
Opinie 

Militair optreden tegen Libische mensensmokkelaars 

Een mensenrechtenperspectief 

Christian Mommers 

Op 23 april jl. werd een buitengewone Europese Top over de migratiecrisis op de 
Middellandse Zee gehouden, naar aanleiding van een aantal nieuwe tragedies met 
bootvluchtelingen, waarvan er in een paar dagen vele honderden omkwamen. Bij de Top 
werd onder meer besloten tot het opzetten van een GDVB-missie gericht op het 
ontregelen van het business model van mensensmokkelaars in Libië. Hoe de missie, 
EUNAVFOR Med, er precies uit komt te zien en welk mandaat zij meekrijgt, is op het 
moment van schrijven nog onduidelijk. Er wordt slechts in de meest algemene termen 
melding gemaakt van het streven naar het voldoen aan internationale standaarden op het 
gebied van mensenrechten, internationaal humanitair recht, en vluchtelingenrecht.1 
Verdere concretisering ontbreekt. Voldoende aanleiding dus om juist op een aantal 
aspecten hiervan te reflecteren. 

Status mensensmokkelaars 

De keuze tot inzet van militaire middelen om migratie tegen te gaan is een opmerkelijke. Er 
kan dan ook afgevraagd worden of er op dit moment daadwerkelijk een situatie bestaat die 
een concrete bedreiging voor de internationale veiligheid vormt, of dat hier naar een 
paardenmiddel wordt gegrepen voor een (voor de EU) onwenselijke, maar niet 
bedreigende, situatie. Ook als we wel een reële bedreiging voor de internationale veiligheid 
aannemen is daarmee nog niet evident dat militair ingrijpen het meest geëigende middel is 
om deze het hoofd te bieden. Dit is uiteindelijk een politieke inschatting, maar wel een met 
mogelijk grote consequenties. Tot nu toe wordt vooral gesproken over militaire inzet tegen 
smokkelboten en andere middelen die bij smokkel worden gebruikt. Maar de brede insteek 
(het ontregelen van het business model) laat ruimte om ook mensensmokkelaars zelf aan te 
pakken. Dan rijst een grote vraag welke status aan mensensmokkelaars wordt toegekend.  

Eenzijdige inzet van militairen en militaire middelen creëert nog geen gewapend conflict als 
bedoeld in het oorlogsrecht. Er moet dan ook worden voorkomen dat smokkelaars in 
oorlogsrechtelijke categorieën zoals ‘combatant’ (waartegen dodelijk geweld mag worden 
gebruikt) of ‘collateral damage’ worden gegoten. Ook voor hen geldt de aanzienlijk hogere 
bescherming van de mensenrechten, dat geweldsgebruik aan zeer strikte voorwaarden 
bindt. Juist omdat mensensmokkelaars zo overduidelijk de ‘foute’ groep zijn in de huidige 
migratiecrisis, is te verwachten dat hun bescherming niet als eerste zal worden 
meegenomen in de verdere discussie. Omdat ook ‘foute’ mensen recht hebben op 
bescherming van hun fundamentele rechten, zoals het recht op leven, is dit echter wel 
noodzakelijk. 



Bescherming lokale bevolking en hun eigendommen 

Gewapende acties tegen (verdachte) smokkelboten terwijl ze nog in de haven liggen en 
tegen hulpmiddelen van mensensmokkelaars (zoals brandstofdepots) leveren ook risico’s op 
voor omstanders. Er zijn daarom heldere kaders nodig op in ieder geval twee punten. 
Allereerst moet verduidelijkt worden hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen boten of 
andere zaken die worden gebruikt voor smokkel, en waar dat niet het geval is. Dit is een 
enorm moeilijke, zo niet onmogelijke opgave. Zo kan het zijn dat een boot de ene dag nog 
voor bijvoorbeeld visserij wordt gebruikt en de volgende dag wordt gehuurd door 
smokkelaars. Ook zullen andere hulpmiddelen niet per se puur, of zelfs maar hoofdzakelijk, 
ten dienste staan van smokkelaars.  

Ten tweede zal, zelfs wanneer onderscheid kan worden gemaakt, goed moeten worden 
gekeken naar de wijze van onklaar maken van dit soort middelen. Smokkelboten zullen 
immers vaak tussen andere boten aangemeerd liggen. En brandstofdepots kunnen zich in 
(dicht)bevolkte gebieden bevinden. Bij de planning van de operatie moet dan ook heel 
nauwkeurig naar de technische mogelijkheden worden gekeken om boten en andere 
middelen onklaar te maken, zonder dat dit raakt aan de bescherming van de levens, het 
welzijn en de eigendommen van omstanders. 

Search and rescue-activiteiten 

Met enige realiteitszin mag men er van uitgaan dat het aantal overtochten per boot op 
korte termijn niet zal afnemen. Sterker nog, de dreigende aanvang van de missie kan zelfs 
leiden tot een extra stijging. Vernietiging van smokkelboten en patrouillering voor de 
Libische kust kan er bovendien toe leiden dat toevlucht wordt genomen tot nog 
gevaarlijkere routes en het gebruik van nog slechtere vaartuigen. Juist ook hierom moet de 
missie berekend zijn op capaciteit voor search and rescue (SAR). Het bieden van redding is 
een internationale verplichting op grond van het zeerecht waar ook militaire schepen zich 
niet aan kunnen onttrekken. 

In de nasleep van de Europese Top van 23 april zijn er een aantal ontwikkelingen waardoor 
de reddingscapaciteit op de Middellandse Zee lijkt te zijn versterkt. Zo is het operationeel 
gebied van de door Frontex geleide grensbewakingsoperatie Triton uitgebreid. Hiermee 
wordt grofweg weer het gebied beslagen dat door de eerder opgeheven Italiaanse 
reddingsmissie Mare Nostrum werd bestreken. Ook hebben enkele lidstaten, zoals Duitsland 
en Groot-Brittannië, op eigen initiatief enkele grote schepen naar de Middellandse Zee 
gestuurd, die een belangrijke bijdrage leveren aan SAR-activiteiten. Voor deze 
laatstgenoemde schepen is het echter zeer waarschijnlijk dat ze aan EUNAVFOR Med zullen 
worden toegevoegd wanneer deze start. Het is dan ook de vraag in hoeverre zij hun 
belangrijke rol bij het redden van drenkelingen nog zullen (kunnen) uitvoeren. Een 
voldoende SAR-capaciteit op de Middellandse Zee moet daarom een plaats krijgen in de 
planning van de missie. Ook moet de rol van EUNAVFOR Med-materieel bij noodsituaties 
verduidelijkt worden. De ervaring met de NAVO-interventie in Libië in 2011 leert dat tijdens 
zo’n militaire operatie internationale reddingsverplichtingen verwaarloosd kunnen raken.2 
Dit mag uiteraard bij een operatie die expliciet is bedoeld om levens te redden (door te 
voorkomen dat mensen de zee op kunnen) niet aan de orde zijn. 



Mensenrechtenschendingen in Libië 

Als het beoogde doel van de missie (het stoppen van bootmigratie uit Libië) daadwerkelijk 
wordt bereikt, kan dit perverse neveneffecten hebben. Zoals door organisaties als Amnesty 
International en Human Rights Watch is gedocumenteerd, tieren ernstige 
mensenrechtenschendingen tegen vluchtelingen en migranten in Libië welig.3 Detentie, 
seksueel misbruik, mishandeling en marteling vinden plaats op grote schaal en met vrijwel 
gehele straffeloosheid. Nu ook buurlanden van Libië stevige beperkingen op 
grensoverschrijding opleggen, kan EUNAVFOR Med er toe leiden dat vluchtelingen en 
migranten zich niet meer aan deze schendingen kunnen onttrekken. Hierop ontbreekt in de 
plannen en discussies over de missie nog iedere reflectie. Dit hiaat moet snel gedicht 
worden. 

Mede met het oog op de ernstige mensenrechtenschendingen in Libië kan er ook geen 
sprake zijn van het direct terugsturen van uit Libië vertrokken vluchtelingen en migranten. 
In een uitspraak tegen Italië in 2012 (het Hirsi-arrest) liet het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens er geen enkele twijfel over bestaan dat de verplichting mensen tegen 
marteling en wrede of onmenselijke behandeling te beschermen ook bestaat wanneer EU-
lidstaten in internationale wateren opereren. Zulke zogenaamde ‘push-backs’ schenden 
bovendien ook het verbod op collectieve uitwijzingen; lidstaten zullen in ieder individueel 
geval moeten nagaan wat terugzending voor risico’s inhoudt. Hierbij is het dus ook niet 
voldoende om te stellen dat er in Libië plaatsen zijn waar niet gevochten wordt, zoals soms 
wel gesuggereerd. Overigens is uit de stukken over de missie niet op te maken dat directe 
terugzending überhaupt wordt overwogen. In het politieke debat er omheen wordt deze 
suggestie echter niet zelden gegeven. 

Ten slotte moet ook in ogenschouw worden genomen hoe EU-optreden direct of indirect 
bijdraagt aan schendingen door de verschillende Libische groepen die als autoriteit in delen 
van het land optreden. Er zijn verschillende redenen waarom deze groepen zich geroepen 
zouden voelen nog strenger dan nu op te treden tegen vluchtelingen en migranten, met nog 
meer van de eerdergenoemde mensenrechtenschendingen ten gevolg. Zo kan een stevige 
inzet op migratiecontrole een manier zijn om de politieke banden met de EU aan te halen. 
Zeker bij de huidige onderlinge strijd kan dit een belangrijk middel zijn om internationale 
legitimiteit te creëren en om een stevige onderhandelingspositie ten aanzien van de EU te 
creëren.4 Ook kan het vooruitzicht op EU-hulpgelden een belangrijke motivatie zijn om flink 
door te pakken tegen vluchtelingen en migranten. Bovendien kan het een strategie zijn om 
ongewenst militair ingrijpen van de EU te voorkomen. Als Libische groepen immers zelf 
zouden optreden tegen mensensmokkelaars en hun klanten, kan dit de noodzaak van de 
voorgestelde missie wegnemen. Er zijn al verschillende indicaties dat Libische groepen 
steviger inzetten op het onderschepen en terugvoeren van bootvluchtelingen en -migranten 
(zogenaamde ‘pull-backs’).5 Binnen de discussie over EUNAVFOR Med moet dit aspect een 
plaats krijgen, zeker nu de bescherming van mensenrechten de ‘zilveren draad’ van het EU-
buitenlandbeleid is.  

Tot slot 

Nu nog zoveel onduidelijk is over de specifieke invulling van EUNAVFOR Med, blijft het ook 
gissen welke van deze risico’s bewaarheid zullen worden. Een goed bewustzijn van deze 



risico’s is al een belangrijke stap in het planningsproces. Dit kan zich onder meer uiten in het 
opstellen van risicoanalyses die niet alleen de gevaren voor EU-personeel meenemen, maar 
ook expliciet aandacht besteden aan waarborgen op het gebied van mensen-, vluchtelingen- 
en humanitair recht.  
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