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A líbiai polgárháború 2015 decemberében egy újabb szakaszába lépett, amikor az 
ENSZ közvetítésével létrejött az ún. szkhírati megállapodás. A rivális frakciók által 
kötött egyezmény előírta az ún. nemzeti egyetértés kormányának (Government of 
National Accord, GNA) a létrehozását, amely a nemzetközi közösség reménye sze-
rint Líbia legitim kormányává válhat. Az Európai Unió számára különösen fontos 
lenne ez, hiszen akkor a GNA megadhatná a szükséges felhatalmazást egy európai 
beavatkozás megindítására, akár az embercsempész-hálózatok, akár az Iszlám Ál-
lam ellen. Kérdéses azonban, hogy a Fáiz asz-Szarrádzs vezette egységkormány 
rendelkezik-e a szükséges jogi és gyakorlati szuverenitással, illetve hogy az Unió 
pontosan milyen célokkal és eszközökkel avatkozna be Líbiában. Az elemzés célja a 
líbiai események bemutatása az európai érdekek szemszögéből, valamint egy eset-
leges beavatkozás céljainak, eszközeinek és dilemmáinak az ismertetése.

Az elemzés legfontosAbb megállApításAi

• A 2014 óta tartó második líbiai polgárháború lezárása érdekében 2016 elején 
jött létre a nemzetközi közösség támogatásával az ún. nemzeti egyetértés kor-
mánya. A szervezet létrehozása előrelépésnek tekinthető a konfliktusban ugyan, 
egyelőre azonban úgy tűnik, hogy az ország két legerősebb hatalmi központja 
– a tripoli Hajnal koalíció és a tobruki Méltóság koalíció – nem fogadja el azt 
legitimként.

• A Fáiz asz-Szarrádzs által vezetett nemzeti egyetértés kormánya jogi értelemben 
kétséges, s a gyakorlatban nem létező szuverenitással rendelkezik; láthatóan 
nem sikerült leszerelnie és egységesítenie az országban működő fegyveres 
milíciákat. E csoportok közül kiemelkedik a tobruki Méltóság koalícióhoz kötődő, 
Khalífa Haftar vezette szervezet, amely az egységkormány legerősebb helyi el-
lenfelének tekinthető.

• Az Európai Unió számára a líbiai helyzet a migrációs nyomás és a terrorizmus 
fenyegetésének a csökkentése, valamint az energiabiztonság szavatolása 
szempontjából jelent kihívást. Mivel az Unió és tagállamai nem rendelkeznek 
az ország stabilizálásához megfelelő eszközökkel és politikai akarattal, bár-
milyen beavatkozása korlátozott módon, az említett három érdeke alapján 
képzelhető el.

• A következő hónapokban felgyorsulhat egy európai vezetésű líbiai beavatkozás 
előkészítése. Az intervenció pontos céljai kapcsán két forgatókönyv képzelhető 
el: az egyik az embercsempész-hálózatok ellen indított uniós Sophia misszió 
kiterjesztése líbiai területekre, a másik pedig a tagállamok alkalmi koalíciójának 
közvetett vagy közvetlen beavatkozása az Iszlám Állam hálózata ellen.

• Mindkét fellépéshez szükség van a hivatalos líbiai kormány felhatalmazására, 
ezért az Unió aktívan támogatja az ENSZ Biztonsági Tanácsa által is elismert, 
Szarrádzs vezette egységkormányt.
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• Az elemzés írói szerint a lehetséges forgatókönyvek közül az embercsempész-
hálózatok elleni fellépés bizonyulhat hatékonyabbnak, ugyanakkor az európai 
érdekek érvényesülését hosszú távon csak az ország stabilizálása biztosítaná.

líbiA szerepe európAi szemmel

Az Európai Unió (EU) számára a líbiai válság kiemelkedő biztonságpolitikai 
fenyegetést jelent. Az ország geopolitikai helyzete, valamint a polgárháború 
okozta instabilitás új típusú biztonsági kihívásokat állít az Unió elé, elsősorban 

a migráció, az energiabiztonság és a terrorizmus területén. Muammar al-Kaddáfi 
rendszerének megdöntése után az országban több rivális politikai erő jött létre; ál-
lamhatalomról gyakorlatilag nem beszélhetünk, az instabilitás pedig teret adott az 
Iszlám Állam (Islamic State, IS) térhódításának és egy hatalmas méretű nemzetközi 
migrációnak.

Ennek következtében Európában egyre több szó esik egy lehetséges líbi-
ai beavatkozásról, amely azonban egyelőre több kérdést vet fel, mint amennyit 
megválaszol. Egyrészt több forgatókönyv is létezik az intervenció pontos céljáról, 
kiterjedéséről és célpontjairól, amelyek végrehajtásáról és részleteiről még nem 
döntöttek az európai fővárosokban. Másrészt pedig még nincs meg az akcióhoz 
szükséges nemzetközi jogi felhatalmazás. Egy potenciális beavatkozás feltétele 
ugyanis – az ENSZ BT felhatalmazó határozata hiányában – egy legitim líbiai kor-
mány felkérése lenne. A két rivális kormányzattal és számtalan milíciával rendelkező 
országban elméletileg a 2015. decemberi, ún. szkhírati megállapodás értelmében 
létrejött egy egységkormány, Fáiz asz-Szarrádzs vezetésével, kérdéses azonban, 
hogy a szervezet az európai kormányok támogatásán kívül rendelkezik-e a szüksé-kívül rendelkezik-e a szüksé-
ges jogi vagy tényleges szuverenitással.

Az elemzés célja a líbiai eseményeknek az európai biztonságpolitikai érdekek 
mentén történő bemutatása. Az első részben ismertetjük a jelenlegi polgárháborús 
helyzet legfontosabb aspektusait és szereplőit, majd górcső alá vesszük a 2011 óta 
eltelt időszak eseményeire adott európai uniós válaszokat. Az elemzés egy esetle-
ges beavatkozás legfontosabb lehetséges céljainak, eszközeinek és kimenetelének 
a bemutatásával, valamint a legfrissebb események bemutatásával zárul.

A 2014 ótA tArtó második líbiAi polgárháború
legfontosAbb szereplői

A líbiai válság történetét Muammar al-Kaddáfi 2011-es bukásától napjainkig 
három szakaszra tudjuk osztani. Az első időszak a despotikus vezető elleni, 
2011 februárjában kirobbant felkelést foglalja magába, és 2012 júniusával, az 

http://eeas.europa.eu/global_challenges/index_en.htm
http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445
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Általános Nemzeti Kongresszus (General National Congress, GNC) nevű törvényho-
zói testület megválasztásával zárul. E tizenhat hónap során történt az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete (NATO) vezette beavatkozás, valamint Kaddáfi halála is (2011 
októberében).

Ezt követte egy kb. kétéves átmeneti időszak, amelynek során az instabilitás 
átmenetileg mérséklődött, a líbiai közélet főszereplőjévé pedig az GNC és annak 
különböző politikai pártjai váltak. A konfliktusokat azonban nem sikerült kizárólag 
politikai síkra terelni: a fegyveres milíciákat nem tudták leszerelni, a központi kor-
mányzat pedig gyenge támogatottsággal és belső feszültségekkel rendelkezett. 
A bukott államiság felé sodródó országban a 2012-es választásokon kisebbségbe 
került iszlamista pártok – Katar és Törökország támogatásával – 2014 első felé-
ben gyakorlatilag átvették a hatalmat a GNC és Tripoli felett. Ennek következtében 
a szekulárisabb képviselők elmenekültek, és Tobrukban rendezkedtek be. A két 
párhuzamos politikai kormányzat létrehozása 2014 közepére elvezetett a válság 
harmadik szakaszához, a második líbiai polgárháborúhoz.

A két líbiai polgárháború (a 2011–2012-es, valamint a 2014-ben kezdődött) kü-ött) kü-) kü-
lönválasztása elengedhetetlen az események megértéséhez. Ennek két oka is van. 
Egyrészt az első szakaszban a Kaddáfi-rendszerhez viszonyulás számított a leg-
fontosabb törésvonalnak, a másodikban pedig már Líbia történelmi régiói, törzsei 
és a hozzájuk kötődő ideológiai csoportok számítanak a fő vetélytársaknak. Más-
részt a nemzetközi közösség is másképpen viszonyult a válság két szakaszához: 
míg 2011-ben a NATO fegyveresen is beavatkozott, a második polgárháborúban 
erre már kevés esély mutatkozik. Az észak-atlanti szövetség intervenciója is csak az 
első polgárháború kontextusában értelmezhető, amikor nyugati szempontból – az 
érdekek és értékek alapján is – sokkal egyértelműbb volt a helyzet a szemben álló 
felek megítéléséhez.

A második líbiai polgárháború ugyanis az elsőnél sokkal több szereplővel és 
törésvonallal rendelkezik. A fő szemben álló feleket gyakorlatilag két, önmagában 
is sokszínű és heterogén hálózat (lásd 1. sz. ábra) alkotja, amelyek egyszerre ér-
telmezhetőek területi, ideológiai és hatalompolitikai szerveződésekként. Az egyik 
oldalon láthatjuk az ún. „Méltóság koalíciót”, amelynek központi szervezete a 
Tobrukban székelő Képviselőház. Ennek tagjai egyrészt a 2014-ben Tripoliból elker-
getett iszlamistaellenes erőkből, másrészt az ország keleti feléhez, Kürenaikához 
köthető milíciákból, harmadrészt pedig a régi rendszer tábornokaiból állnak.

A másik oldalon, az ún. „Hajnal koalícióban” pedig a Muszlim Testvériség szim-
patizánsai által irányított, Tripoliban székelő törvényhozó testület, az Általános 
Nemzeti Kongresszus áll, amelyhez a mérsékelt iszlamista csoportok mellett a 
Líbia nyugati feléhez (Tripolitánia) és Miszráta városához köthető harcosok is csat-
lakoztak.

http://internationalrelations.org/libyan-civil-war/
http://internationalrelations.org/libyan-civil-war/
http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2016/04/12-libya-intervention-hamid
http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2016/04/12-libya-intervention-hamid
http://carnegieendowment.org/2016/03/03/path-forward-in-libya/iut5
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=3378
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1. ábra
A második líbiai polgárháború legfontosabb szereplői (2015. decemberig)

Név Méltóság koalíció Hajnal koalíció Iszlám Állam
Központ Tobruk Tripoli Derna, Szirt
Hivatalos
elnevezés Képviselőház Általános Nemzeti 

Kongresszus
Barka Provincia/

Líbia Vilajet

Területi/regionális 
kötődés

Küraneika,
keleti tartományok,

Bengázi

Tripolitánia,
nyugati tartományok,

Miszráta

Északkeleti és 
keleti városok

Ideológiai háttér

Vegyes, leginkább
mérsékelt 

iszlamizmusellenes, 
szekuláris,

nacionalista

Iszlamista Radikális 
iszlamista

Meghatározó
képviselői

Khalífa Haftar
tábornok

Muszlim Testvériség, 
Líbiai Pajzs

Legfontosabb 
külső
szövetségesek

Egyiptom,
Szaúd-Arábia,
Egyesült Arab

Emírségek

Törökország,
Katar,

Szudán

Az Iszlám Állam 
hálózata

A Méltóság koalíció legfontosabb szereplőjének Khalífa Haftar tábornokot 
tekinthetjük. Ő a Kaddáfi -rezsim hadseregében szolgált az 1���–1���-es csá- a Kaddáfi-rezsim hadseregében szolgált az 1���–1���-es csá-
di háborúig, amikor is dezertált, és az Egyesült Államokba költözött. Az amerikai 
titkosszolgálatokkal is együttműködő Haftar 2011-ben tért vissza Líbiába, hogy 
aktív szerepet vállaljon a forradalomban. Az iszlamizmust teljes mértékben eluta-
sító tábornok 2014 februárjában szerzett meghatározó szerepet, amikor a líbiai 
televízióban érvénytelennek nevezte a Muszlim Testvériség által irányított Általá-
nos Nemzeti Kongresszus mandátumát. A bejelentés érdemi hatásának hiányában 
Haftar májusban meghirdette a „Líbia Méltósága” nevű műveletet (ez a névadója 
Haftar és a tobruki székhelyű csoportok koalíciójának), amelynek célja az ország 
összes, általuk terroristának és iszlamistának tekintett csoportjának a likvidálása 
volt. Csapatai (akik magukat Líbiai Nemzeti Hadseregnek nevezik) először Bengázi-
ban tevékenykedtek, majd sikeres hadműveleteket hajtottak végre Tripoliban és az 
ország egyéb területein is.

A gyors sikerek nagy támogatottságot szereztek a tábornoknak, így több jelen-
tősebb erővel rendelkező milícia is csatlakozott a Méltóság koalícióhoz. (Ilyen a régi 
nemzeti hadsereg elit katonáiból álló asz-Száika alakulat is, amely főleg Bengázi-
ban tevékenykedett.) Ennek ellenére Haftar erősen megosztó személyiség maradt, 
hiszen gyakorlatilag felhatalmazás nélkül működik, és a mérsékelt iszlamista cso-
portokkal szemben is erőszakkal lép fel. Megítélésének kettősségét jól mutatja a 
tobruki politikai erőkhöz köthető volt miniszterelnök, Ali Zeidán változó hozzáállása: 

http://www.bbc.com/news/world-africa-27492354
http://www.aljazeera.com/news/2015/03/khalifa-haftar-libya-army-chief-150309235117764.html
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/lna.htm
http://internationalrelations.org/libyan-civil-war/
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a politikus 2014. februárban először nevetséges puccsnak tekintette Haftar színre 
lépését, pár hónappal később azonban támogatásáról biztosította őt az iszlamisták 
elleni harcban.

A tábornok szerepe akkor vált megkérdőjelezhetetlenné, miután hivatalosan is 
szövetséget kötött a tobruki Képviselőházzal. Az ország keleti felének a szimpátiája 
mellett a Méltóság koalíció maga mögött tudhatja Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Ará-
bia és az Egyesült Arab Emírségek támogatását is, valamint sokáig élvezte az ENSZ 
és az EU pártfogását is.

A Tobruk, illetve Haftar tábornok vezette blokk mellett a líbiai polgárháború 
másik főszereplője az ún. Hajnal koalíció. A szövetség élén a Tripoliban székelő és 
mérsékelt iszlamisták által irányított Általános Nemzeti Kongresszus áll, a tagjai kö-a tagjai kö-
zött pedig főleg a nyugati országrészhez és annak városaihoz (pl. Miszráta) köthető 
milíciákat találhatjuk. A koalíció neve szintén egy hadművelethez köthető, ame-
lyet 2014 júliusában hirdettek meg a Muszlim Testvériséghez köthető iszlamista 
csoportok, az akkor még a Haftar-szimpatizánsok kezében lévő tripoli repülőtér 
elfoglalására.

A koalíció egyik legfontosabb tagja a Líbiai Pajzs nevű csoport, amely a katonái 
nagy száma és a jelentős lokális befolyása miatt az egyik legfontosabb milíciának 
minősül. A csoportot még a forradalom utáni líbiai kormány alapította 2012-ben, 
azzal a céllal, hogy elősegítse a korábbi lázadó harcosoknak egy egységes nemzeti 
hadseregbe történő integrációját. A Líbiai Pajzs azonban csak formálisan tartozott 
a védelmi minisztérium alá, vezetői egyre inkább függetlenítették magukat a kor-
mánytól. Emiatt a következő években a milícia szétforgácsolódott (jelenleg több 
különböző társaság is Líbiai Pajzsnak nevezi magát), a legtöbben azonban a tripoli 
kormányhoz és a Hajnal koalícióhoz csatlakoztak. Az iszlamista blokk, amelyhez 
a Líbiai Pajzs mellett a nemzeti hadsereg Haftar-ellenes alakulatai is csatlakoztak, 
nemzetközi szinten elsősorban Törökország, Katar és Szudán támogatását élvezi.

A két rivális kormányzat mellett a líbiai események meghatározó szereplői az 
Iszlám Állam hálózatához köthető csoportok is. A 2014-ben a szíriai IS kötelékében 
harcolt líbiaiak egy része visszatért az országba, s Derna városában megalapítot-
ták az Iszlamista Fiatalok Tanácsát. E csoport vezetői 2014 októberében letették a 
hűségesküt Abú Bakr al-Bagdádinak, attól kezdve pedig az Iszlám Állam hálózatá-ól kezdve pedig az Iszlám Állam hálózatá-l kezdve pedig az Iszlám Állam hálózatá-
nak Líbiai Vilajetévé (tartományává) vagy Barka Provinciájává váltak. A szervezet 
aktívan tevékenykedett a líbiai–egyiptomi határszakaszon; az egyik legbrutálisabb 
megmozdulásukként huszonegy egyiptomi keresztényt végeztek ki. Kairó Derna 
bombázásával válaszolt.

2015 első felében az IS elfoglalta Szirtet (és Líbia északkeleti partvidékének egy 
részét), amely azóta gyakorlatilag a szervezet központjaként működik. A legújabb 
becslések szerint a terrorista szervezetnek hatezer katonája lehet, ugyanakkor mind 
a Hajnal, mind a Méltóság koalícióval ellenséges viszonyban állnak.

http://iranesabz.se/?p=20277
http://english.aawsat.com/2015/01/article55340600/libya-tobruk-government-reaffirms-support-for-general-haftar
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/04/13/Jordan-pledges-support-for-Libya-in-talks-with-General-Haftar.html
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/11/libya-chaos-saudi-arabia-support-ansar-al-sharia-terrorist.html
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/11/libya-chaos-saudi-arabia-support-ansar-al-sharia-terrorist.html
http://english.alarabiya.net/en/perspective/alarabiya-studies/2014/08/25/Libyan-Dawn-Map-of-allies-and-enemies.html
http://english.alarabiya.net/en/perspective/alarabiya-studies/2014/08/25/Libyan-Dawn-Map-of-allies-and-enemies.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19744533
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19744533
http://www.huffingtonpost.com/giorgio-cafiero/the-uae-and-qatar-wage-a-_b_8801602.html
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-states-first-colony-in-libya
http://kki.gov.hu/download/d/ef/d0000/No%203%20Szalai%20M%C3%A1t%C3%A9%20l%C3%ADbiai.pdf
http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/199043/World/Region/IS-group-doubles-in-Libya-to-about-,-US-Official-.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/199043/World/Region/IS-group-doubles-in-Libya-to-about-,-US-Official-.aspx
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A 2015. decemberi szkhírAti megállApodás következményei

A második polgárháborúban kialakult, sematikusan háromosztatú felállás szá-
mottevő mértékben 2015 decemberében alakult át. Akkor az ENSZ Líbiai 
Speciális Missziójának (UNSMIL) a közvetítésével a marokkói Szkhíratban 

született az a megállapodás, amelyet a Méltóság és a Hajnal koalíció (hivatalosan a 
Képviselőház és az Általános Nemzeti Kongresszus) képviselői mellett számos más 
csoport is aláírt.

Az egyezmény legfontosabb eleme az ún. nemzeti egyetértés kormánya (GNA) 
létrehozása volt, amelynek mandátuma egy új alkotmánynak a két éven belü-
li megalkotására szólna. A GNA további fontos feladata a fegyverek begyűjtése, 
a különböző milíciák feloszlatása és egy közös líbiai hadseregbe való integrálása 
lenne. A megállapodás kulcsszerepbe helyezte a tobruki Képviselőházat a politikai 
átmenetben (hiszen 2015 decembere előtt azt fogadta el az ENSZ hivatalos líbi-
ai partnerként): az új kormány felállását gyakorlatilag annak pozitív szavazatához 
kötötte. 2016 januárjában a függetlennek tekintett Fáiz asz-Szarrádzs vezetésével 
megalakult az átmeneti kormány, ám a tobruki testület az ENSZ többszöri felszólí-
tása ellenére sem szavazott hivatalosan bizalmat neki.

Az elutasítás mögött két okot azonosíthatunk. Egyrészt a nemzetközi közös-t a nemzetközi közös-
ség aggodalommal figyelte Haftar tábornok működését, és el akarta kerülni, hogy 
a kétes megítélésű politikus alatt egyesüljenek a líbiai milíciák. Ezért a Szarrádzs-
kormány védelmi miniszterének nem a katonai vezetőt, hanem egy kelet-líbiai 
parancsnokot neveztek ki, amit Haftar és szövetségesei élesen bíráltak. Másrészt, 
ezzel párhuzamosan, a kormányban túlsúlyba kerültek a nyugati országrészhez 
köthető politikusok, így a keleti Méltóság koalíció szerint jobban kötődnek a mérsé-
kelt iszlamista blokkhoz.

A Tripoliban székelő GNC és az új egységkormány viszonya azonban bonyolultabb 
ennél: április elején a testület hivatalosan átadta a hatalmat az egységkormány-
nak, majd egy nappal később a tripoli miniszterelnök visszavonta a döntést. Ezt 
követően az iszlamista törvényhozás több elutasító határozatot hozott a Szarrádzs-
kormánnyal kapcsolatban, amely azonban azóta már meg is érkezett a fővárosba 
Marokkóból.

A tripoli és a tobruki kormányzat képviselőinek decemberi aláírása ellenére te-
hát a szkhírati megállapodás tényleges támogatottsága erősen megkérdőjelezhető 
mindkét oldalon. 2015 végére a két koalíció erősen fellazult, az egyezmény aláírói 
nem képviselték feltétlenül a saját szövetségeseik érdekeit. Ezzel párhuzamosan 
mindkét oldal radikálisabb tagjai – így a keményvonalas iszlamisták és a Haftar 
tábornokhoz köthető katonai vezetők – megerősödtek; ők a saját hatalmuk kor-ők a saját hatalmuk kor- a saját hatalmuk kor-
látozásaként érzékelték a megállapodást. Ennek köszönhetően december óta az 

http://www.libyaobserver.ly/news/tobruk-parliament-rejects-un-imposed-government-keeps-hold-haftar
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=3378
http://www.thenational.ae/world/middle-east/tripoli-u-turn-leaves-libya-and-hopes-of-peace-in-chaos
http://en.gnc.gov.ly/news_det_page.aspx?news_id=27969
http://en.gnc.gov.ly/news_det_page.aspx?news_id=27967
http://www.aljazeera.com/news/2016/03/libya-backed-unity-government-arrives-tripoli-160330125804929.html
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2015C36_lac.pdf
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egyezmény főbb pontjainak a végrehajtása alacsony hatékonysággal történt, és 
egyik koalíció sem szerelte le a milíciáit, ami újabb okot adott a párbeszéd utólagos 
elutasítására.

A szkhírati megállapodás legfontosabb politikai következménye az európai 
államok és a tobruki kormány közötti viszony erős megromlása lett. Míg 2015 
decembere előtt az Európai Unió a tobruki Képviselőházat tekintette hivatalos tár-
gyalópartnerének, 2016 áprilisára intézményesen megszüntették a kapcsolatot, 
ráadásul az egységkormány el nem ismerése esetére Brüsszel szankciókat is kilá-
tásba helyezett.

Az európAi unió líbiA-politikájA 2011 után

Az Európai Bizottság az ún. „Európa globális stratégiájának” megalkotása 
részeként célul tűzte ki az európai kül- és biztonságpolitika számára, hogy 
hatékonyan tudjon válaszolni a globális kihívásokra, beleértve a szomszédos 

országok kríziseit is. E cél megvalósításának az egyik legfontosabb próbatétele a 
líbiai válság, amelyet az Uniónak eddig nem sikerült hatékonyan kezelnie.

Az EU hagyományos válaszmechanizmusainak megfelelően Líbia esetében 
is a bi- és multilaterális magas szintű tárgyalások szervezése, a különböző pénz-
ügyi ösztönzők használata és a szankciók bevezetése számított a legfontosabb 
eszköznek. Ennek megfelelően a 2011-es forradalmat követően az EU – az egyes 
tagállamok kezdeti eltérő állásfoglalása ellenére – egyértelműen a forradalmi erők 
támogatása mellett döntött, és az ENSZ BT 1970. számú (2011) határozatának 
megfelelően különböző szankciókat vezetett be. A határozat értelmében embargót 
hirdetett többek között a fegyverek, az elnyomásra alkalmas felszerelések és bizo-
nyos szolgáltatások kereskedelmére, illetve az illegális olajszállítmányokra, valamint 
több pénzeszközt is befagyasztottak, hogy a Líbiába áramló fegyverszállítás és 
pénzmozgás megszakadjon.

A szankciókkal párhuzamosan az Unió katonai eszközök segítségével 4400 
európai uniós (köztük 120 magyar) állampolgárt evakuált az ország területéről a 
Non-Combatant Evacuation Coordination Group segítségével, mely Máltáról koor-
dinálta a műveleteket. Politikai téren az EU már 2011 tavaszán az ellenzék képviselőit 
tömörítő Nemzeti Átmeneti Tanácsot ismerte el hivatalosan, majd Bengáziban lét-
rehozott egy teljes jogú uniós delegációt.

Az Európai Uniónak a Kaddáfi-rezsim utáni Líbia-politikája négy nagy pillérre 
épül: diplomáciai, gazdasági, kooperációs és védelempolitikai (CSDP) mechanizmu-
sokra. A diplomáciai pillért tekintve az Unió elsődleges törekvése, hogy jó kapcsolatot 
ápoljon az általa elismert líbiai hatóságokkal, aminek egyik elősegítője az EU 2014 
májusában kinevezett különleges líbiai megbízottja. Az Unió ugyanakkor gyakor-
latilag átadta a konfliktus megoldásának a kísérletét az ENSZ-nek, az integráció 
ennek megfelelően a legnagyobb hangsúlyt a nemzetközi közösségben betöltött 
mediátorszerep megtartására helyezte.

http://www.libyaobserver.ly/news/al-dersi-announces-withdrawing-his-signature-list-pro-un-proposed-government-members
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/190971/World/Region/EU-readying-Libya-sanctions-Mogherini.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/190971/World/Region/EU-readying-Libya-sanctions-Mogherini.aspx
https://ec.europa.eu/priorities/stronger-global-actor_en
http://www.brookings.edu/research/papers/2011/06/01-libya-santini
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/081A9013-B03D-4859-9D61-5D0B0F2F5EFA/0/1970Eng.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://kki.gov.hu/download/b/b9/b0000/Elemzesek_2011_12_Magyar_evaku%C3%A1ci%C3%B3_L%C3%ADbi%C3%A1ban.pdf
http://eeas.europa.eu/libya/docs/factsheet_military_lybia_en.pdf
http://internationalrelations.org/libyan-civil-war/
http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_15374_en.htm
http://www.iai.it/sites/default/files/euromesco_27.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/euromesco_27.pdf
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Az európai Líbia-politika tehát gyakorlatilag a helyi ENSZ-misszió, az UNSMIL 
keretei között érvényesül. Az UNSMIL mandátumába tartozik a demokratikus át-
menethez történő segítségnyújtás és a nemzeti párbeszéden alapuló választási 
folyamatok elősegítése, valamint egy új líbiai alkotmány elfogadásának az előmoz-
dítása. Az EU ennek megfelelően elszánt támogatója a szkhírati megállapodás 
mielőbbi implementálásának és az e folyamat részeként létrejövő nemzeti egyetér-
tés kormányának a nemzetközi elismerésének.

A második pillér a gazdasági együttműködésre irányul. A földrajzi közelség és a 
gyarmati kapcsolatok ellenére Líbia (Szíria mellett) az egyetlen olyan mediterrán or-
szág, amely nem kötött szabadkereskedelmi megállapodást az EU-val. Bár 2008-ban 
az euromediterrán partnerség keretén belül elkezdődött egy, az euromediterrán sza-
badkereskedelmi övezethez való csatlakozás keretmegállapodásával kapcsolatos 
egyeztetés, azt a 2011-es események felfüggesztették. Az „arab tavasz” előtt Líbia a 
kereskedelmének 70 százalékát az EU-val bonyolította, de ez az arány 2012 és 2014 
között 3� százalékra csökkent.

A kereskedelmi kapcsolatokat figyelembe véve Líbia jelentősége inkább az ener-
giaexportban rejlik, hiszen az ország az EU egyik legfontosabb afrikai olajexportőre: 
2010-ben 10,5 százalékát biztosította az Unió nyersolajimportjának, ugyanakkor ez 
a forradalmat követően, 2013-ra 5,6 százalékra csökkent.

Harmadrészt, Líbia a polgárháborút megelőzően a kölcsönös politikai 
akarat hiányában csak korlátozottan integrálódott az Európai Unió kooperációs 
kezdeményezéseibe. Az ország nem kötött társulási megállapodást, mindössze 
megfigyelő státusszal bír az euromediterrán partnerség egyik alapját képező, 
ún. „Unió a földközi-tengeri térségért” (Union for the Mediterranean) nevű kezde-
ményezésben, így gyakorlatilag kívül rekedt az uniós szomszédságpolitika (ENP) 
keretrendszerének a legtöbb struktúráján. Ez alól egyedüli kivételt az EU szomszéd-
sági támogatási eszköze (European Neighbourhood Instrument, ENI) képez, illetve 
annak regionális programjai, amelyeknek célja a politikai, gazdasági és társadal-
mi reformok pénzügyi támogatása a szomszédos országokban. Az ENI elődje a 
200�–2013-as költségvetési időszakban az ENPI (European Neighbourhood and 
Partnership Instrument) volt, amelyből Líbia a hét év alatt összesen �3 millió euró-
nyi támogatásban részesült. 2014 óta az Európai Bizottság 8,6 millió euró összegű 
humanitárius segélyt biztosított, melyet 6 millió euróval növelt 2015 júliusában.

Az Unió Líbia-politikájának a negyedik pillére a közös biztonság- és védelem-
politikára (CSDP) épül, melynek keretén belül az EU 2013-ban létrehozta az EUBAM 
Líbia missziót. Ennek fő célja egyrészt a líbiai hatóságok támogatása a földi, vízi és 
légi határok védelmében, valamint az integrált határigazgatási rendszer (IBM) stra-
tégiájának a kiépítése volt. A misszió nem érte el a hozzá fűzött reményeket, amit 
jól mutat, hogy a romló biztonsági környezet miatt az EUBAM központja 2014-ben 
Tripoliból Tuniszba került át. 2016 februárjában a Tanács hat hónappal (augusztus 
21-ig) meghosszabbította az EUBAM mandátumát, hogy a misszió részt tud-
jon venni egy esetleges jövőbeli polgári tervezési kapacitás kialakításában és egy 
segítségnyújtási válságkezelési misszió megtervezésében. A jelenleg is fennálló 

https://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3544&language=en-US
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/libya/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/libya/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Main_origin_of_primary_energy_imports,_EU-28,_2003%E2%80%9313_(%25_of_extra_EU-28_imports)_YB15.png
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Arx0001
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/what/glossary/e/european-neighbourhood-investment
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/what/glossary/e/european-neighbourhood-investment
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/pdf/20141217-enpi-results-2017-2013.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/libya_en.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-libya/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-libya/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2016/02/15-fac-libya-border-management/
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határigazgatási problémák és a központi hatóságok hiánya miatt ugyanakkor nem 
látható, hogy a misszió hogyan tudja majd elérni a céljait.

2015. május 1�-án a Tanács döntést hozott egy új CSDP-művelet létrehozá-
sáról, az EUNAVFOR MED felállításáról, melynek elsődleges célja a líbiai válság 
mentén felélénkülő emberkereskedelem és az embercsempészetre épülő gazdasá-
gi modell felszámolása a térségben, a Sophia nevű katonai hadművelet keretében. 
A hadművelet részleteivel kapcsolatosan a legtöbb információt Enrico Credendino 
ellentengernagy januárban készült féléves értékelése tartalmazza, amit 2016 febru-
árjában a WikiLeaks hozott nyilvánosságra.

A bizalmas jelentés szerint az EUNAVFOR MED Sophia hadművelete három fá-
zisból áll. Az első egy információgyűjtő művelet volt, mely során meghatározták a 
főbb tengeri illegális kereskedő-útvonalakat, valamint a térség legfontosabb mig-útvonalakat, valamint a térség legfontosabb mig-at, valamint a térség legfontosabb mig-
ránselosztó csomópontjait. Az információk begyűjtése után a művelet továbblépett 
a 2A fázisba, melynek mandátuma a nemzetközi vizeken történő műveletek végre-
hajtását jelenti. A 2B fázis a Sophia hadművelet mandátumát Líbia parti vizeire is 
kibővíti, míg a 3-as fázisban az ENAVFOR MED már nemcsak a líbiai felségvizeken, 
de az ország szárazföldi területein is végre tudna hajtani műveleteket.

Jelenleg az EUNAVFOR MED a 2A fázisban van, ám a féléves jelentés szerint a 
műveletnek – az irreguláris migráció megállítása érdekében – minél hamarabb a 2B 
fázisba kell lépnie. Ez előtt azonban komoly jogi akadályok állnak: míg nemzetközi 
vizeken a Sophia misszió jogi alapját az ENSZ BT 2240. számú határozata bizto-
sítja, addig a 2B fázisba történő átmenethez már szükség lenne a líbiai központi 
kormányzat felhatalmazására is, amit jelen pillanatban az ENSZ BT 2259. számú 
határozata által legitimnek elismert, Szarrádzs vezette egységkormány tudna meg-
adni. Ennek hiányában – ahogy azt az ellentengernagy jelentése is leírja – a 2B 
fázisba való átmenet elméletileg lehetséges lenne az ENSZ BT felhatalmazásával, 
az azonban az esetleges kínai és orosz ellenszavazat miatt nem valószínűsíthető a 
közeljövőben.

A líbiai parti vizeken működő embercsempészek elleni fellépést a Credendino-
jelentés két módon látja megvalósíthatónak. Az egyik lehetőség egy, a líbiai 
hatóságokkal kötendő egyezmény arról, hogy lemondanak a feltételezett csempé-
szek elleni büntetőeljárás lefolytatásáról, így az EU-tagországoknak sikerülne őket 
előállítaniuk. A másik opció egy olyan transzfermegállapodás megkötése lenne, 
amely alapján az elfogott csempészeket a líbiai hatóságoknak adják át.

Credendino úgy véli, ha az EU felajánlaná a líbiai haditengerészet és parti őrség 
számára egy képesség- és kapacitáskiépítő program elindítását, akkor az megfelelő 
alapot képezne ahhoz, hogy cserébe Líbia együttműködjön az irreguláris migráció 
visszaszorításában, és behívja az EUNAVFOR MED-et a területére, hogy az további 
műveleteket is végre tudjon hajtani. Ahhoz, hogy a művelet a 3-as fázisba kerüljön, 
és líbiai szárazföldi területeken katonai műveleteket lehessen végrehajtani, további 
hírszerzésre van szükség a csempészek szárazföldi tevékenységéről, amit azonban 
a 2A fázis nem engedélyez. Az EU a kilépési stratégiának a líbiai hatóságokkal való 
közös kivitelezést tartja.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0972&qid=1435825940768&from=EN
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/pdf/factsheet_eunavfor_med_en.pdf
https://wikileaks.org/eu-military-refugees/EEAS/EEAS-2016-126.pdf
http://www.un.org/press/en/2015/sc12072.doc.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2259(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2259(2015)
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A Credendino-féle jelentésben foglaltakat megerősíti, hogy 2016. április 1�-án az 
EU tagállamainak külügyminiszterei luxembourgi ülésükön megegyeztek egy átfogó 
intézkedéscsomag elfogadásában, és azt a Szarrádzs vezette egységkormánnyal 
egy videokonferencia keretein belül meg is tárgyaltak. A csomag részét képezné a 
Credendino-jelentésben említett rendőrségi és büntetőjogi kapacitások kiépítésé-
ben való segítségnyújtás, valamint a terrorizmusellenes erőfeszítések fokozása az 
illegális embercsempészet legyőzése érdekében, az EUNAVFOR MED mandátumá-
nak kibővítésével. A tárgyalás során szó esett a líbiai szárazföldi helyzetről is. Az EU 
további 100 millió euró összegű támogatást ígért az országnak.

Az EU katonai jelenlétének a fokozását leginkább Olaszország és az Egyesült 
Királyság sürgeti. A Stratfor elemzése szerint London, Párizs és Washington kü-
lönleges műveleti erői már hónapok óta Líbiában állomásoznak, egy Tobruktól 
délre fekvő, Gamál Abdal Nasszer nevű katonai támaszponton. További értesülések 
szerint a brit hírszerzés feladata, hogy a líbiai hadsereg tisztviselőivel fegyverszál-
lítmányokról egyeztessenek, melyeket a líbiai hadseregnek és az Iszlám Állam ellen 
harcoló milíciáknak juttatnának el.

egy lehetséges európAi beAvAtkozás
céljAi és dilemmái

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az Európai Unió számára egy esetleges líbiai 
beavatkozásnak három potenciális célja lehet: a migrációs nyomás csökken-
tése, az energiabiztonság erősítése, valamint a terrorizmus elleni küzdelem.

Líbia egyrészt migrációs szempontból jelent kockázatot, ugyanis az ország a ki-
indulópontja az afrikai és közel-keleti migránsok Európába vezető, közép-mediterrán 
útvonalának. Miután a balkáni útvonal lezárult az érintett országok határzárainak 
bevezetésével, a közép-mediterrán útvonal kihasználtsága várhatóan növekedni 
fog, ami miatt felértékelődik Líbia szerepe az EU, különösen Olaszország számá-
ra. Ráadásul Líbiában már közel félmillió embernek kellett elhagynia az otthonát a 
harcok miatt, akik – Federica Mogherini, az Unió közös kül- és biztonságpolitikai 
főképviselője szerint – bármikor Európa felé indulhatnak.

Másrészt, az EU-nak fontos energiapolitikai érdekei is fűződnek az országhoz. 
Az ukrajnai konfliktus tükrében prioritássá vált az energiaforrások diverzifikációja 
az orosz függés ellensúlyozására. E törekvések szempontjából Líbia a legfontosabb 
afrikai olajexportőrnek bizonyul, az ország szerepe pedig a polgárháborúk ellenére 
is alapvető Európa energiaellátásában. Különösen igaz ez a dél-európai országok 
esetén, ahol a felhasznált kőolaj kb. 10-20 százaléka érkezik Líbiából. Ráadásul az 
arab ország energiapiacán európai cégek – köztük az olasz Eni, a francia Total SA, 
valamint a német Wintershall – játsszák a főszerepet.

Harmadrészt, a fennálló instabilitás és az ellenőrizetlen területeken kialakult ha-
talmi vákuum jelentős mértékben hozzájárult a különböző terrorszervezeteknek az 

http://www.wsj.com/articles/eu-discusses-measures-to-help-libyas-new-government-1461008981
http://www.aljazeera.com/news/2016/02/time-running-stabilise-libya-italy-160202142023310.html
http://www.wsj.com/articles/eu-discusses-measures-to-help-libyas-new-government-1461008981
http://www.wsj.com/articles/eu-discusses-measures-to-help-libyas-new-government-1461008981
https://www.stratfor.com/analysis/dissident-lawmakers-undermine-unity-government
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/03/18/Libya-s-eastern-govt-slams-planned-UN-backed-cabinet.html
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/03/18/Libya-s-eastern-govt-slams-planned-UN-backed-cabinet.html
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/libya/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/libya/
http://eurodialogue.eu/Europe-rethinks-dependence-on-Libyan-oil
http://eurodialogue.eu/Europe-rethinks-dependence-on-Libyan-oil
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Will-Oil-And-Refugees-Force-European-Intervention-In-Libya.html
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ország területén való megjelenéséhez. Leginkább az Iszlám Állam helyi szerveze-
tének a térnyerése aggasztó: az IS nagyon komoly toborzó tevékenységet folytat az 
észak-afrikai országban, amely a hálózatán belül is fontos szerepet tölt be az európai 
dzsihádisták rekrutációjában (gondoljunk csak a párizsi és a brüsszeli merényletet 
szervező francia-belga sejttel is kapcsolatban álló Battár-csoportra) vagy a tunéziai 
sejtek kiképzésében. Emellett a radikális szervezetek az olajiparral kapcsolatban is 
veszélyt jelentenek az Unió számára, amennyiben olajkitermelő területek is terror-
szervezetek fennhatósága alá kerülhetnek.

Látható, hogy a három érdek egyszerre történő és tartós érvényesítése csak az 
ország stabilizálása esetén valósulhat meg, ám erre az Európai Uniónak nincsenek 
meg a megfelelő eszközei. Az EU felismerte, hogy egymaga képtelen megoldani a 
líbiai válságot, így a békéltetés feladatát alapvetően az ENSZ-re bízta. A szükséges 
képességek és a líbiai rendezés felvállalásához nélkülözhetetlen politikai akarat hi-
ányában tehát egy európai beavatkozás tervezői csak korlátozott célokat tűzhetnek 
ki az Unió elé. A jelenlegi állapotok között ez két lehetséges célpontot jelent: az ille-
gális embercsempész-hálózatokat vagy az Iszlám Állam helyi szervezetét.

A két célpont elleni fellépés gyakran összekeveredik az európai közbeszédben, 
annak ellenére, hogy két merőben eltérő jellegű beavatkozást tesznek szükséges-
sé. A migrációs nyomás enyhítésére indított Sophia misszió líbiai vizekre történő 
kiterjesztése egy világos cél- és eszközrendszerrel rendelkező akció lenne, amely 
nemzetközi vizeken (a nemzetközi joggal összhangban) már eddig is ért el mér-
hető eredményeket: az indulása óta 6� embercsempészt tartóztattak le, 104 hajót 
semlegesítettek, és 13.000 embert mentettek meg. A Sophia misszió része az Eu-
rópai Unió CSDP-, illetve a migrációs válsághelyzetre adott átfogó stratégiájának. 
Az akció egyetlen kérdéses pontja a kilépési, azaz az ún. exit stratégia, amelynek 
sarokköve a líbiai parti őrség megerősítése lenne – ami központi kormányzat hiá-
nyában nehezen képzelhető el.

Ezzel szemben az IS-ellenes beavatkozás már komoly dilemmákat vet fel, s 
nem csak az exit stratégia tekintetében. A terrorista szervezetek meggyengítésé-
vel kapcsolatos esetleges intervenció két formában merülhet fel Líbia kapcsán: az 
IS csapatainak a közvetlen megtámadásával járó (bombázással vagy szárazföldi 
csapatokkal történő) beavatkozás, illetve az ún. proxy stratégia formájában, amely 
közvetetten, a dzsihádisták ellen harcoló milíciák megerősítésével, támogatásával 
vagy kiképzésével járulna hozzá a csoportok legyőzéséhez.

A közvetlen fellépéssel kapcsolatban legalább két probléma merülne fel. Egyrészt 
a hálózathoz tartozó milíciák jelen vannak az ország északkeleti és nyugati részén 
egyaránt, az egyiptomi és a tunéziai határszakaszon is, így a tényleges meggyengí-
tésük érdekében az egyes hadműveletek az ország egész területére kiterjedhetnek. 
Másrészt pedig korlátozott beavatkozások eddig is történtek az Iszlám Állam el-
len; legutóbb 2016 februárjában, amikor amerikai vadászgépek – francia és angol 
támogatással – bombáztak több dzsihádista milíciát. Kérdéses, hogy egy európai 
beavatkozás mennyivel jelentene nagyobb részvételt, és egyáltalán mennyire lenne 
hatékony a szervezet meggyengítése terén, tekintve annak hálózatos felépítését.

https://pietervanostaeyen.wordpress.com/2015/01/21/katibat-al-battar-and-the-belgian-fighters-in-syria/
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/19/us-airstrikes-target-islamic-state-militants-in-libya
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/19/us-airstrikes-target-islamic-state-militants-in-libya
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers_and_reports/intervention_libya_why_here_why_now_what_next
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers_and_reports/intervention_libya_why_here_why_now_what_next
http://www.iai.it/sites/default/files/euromesco_27.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/euromesco_27.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/euromesco_27.pdf
http://www.marsafelawjournal.org/wp-content/uploads/2016/04/Issue2_PAPASTAVRIDIS_Article.pdf
https://wikileaks.org/eu-military-refugees/EEAS/EEAS-2016-126.pdf
http://carnegieendowment.org/2016/03/03/path-forward-in-libya/iut5
http://carnegieendowment.org/2016/03/03/path-forward-in-libya/iut5
http://carnegieendowment.org/2016/03/03/path-forward-in-libya/iut5
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/07/international-force-ready-for-libya-deployment-as-terror-threat-fears-grow
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/19/us-airstrikes-target-islamic-state-militants-in-libya
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A közvetett, azaz a proxy stratégia kapcsán a fő dilemmát annak hatékonysága 
jelenti: az ilyen törekvések ugyanis eddig nem értek el számottevő eredményeket. 
A Carnegie Endowment kutatója szerint az elgondolás alapvetően hibás alapokon 
nyugszik, hiszen abból indul ki, hogy a líbiai milíciák képzetlenek, emellett egységes 
líbiai hadsereg hiányában a támogatandó csoportok kiválasztásával csak a milíciák 
töredezettségéhez járulna hozzá, ami középtávon megnehezíti az egységes haderő 
létrehozását. A dilemmák ellenére a különböző európai kormányok jelenleg is gyak-
ran hivatkoznak erre a lehetőségre.

Valamennyi lehetséges beavatkozási stratégia esetén kulcsfontosságú egy líbiai 
központi kormány megléte, két szempontból is. Egyrészt egy katonai erőt is felhasz-
náló misszióhoz nemzetközi jogilag szükség van az ország fölött szuverenitással 
rendelkező legitim kormány felkérésére – ennek hiányában csak önvédelemre vagy a 
Biztonsági Tanács felhatalmazására lehetne hivatkozni, és jelen pillanatban egyikről 
sincs szó. Másrészt pedig az európai érdekek érvényesítése – a migrációs nyomás 
és a terrorfenyegetettség csökkentése, illetve az energiabiztonság szavatolása – 
középtávon szintén elképzelhetetlen egy központi líbiai hatalom megerősödése és a 
gyakorlati szuverenitás visszaszerzése nélkül.

Ma a Szarrádzs-kormány csak az első, a nemzetközi jogi kritérium teljesítésé-
re lenne képes, azt is kérdéses mértékben. Bár a tobruki Képviselőház még nem 
szavazta meg egyértelműen az egységkormányt, az EU Külügyi Tanácsa az április 
1�-i ülésén kijelentette, hogy az Unió a GNA-t ismeri el Líbia egyedüli legitim kor-
mányának. Ezzel lehetőség nyílt a bilaterális tárgyalások megindulására, amelyek a 
konkrét segítség – és valószínűsíthetően a beavatkozás részletei – mellett egy, a 
török–uniós migrációs megállapodásként ismert dokumentumhoz hasonló egyez-
mény előkészítésére is irányulnak.

Ugyanakkor jelenleg az egységkormány nem bír tényleges szuverenitással még 
a fővárosban sem – jól mutatja ezt, hogy a testület egyelőre egy kikötői bázison 
rendezkedett be, és ott fogadta az európai diplomatákat. A különböző milíciák, 
köztük Haftar tábornok katonái, újra és újra megtagadják az engedelmességet 
a Szarrádzs-kormánynak, és úgy tűnik, hogy a tripoli és a tobruki politikusok kö-
zött is folyamatosan veszít a népszerűségéből. Az egységkormány befolyása így 
gyakorlatilag a különböző helyi szintű csoportok támogatásától függ, hosszú távú 
működőképessége pedig a legjobb esetben is vitatott.

Különösen kritikus a kérdés a déli országrészben, Fezzánban, ahol Kaddáfi 
rendszerének a bukása után szinte teljesen megszűnt az állami hatalom. A törzsi 
vetélkedés terepévé vált országrész Brüsszel számára a migráció szempontjából 
bír jelentőséggel, hiszen a szubszaharai régióból Európába igyekvő migránsok és 
menekültek a fezzáni kaotikus állapotokat kihasználva tudnak belépni Líbiába. 
A legfontosabb déli törzsek nem fogadják el egyik rivális kormányzat fenn-
hatóságát sem, ráadásul a bevételeik jelentős hányada származik az illegális 
kereskedelemből – ez nagymértékben összekapcsolódik az embercsempész-
hálózatok tevékenységével, így a helyi törzsek ellenérdekeltek lehetnek annak 

http://carnegieendowment.org/2016/03/03/path-forward-in-libya/iut5
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/17/britain-hopes-to-send-hundreds-of-troops-to-libya-peace-deal
http://english.eu2016.nl/latest/news/2016/04/19/eu-offers-support-to-libyan-unity-government
http://english.eu2016.nl/latest/news/2016/04/19/eu-offers-support-to-libyan-unity-government
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/04/23/Libya-unity-govt-seeks-EU-accord-on-migrants.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/04/23/Libya-unity-govt-seeks-EU-accord-on-migrants.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/04/23/Libya-unity-govt-seeks-EU-accord-on-migrants.html
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/4/14/british-french-ambassadors-arrive-in-libya-to-support-government
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/4/14/british-french-ambassadors-arrive-in-libya-to-support-government
http://www.libyaobserver.ly/news/un-proposed-government-hints-rejection-haftars-unilateral-decision-attack-sirte
http://www.libya-businessnews.com/2016/04/28/gna-support-grows-but-success-is-not-guaranteed/
http://www.libyaobserver.ly/news/al-dersi-announces-withdrawing-his-signature-list-pro-un-proposed-government-members
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/04/libya-government-national-accord-vote-of-confidence-.html
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/abdelkader-abderrahmane/libya-fezzan-egoism-and-danger-of-self-interest
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visszaszorításában. A Líbia felől érkező migráció megállítása érdekében elenged-
hetetlenül fontos lenne Fezzán stabilizálása, ám a jelenlegi politikai szereplőknek 
nincs meg az ehhez szükséges támogatásuk és erőforrásuk.

konklúzió helyett:
formálódó beAvAtkozás, kérdőjelekkel

Az elmúlt hetek német, olasz és brit nyilatkozatai alapján csökkenni látszik az 
Iszlám Állam csoportjai elleni közvetlen beavatkozás valószínűsége, így má-
jusra kétféle stratégia kezd kibontakozni.

Egyrészt a nemzetközi közösség felsorakozott a Szarrádzs-kormány mögé az 
IS-elleni harcban, amely gyakorlatban a GNA felfegyverzésében (vagyis a kormány-
ra jelenleg vonatkozó fegyverembargó feloldásában) fog testet ölteni. Ezt a döntést 
május 16-án John Kerry amerikai külügyminiszter jelentette be, egy bécsi találkozót 
követően, amelyen sikerült konszenzusra jutnia a Biztonsági Tanács öt állandó tag-
jának és további tizenöt államnak. Ezt követően az egységkormány mellé álltak már 
a tripoli iszlamista kormányzat korábbi legfőbb támogatói, Katar és Törökország is. 
A terrorizmus fenyegetése ellen tehát a nyugati államok a proxy stratégiát válasz-
tották, amellyel kapcsolatban azonban továbbra sem világos, hogy milyen módon 
és – a GNA mellett – pontosan melyik csoportoknak juttatnák el a támogatást.

Másrészt az embercsempész-hálózatokkal szembeni közvetlen beavatkozás 
esélye is fokozatosan növekszik. Májusban a Szarrádzs-kormány hivatalosan is kér-
te az Európai Unió segítségét a líbiai biztonsági szolgálat, haditengerészet és parti 
őrség kiképzésében. A Külügyi Tanács 2016. május 23-i ülésén a külügyminiszterek 
elfogadták a líbiai egységkormány kérését. Az új határozat értelmében az EUNAVFOR 
MED Sophia hadműveletének a mandátumát egy évvel meghosszabbították, és to-ének a mandátumát egy évvel meghosszabbították, és to- mandátumát egy évvel meghosszabbították, és to-
vábbi két területkörrel bővítették: a líbiai parti őrségnek és haditengerészetnek a 
kapacitásnövelés, kiképzés és információcsere területén való segítségnyújtással, 
illetve az ENSZ-nek a líbiai partvidék menti nemzetközi vizeken érvényes fegyver-
embargójának a további betartatásával.

Továbbra is kérdéses ugyanakkor, hogy a Szarrádzs-kormány ad-e felhatal-
mazást az európai államoknak az ország határain belüli tevékenységre. Egyes 
brüsszeli diplomaták szerint a GNA nem támogatja a beavatkozást, így a líbiai erők 
kiképzése a nemzetközi vizeken történne, és a parancsnokok az EU különböző tag-és a parancsnokok az EU különböző tag-a parancsnokok az EU különböző tag-
országaiban kapnák meg a megfelelő képzést. A Guardian szerint ugyanakkor a 
líbiai kormány napokon belül hivatalosan is segítséget kérhet Nagy-Britanniától az 
embercsempész-hálózatok felszámolása érdekében. Kérdés, hogy egy ilyen brit 
fellépés milyen kapcsolatban állna a Sophia hadművelettel, illetve hogy London vál-
lalna-e önállóan is aktív vezető szerepet a líbiai rendezésben.

http://www.businessinsider.com/ap-merkel-hints-at-further-military-effort-in-libya-after-talks-2016-4
https://www.libyaherald.com/2016/04/26/fight-against-is-has-to-be-done-by-libyans-alone-says-italian-special-envoy/starace-much-apostolova-tripoli/
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-libya-britain-idUSKCN0XQ2H5
http://www.aljazeera.com/news/2016/05/libya-world-powers-ready-arm-unity-government-160516145308214.html
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/26/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.trthaber.com/haber/gundem/davutoglu-libya-ulusal-birlik-hukumeti-basbakani-ile-gorustu-228738.html
file:///C:/Dokumrntumok/KKI%202016/KKI-elemz%c3%a9sek/No%2014%20Szalai%c3%a9k/A%20Credendino-f�le%20jelent�sben%20felv�zolt%20uni�s%20strat�giai%20sz�m�t�soknak%20megfelel�en%20Szarr�dzs%202016%20m�jus�ban%20az%20EU%20seg�ts�g�t%20k�rte%20a%20l�biai%20biztons�gi%20szolg�lat,%20haditenger�szet%20�s%20parti%20�rs�g%20kik�pz�s�ben.%20A%20fejlem�nyeket%20a%202016.%20m�jus%2023-ai%20K�l�gyi%20Tan�cs%20�l�s�n%20a%20jelen%20l�v�%20miniszterek%20megvitatt�k%20�s%20Szarr�dzs%20k�relm�t%20elfogadt�k.%20Magyarorsz�got%20Szijj�rt�%20P�ter%20k�pviselte.%20Az%20�j%20hat�rozat%20�rtelm�ben%20az%20EUNAVFOR%20MED%20Sophia%20hadm�velet%20mand�tum�t%20egy%20�vvel%20meghosszabb�tott�k%20�s%20tov�bbi%20k�t%20ter�letk�rrel%20b�v�tett�k%20azt:%20(1)%20a%20l�biai%20parti%20�rs�g%20�s%20haditenger�szetnek%20ny�jtand�%20seg�ts�g%20a%20kapacit�sn�vel�s,%20kik�pz�s%20�s%20inform�ci�csere%20ter�let�n;%20(2)%20az%20ENSZ-f�le%20fegyverembarg�%20tov�bbi%20betart�sa%20a%20nemzetk�zi%20vizeken%20a%20l�biai%20partvid�k%20ment�n%20az%20�j%20ENSZ%20hat�rozatnak%20megfelel�en.
http://www.wsj.com/articles/libya-requests-eu-help-training-security-services-1463940918
http://www.wsj.com/articles/libya-requests-eu-help-training-security-services-1463940918
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2016/05/23/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/23-fac-eunavfor-sophia/
http://www.wsj.com/articles/libya-requests-eu-help-training-security-services-1463940918
http://www.theguardian.com/politics/2016/may/26/british-navy-ship-poised-libya-anti-smuggling-mission-migrants-arms
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Összességében tehát látható, hogy az egységkormány központi szerepe 
megkérdőjelezhetetlen a különböző forgatókönyvekben, és talán ez a legvitatot- talán ez a legvitatot-
tabb pontja e stratégiáknak. Ugyanakkor komoly különbségeket is láthatunk a két 
körvonalazódó fellépés között: míg a migrációs nyomás csökkentését célzó Sophia 
misszió erősítené a központi kormány kapacitásait, a terrorizmusellenes proxy 
stratégia ellenkező hatást válthat ki. A GNA-hoz tartozó különböző milíciák felfegy-
verzésével ugyanis ellentétek alakulhatnak ki az egyes csoportok között, ami tovább 
gyengítheti az amúgy is erősen korlátozott képességekkel rendelkező Szarrádzs-
kormány hatalmát. Minden olyan, rövid és középtávú érdekeket szolgáló európai 
intervenció, amely nem járul hozzá Líbia stabilizálásához, hosszú távon ellentétes 
az uniós célokkal, így összességében több kárt okozhat, mint hasznot.




