1488

1053
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Civila offer: antal civila skadade och dödsoffer för perioden januari
2016 t.o.m. juni 2020
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5.2

Den humanitära situationen

5.2.1

Det allmänna läget

Den politiska kollapsen som drabbat landet de senaste åren och den utdragna konflikten i
dess följd, har drabbat civilbefolkningen hårt. Konflikten har slagit ut stora delar av landets
infrastruktur. Det råder stora brister i basala samhällstjänster, såsom el och vatten, sjukvård
och utbildning,127 uppger FN:s samordningsorgan för humanitärt bistånd OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) i sin humanitära plan för Libyen 2021:
Humanitarian Response Plan-Libya. Landet är sedan tidigare beroende av import av mat och
annat gods. Konflikten, i kombination med införda restriktioner i rörelsefriheten på grund av
coronapandemin, har orsakat ökad livsmedelsosäkerhet bland befolkningen. Omkring 1,3
miljoner individer128 av landets 7,4 miljoner invånare,129 är i dagsläget i akut behov av humanitär hjälp, uppger OCHA i sin humanitära plan för 2021. Hårdast drabbade är Al-Kufra, Ajdabiya ,Benghazi och Tripoli. Detta beror på en kombination av faktorer, bland annat stridigheter som det senaste året drabbat Tripoliområdet, men också för att vissa orter mottagit ett
stort antal internflyktingar (t.ex. Benghazi och Ajdabiya) eller har upplevt en ökning i återvändandet (t.ex. Benghazi), och där samhällstjänsterna särskild belastats.130
Tusentals människor har under konflikten tvingats fly undan stridigheterna. Antalet internflyktingar har gradvis minskat sedan juni 2020 uppger internationella organisationen för migration IOM (Internaltional Organization for Migration) i sin senaste DTM (Displacement Tracking Matrix) från december 2020. Antalet rapporterade internflyktingar i december 2020 var
278 177 individer, rapporterar IOM. Tripoli, Benghazi och Misrata är de orter som hyser störst
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antal internflyktingar.131 Trenden har sedan juni 2020 vänt till ett stigande återvändande. Totalt har 606 965 individer återvänt sedan december 2016, rapporterar IOM i sin DTM för december 2020.132 Återvändandet sker i huvudsak till Benghazi och Tripoli.133
För mer information om situationen för internflyktingar respektive återvändande rekommenderas IOM:s rapport: Libya IDP and returnee report, Round 34, November-December 2020.
Hälsosektorn är på randen till kollaps. Det råder akut brist på vårdpersonal och mediciner.
Hälften av hälsoinrättningarna har stängts sedan 2019, dels på grund av säkerhetssituationen, dels i brist på ekonomiska resurser. Landsbygden är särskilt drabbad.134 Trycket på
hälsosektorn har ökat sedan utbrottet av coronapandemin. Det råder akut brist på skyddsutrustning. Brister i el- och vattenförsörjningen har försvårat sjukvårdens möjlighet att minska
smittspridningen.135 Landet har registrerat drygt 144 000 smittade, varav omkring 2 300
dödsfall136, sedan det första fallet rapporterades i mars 2020.137 Restriktioner i rörelsefriheten
och utegångsförbud har haft en negativ inverkan på civilbefolkningen, inte minst vad gäller
försörjningsmöjligheter och tillgång på varor och tjänster. 138
Utbildningssektorn är tillika svårt ansatt. Över 1,3 miljoner barn har fått avbryta sina studier
under större delen av 2020, främst med anledning av coronapandemin139. I övrigt saknar
skolorna resurser till distansundervisning. Förekomsten av odetonerade sprängladdningar i
bostadsområden är en annan orsak som hindrar barn från att gå i skola. 140
5.2.2

Övergrepp och våld mot civila

Den rådande laglösheten som milisgruppernas agerande bidragit till under konfliktens gång
har alltsomoftast manifesterats i omfattande civilt lidande och skadegörelse på centrala delar
av infrastrukturen. Gatustrider och flygattacker mot civila mål har omvandlat bostadsområden till krigsskådeplatser, med många civila dödsoffer och omfattande skadegörelse som
följd.141 Milisgrupper har plundrat och bränt privata och offentliga egendomar.142
Både LNA och GNA uppges ligga bakom våldet mot civila. LNA anklagas för att ha utfört
godtyckliga drönar- respektive flygattacker mot civila mål under Tripolioffensiven. Vidare har
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styrkorna försåtminerat och placerat ut truppminor i bostadsområden i bland annat Tripoli143, Sirte och Jurfa.144 GNA har också anklagats för flygattacker som drabbat civila. Vidare
rapporteras om skadegörelse och plundring av privata egendomar i samband med GNA:s
intåg i Tarhouna i juni 2020.145
Våldsinslaget inbegriper allvarliga MR-överträdelser, där övergrepp och utomrättsliga avrättningar utförts mot civila som motsatt sig milisgruppernas agerande. Ett av de mest omtalade
fallen är övergreppen mot befolkningen i Tarhouna . Hundratals innevånare fördes bort i
samband med att al-Kanimilisen (som har kopplingar till LNA) intog staden 2015. Vittnesuppgifter som HRW tagit del av talar om tortyr och mord av civila som motsatt sig milisen. Ödet
för många av de bortförda är fortsatt ovisst, rapporterar HRW i sin rapport Libya: Militia
terrorized town, leaving mass graves.146
Personer som uttalat sig mot våldet eller kritiserat milisgrupperna, har utsatts för repressalier,
som t.ex. försvinnanden och lönnmord, utan att rättsliga påföljder vidtagits mot förövarna.
Särskilt drabbade är aktivister, politiker, advokater, domare och journalister.147 Flera politisk
motiverade mord och försvinnande har rapporterats under konflikten. År 2014 rapporterades
närmare 250 fall av politiskt motiverade mord i östra Libyen, uppger HRW.148 Milisgrupper
med kopplingar till GNA regeringen i väst, t.ex. Abu Salim och TRB, uppges ligga bakom kidnappningar, förvinnande, utomrättsliga avrättningar och tortyr, rapporterar AI.149 I juli 2019
bortfördes representanthusledamoten Siham Sergiwa från sitt hem i Benghazi av okända
män, efter att ha kritiserat LNA-offensiven mot Tripoli.150 Ödet för Sergiwa är fortsatt ovisst.151
I november 2020 dödades advokaten och aktivisten Hanan al-Barassi i Benghazi, för att ha
kritiserat myndigheterna och miliserna för att stå bakom våldet och korruptionen i östra Libyen.152
Landet har i många år vittnat om våld och övergrepp på flyktingar och migranter många
av dessa har hamnat i en våldscirkel på vägen mot ett bättre liv i Europa. För aktuell information om gruppens situation rekommenderas Amnesty Internationals rapport: Libya:
.153
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5.2.3

Palestinier och Syrien

Situationen för palestinier är fortsatt prekär. Representanthusets beslut om inreseförbud för
palestinier från 2015 tycks bestå, eftersom myndigheterna misstänker palestinier för kopplingar till terroristgrupper, uppger Nederländernas utrikesministerium i sin landinformationsrapport från juni 2020.154 Migrationsanalys har inte hittat annan aktuell rapportering gällande
palestiniernas situation.
Närvaron av syriska legosoldater under konflikten har väckt negativa känslor hos den libyska
allmänheten, något som påverkat syrier bosatta i Libyen, framhåller Nederländernas rapport
från juni 2020. Av rapporten framgår uppgifter om två syrier som torterats och mördats på
grund av sin nationalitet.155
För bakgrundsinformation om palestinier respektive syrier i Libyen rekommenderas Lifos (nu
Migrationsanalys) rapporter: Palestinierna i Mellanöstern: Uppehållsrätt och dokument156 och
Palestinians and Syrians in Libya157

Läget i Libyen är svårbedömt. Den rådande vapenvilan är bräcklig med risk för nya konfrontationer. Den nytillträdda interimsregeringen har inte ännu hunnit etablera sig.
En fortsatt problematisk utveckling väntas. Ingen tidigare regering har lyckats ena landet sedan Gaddafiregimens fall eller säkra fullständig territoriell kontroll. Jämfört med tidigare företrädare står den nya regeringen inför svåra avväganden: dels att ena ett sargat land, som
kontrolleras av lokala och utländska aktörer med olika geopolitiska och ekonomiska intressen; dels att avväpna milisgrupper som länge dominerat det säkerhetspolitiska landskapet,
och som dessutom genom sin växlande lojalitet till olika maktspelare skapat ett klimat av utbredd klientelism och straffrihet. En annan utmaning av avgörande betydelse för en varaktig
stabilitet är kontrollen och fördelningen oljeresurserna. De inhemska och internationella aktörerna står långt ifrån varandra i frågan. Detta riskerar att hämma fredsarbetet framöver och
samtidigt medföra allvarliga konsekvenser för den välbehövliga ekonomiska återhämtningen, inte minst drabbar det civilbefolkningen som är konfliktens största förlorare.

Al-Arabiya, ISIS claims deadly attack on Libya oil company, 2018-09-12, ISIS claims deadly attack on Libya oil company | Al Arabiya English (Hämtad 2021-03-17)
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