
 

 

Um ástandið í Líbíu 

Um þessar mundir eru átta ár frá innrás Bandaríkjanna í Írak. Ekki sér fyrir endann á 

þeirri ógæfu. Ekki heldur þeirri ákvörðun Nató að ráðast í stríðsrekstur í Afganistan. Þar í 

landi hefur fólk búið við stríðsátök í 30 ár. Fjórðungur barna nær ekki 5 ára aldri og 

lífslíkur fullorðinna eru einungis 44 ár. Frá innrás Nató hefur íbúum Kabúl fjölgað úr 2 

miljónum í 6 miljónir. Í Ghambar-flóttamannabúðunum er hvorki rafmagn né vatn og 

enginn skóli – lágmarks grunnþarfir vantar. Þar hírist á milli moldarveggja fólk sem 

alþjóðasamfélagið hefur yfirgefið. 

 

Ákvörðun S.Þ. um loftferðabann yfir Líbíu er sagt sett mótmælendum til varnar en 

framkvæmdin minnir óþægilega á Júgóslavíu tíunda áratugarins þegar loftárásir Nató á 

Kosovo ollu miklu mannfalli almennra borgara. Það trúir því enginn að vopnað stríð sem 

háð er úr lofti tryggi öryggi almennra borgara. En herfræðingar og viðskiptajöfrar sem 

reka hermaskínuna fagna tækifæri til að nota tólin. 

 

Þegar stýriflaugar falla á líbýsk skotmörk undrast maður nýtilkominn áhuga 

alþjóðasamfélagsins á hlutskipti almennings í Líbýu. Ekki þvældist það fyrir þegar Gaddafi 

útdeildi olíuauðnum til styrktar kosningabaráttu Sarkozy, Frakklandsforseta, eða keypti 

vopn af Rússum, Bretum og Frökkum, eða bauð Bandaríkjamönnum upp á hagstæða 

olíusamninga. 

Núna má hins vegar notfæra sér glæpi sem framdir hafa verið á árum áður til að réttlæta 

aðgerðir sem ekki virðast hafa verið hugsaðar til enda. Það eru sömu aðilar sem túlka 

flugbann á Líbýu sem leyfi til loftárása og grætt hafa á vopnasölu til landsins.  

 

Enginn virðist hafa lært nokkuð af óförum Saddam Hussein og George Bush. 

Hjálpum íbúum Líbíu að losna undan oki kúgunar en ekki með því að setja örlög þeirra í 

hendur nýlenduherra.  

Krefjumst annarra lausna í heimsmálum en stríðsreksturs með drápstólum 

vopnaframleiðenda.  

Ekki fleiri stríð – hvorki í Írak, Afganistan né Líbíu. Ekki fleiri glæpi í nafni mannréttinda. 
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