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Kiezen we voor terughoudendheid of handel? 

Wapenhandel in Libië floreert als nooit tevoren 

Hans Rouw 

Wat is de stand van zaken in Libië, na de revolutie van 2011? Wat zijn de gevaren van de 
vele wapens in het land, en hoe gaat het Westen daarmee om? 

Als je in Libië op zoek bent naar een wapen, is de kans groot dat je op de vismarkt in Tripoli 
aan je trekken komt. De markt is een bekende handelsplek voor vuurwapens. Tussen de vis 
vind je velerlei gangbare wapens. En als je er bij de koopman om vraagt, kun je ook 
zwaardere wapens krijgen. Wie de geur van vis slecht verdraagt, kan via Facebook-pagina’s 
bestellingen doorgeven. De wapens kunnen in heel Libië bezorgd worden.1 Dat deze handel 
zo openlijk plaatsvindt, is niet verwonderlijk in een land met naar schatting tussen de tien en 
vijftien miljoen handwapens op een bevolking van ongeveer zes miljoen mensen. En dan zijn 
de wapens van een zwaarder kaliber nog niet eens meegerekend. Uit onderzoek blijkt dat de 
wapens ook de grens overgaan. Daarmee vormen ze naast een directe dreiging voor Libië en 
zijn burgers ook een indirect gevaar voor de rest van de wereld. Ondertussen zou in het 
Westen een serieuze discussie plaats moeten vinden of we de Libische overheid moeten 
blijven steunen met wapens. Welke zekerheid hebben we dat die wapens uiteindelijk niet 
méér onveiligheid veroorzaken of zelfs tegen onszelf gebruikt worden? Wapenleveranties 
zorgen tegelijkertijd ook voor de ‘broodnodige’ productie bij westerse fabrikanten die zich 
vanwege krimpende militaire budgetten in eigen land steeds meer op de export richten. Dus 
waar kiezen we voor: de dominee of de koopman? 

De slechte veiligheidssituatie en de enorme hoeveelheid wapens in Libië zijn goeddeels te 
verklaren uit de recente geschiedenis. De revolutie, dan wel burgeroorlog, in Libië werd in 
2011 beslecht nadat de NAVO de opstandelingen tegen Kadhafi hielp het regime omver te 
werpen. Tijdens deze periode bestookten leden van de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie niet alleen Kadhafi’s troepenmacht, maar leverden landen als Frankrijk 
ook actief wapens aan de Libische rebellengroepen.2 Zo wilden zij de rebellen meer kans 
geven tegenover de regeringstroepen. Voornamelijk westerse mogendheden zagen destijds 
de NAVO-bombardementen als een legitieme actie om burgers te beschermen op basis van 
het Responsibility to Protect (R2P)-mechanisme. Onder deze noemer kunnen burgers 
beschermd worden tegen genocide, etnische zuivering, oorlogsmisdaden en misdaden tegen 
de menselijkheid. De politieke wil om akkoord te gaan met de bombardementen werd 
gefaciliteerd door de relatief veilige afweging geen grootschalige troepenmacht op de grond 
in te zetten. De gecombineerde acties van de Libische rebellen en NAVO-beschietingen 
leidden ertoe dat Kadhafi’s regering viel en Kadhafi zelf uiteindelijk werd gedood. 

Verdeel en heers 

Na de val van het centrale gezag, dat altijd een verdeel-en-heers-politiek had gevoerd, bleef 
er een lappendeken van regionaal en tribaal gebaseerde belangen over. Direct na het 
verdwijnen van Kadhafi’s regering ging de aandacht van interveniërende landen vooral uit 



naar mogelijke aanwezigheid van chemische wapens, geconcentreerd uraniumoxide — beter 
bekend als yellow cake — en de zogenoemde man-portable-air-defense systems, ook wel 
MANPADS genoemd. Gevreesd werd dat als deze middelen in Libië aanwezig waren, ze in 
handen zouden vallen van terroristische organisaties die niet schromen ze tegen westerse 
doelen in te zetten.  

Door deze prioriteitstelling van de interveniërende landen, het ontbreken van een 
interventiemacht op de grond om opslagplaatsen veilig te stellen en het gebrek aan 
capaciteit bij de transitieregering ontstond er een situatie waarin iedereen zoveel wapens 
kon bemachtigen als hij of zij kon dragen. Ook op dit moment zijn weinig 
wapenopslagplaatsen daadwerkelijk onder controle van de overheid in Tripoli. Juist de 
milities die Tripoli tegenwerken hebben het gros van de wapens en opslagplaatsen in 
handen. 

Geen controle 

Het huidige Libië is nog steeds sterk versnipperd en het centrale gezag heeft zowel op het 
gebied van politieke hervormingen als veiligheid weinig in te brengen. De transitieoverheid 
staat onder continue druk van lokale actoren, die vaak samenwerken met gewapende 
brigades. Zo kon het gebeuren dat toenmalig minister-president Zeidan afgelopen jaar een 
paar dagen gekidnapt werd door een gewapende groep, die zo kenbaar maakte het niet 
eens te zijn met het toelaten van de arrestatie van Abu Anas al-Liby door de VS vanwege zijn 
vermeende banden met Al-Qaida.3 Inmiddels is Zeidan naar Duitsland gevlucht, nadat zijn 
parlement eerder dit jaar een motie van wantrouwen tegen hem indiende. De directe 
aanleiding hiervoor was de overname van de export van gewonnen olie in het oosten van 
Libië door opstandelingen. 

In het afgelopen jaar belegerden gewapende groepen regelmatig overheidsgebouwen om 
invloed uit te oefenen op de gang van zaken. Tot in Tripoli toe heeft de centrale overheid 
geen controle over het geweld. De wijk waarin het internationale vliegveld ligt, wordt 
bijvoorbeeld gecontroleerd door een brigade uit Zintan.  

Catch-22-situatie 

Doordat de verscheidene milities beter zijn bewapend dan de centrale overheid kan de 
verdeeldheid in Libië blijven voortbestaan. De bezetting van overheidsgebouwen door 
milities, de ontvoering van de voormalige minister-president en het recente debacle met de 
door Libische milities gevulde olietanker werden gefaciliteerd door de enorme 
beschikbaarheid van wapens. Hierdoor groeit de druk op politieke processen en kunnen 
wapens de eerste keus van conflictbeslechting worden. Waarom zou je een ingewikkeld 
politiek proces ingaan als je op korte termijn ook je doelen na kan streven door de dreiging 
met of inzet van wapens? Uiteraard is dit een simplistische redenering, maar het is duidelijk 
dat ongecontroleerde wapens in de Libische context bepaald niet bijdragen aan stabiliteit en 
politieke dialoog. 

Er zijn verschillende pogingen ondernomen de actieve brigades onder het gezag van de 
overheid te krijgen door middel van parapluorganisaties. Deze organisatievorm lijkt echter 
alleen op papier effectief. Ook is met horten en stoten een programma opgestart om de 
milities te ontwapenen volgens een Disarmament, Demobilization and Reintegration-



programma. Dit DDR-programma heeft inmiddels zo’n 160.000 militieleden geregistreerd en 
de leden krijgen maandelijks betaald. Echter, de militieleden zijn vooralsnog geenszins van 
plan de wapens in te leveren. Van controle en aansturing vanuit Tripoli is geen sprake. Voor 
zowel burgers in Libië als militieleden geldt eigenlijk een Catch-22-situatie: zij willen de 
wapens niet inleveren, omdat de regering niet bij machte is hen bescherming te geven. De 
regering is op haar beurt niet in staat bescherming te leveren, zolang milities bewapend zijn 
en hun eigen belang doordrijven in plaats van zich werkelijk te verenigen onder een 
nationaal stelsel.  

Vraag en aanbod 

Mede hierdoor ontstaat er een waaier van vraag en aanbod van wapens. De vraagzijde 
bestaat bijvoorbeeld uit burgers die zichzelf willen beschermen voor de gevolgen van het 
ontbreken van een legitiem monopolie op geweld in Libië. Voor hen biedt het aanschaffen 
van wapens uit zelfbescherming geen oplossing voor de langere termijn, maar het is 
begrijpelijk op persoonlijk niveau. Daarnaast zijn er de brigades die door middel van wapens 
hun eigen agenda door willen voeren. Hun hang naar wapens groeit nog meer, doordat zij 
zich in elk geval beter willen bewapenen dan concurrerende milities, met een wedloop tot 
gevolg. En dan zijn er aan de vraagzijde nog de handelaren die goed geld kunnen verdienen 
door de wapens vanuit Libië door te voeren naar andere landen.  

Door de florerende handel in wapens kan naast het enorme volume reeds aanwezige 
wapens ook de resterende vraag bediend worden. De aanbodzijde voor wapens bestaat 
onder andere uit Libische opslagplaatsen die tijdens de revolutie zijn geplunderd en die na 
de val van Kadhafi’s regime goeddeels in handen van de brigades terecht kwamen. 
Daarnaast zijn er de wapens die de opstandelingen tijdens de revolutie geleverd kregen ter 
ondersteuning in de strijd. 

Overigens wil de hoeveelheid beschikbare wapens in Libië niet automatisch zeggen dat een 
pandemonium van geweld onvermijdelijk is. Vergelijk bijvoorbeeld het aantal vuurwapens in 
privébezit in Zwitserland met het vuurwapenbezit in de Democratische Republiek Congo 
(DRC). In Zwitserland leidt het grote aantal wapens niet tot grootschalige onveiligheid, 
terwijl de Mai-Mai-milities in het oosten van de DRC soms met één vuurwapen per dertig 
strijders wel een gewelddadig bestaan kennen (ze maken bijvoorbeeld wel gebruik van 
kapmessen).4 Het bezitten van (vuur)wapens leidt dus niet per definitie tot het gebruik 
ervan. Veel is afhankelijk van de context en alternatieve manieren om een conflict op te 
lossen en veiligheid te bieden.  

Wapenstromen in kaart 

Volgens een recente rapportage van het expertpanel van de Verenigde Naties voor Libië5 zijn 
er wapens en munitie vanuit Libië gevonden in meer dan twaalf landen (als doorvoerland of 
eindbestemming): Tunesië, Algerije, Mali, Niger, Tsjaad, Nigeria, de Centraal-Afrikaanse 
Republiek (CAR), Somalië, Egypte, de Gazastrook, Syrië, Turkije en Qatar. Hierbij geeft het 
panel overigens aan niet de capaciteit te hebben om alle vermoede wapenstromen in kaart 
te brengen. De redenen hiervoor zijn dat het panel slechts beperkte middelen beschikbaar 
heeft voor de te analyseren gebieden en de onveiligheid in genoemde landen. Daarnaast zijn 



de overheden in die landen vaak niet (voldoende) bereid mee te werken, of werken zij 
onderzoek zelfs actief tegen.  

De verscheidenheid aan wapensystemen uit Libië die in andere landen werd aangetroffen is 
groot, met onder andere de welbekende AK-47’s en andere (semi)automatische 
handwapens, alsmede munitie daarvoor, Rocket Propelled Grenades (RPG), antitankmijnen 
en -granaten, mortieren, handgranaten en 122 mm-raketten. De eindgebruikers zijn vaak 
organisaties die in het Westen bekend staan als terroristen of rebellen, zoals Al Qaeda in the 
Islamic Maghreb (AQIM), Ansar Dine in Mali, Boko Haram in Nigeria, piraten en Al-Shabaab 
in Somalië en verschillende rebellengroepen in Syrië. Je kunt dus met een gerust hart stellen 
dat de situatie problematisch is.  

Dat het Westen momenteel defensiemateriaal aan de Libische overheid levert, terwijl diens 
machtspositie uiterst wankel is, maakt de situatie er niet beter op. Een harde garantie van de 
Libische overheid dat deze nieuw geleverde wapens niet in de verkeerde handen eindigen, is 
praktisch gezien onmogelijk.  

Nieuwe exportmarkten 

Voor westerse wapenproducenten is de Libische markt echter op korte termijn en 
economisch gezien een interessante afnemer. Zij zijn op zoek naar nieuwe exportmarkten, 
aangezien de westerse vraag afneemt door bezuinigingen op defensie. In Libië zijn veel 
wapensystemen in 2011 gebombardeerd en het land zoekt daarvoor vervanging. Het leveren 
van nieuwe wapens is niet zonder risico’s. Zo namen milities in februari 2014 op het 
internationale vliegveld van Tripoli een lading wapens vanuit Rusland over, die bedoeld was 
voor de Libische overheid. Militieleden omsingelden het vliegtuig en haalden het leeg. Extra 
pijnlijk aan dit incident was dat de Libische overheid de bewuste militie officieel aangewezen 
had om het vliegveld te bewaken. Een aantal weken daarvoor was dit ook al gebeurd met 
een lading wapens die bestemd was voor gebruik door de overheid in het zuiden van het 
land. Deze wapens werden via het tweede vliegveld van Tripoli ingevlogen.6 

De situatie in het Noord-Afrikaanse land gebiedt uiterste terughoudendheid. Desondanks 
staan wapenfabrikanten te springen meer wapens te leveren. Voornamelijk Europese 
bedrijven storten zich op de Libische markt. Dit past binnen de historische context waarin 
Europa in 2004 het Europese wapenembargo tegen Kadhafi ophief om hem van materiaal te 
kunnen voorzien. Het ging indertijd ook niet om het voorkomen van wapensmokkel, maar 
om het indammen van vluchtelingen- en migratiestromen richting Europa. Europese steun 
werd op dat moment gericht op grensbewaking en maritiem materieel en ging vergezeld van 
militaire deals.7  

Het Amerikaanse Congres heeft vooralsnog bedenkingen tegen het leveren van wapens, 
sinds op 11 september 2012 de Amerikaanse ambassadeur in Benghazi werd vermoord. Toch 
zijn de verwachtingen dat ook de Amerikaanse wapenexport naar Libië zal toenemen. De VS 
assisteert nu al bij het trainen van zo’n 10.000 Libische soldaten, een programma ter waarde 
van zo’n 600 miljoen dollar, voor een periode van acht jaar.8 Of deze trainingen een positief 
effect hebben op het voorkomen van verdere verspreiding van wapens nadat ze aan de 
Libische regering zijn geleverd, valt nog te bezien. Wel duidelijk is de noodzaak voor 
langdurige training, begeleiding en controle van veiligheidsstructuren in Libië. Ook is 



duidelijk dat het investeren in zaken als grensbewaking een kwestie van lange adem zal zijn 
aangezien lokale economieën in de grensgebieden van Libië vaak volledig gebaseerd zijn op 
smokkel van illegale goederen, waaronder wapens. Hoe dan ook hoopt de Amerikaanse 
industrie te zijner tijd de vruchten te kunnen plukken van de militaire samenwerking tussen 
beide landen. 

Nare gevolgen 

De winsten die Europese bedrijven met wapenhandel behalen, kunnen ook nare gevolgen 
hebben voor de veiligheid van Europa. De instabiele situatie in Libië in combinatie met de 
door het VN-panel gevonden handelsroutes maakt het zeer voorstelbaar dat wapens die nu 
geleverd worden uiteindelijk in handen komen van terroristische organisaties. 

Voor de bevolking van Libië is, naast de algemene onveiligheid, de normalisering van 
wapengebruik in een maatschappij zonder regelgeving of handhaving een immens 
probleem. Daarmee wordt het oplossen van conflicten met wapens de norm. De politieke 
patstelling in Libië kenmerkt zich door druk van gewapende brigades die 
overheidsgebouwen bezetten en het politieke proces niet de ruimte geven die het verdient. 
Participeren in het politieke stelsel wordt minder aantrekkelijk, aangezien Libiërs wapens 
steeds meer zien als instrument waarmee ze direct invloed kunnen uitoefenen. Geduld voor 
stroperige politieke processen verdwijnt. Ook op het gebied van crimineel geweld kunnen 
burgers in Libië niet op hun overheid rekenen. De aanschaf van wapens wordt daardoor 
aantrekkelijker.  

Slopen is kopen? 

Uit de situatie in Libië en de geschetste gevolgen vallen een aantal conclusies te trekken. Ten 
eerste is het duidelijk dat interventies van buitenaf altijd gevolgen hebben die vooraf niet 
voorzien zijn, of die in elk geval in de besluitvorming geen duidelijke rol hebben gespeeld. 
Uiteraard kan een kind bedenken dat de transitie van decennia dictatuur naar iets wat op 
een democratie lijkt niet zonder slag of stoot plaatsvindt. Tegelijkertijd lijkt het duidelijk dat 
bij een ‘drive-by’-interventie zoals in Libië de kans op onvoorziene negatieve consequenties 
groter is. Je zou met gevoel voor cynisme kunnen stellen dat de zogenoemde ‘slopen is 
kopen’-regel hier van toepassing is: interveniëren in andere landen (slopen) brengt de 
verantwoordelijkheid mee ook de negatieve consequenties ervan te helpen mitigeren 
(kopen). Deze vergelijking is niet geheel correct (zie bijvoorbeeld de huidige stand van zaken 
in Irak en Afghanistan) en te simplistisch. Aan de andere kant maakt dit artikel hopelijk 
duidelijk dat wanneer slopen leidt tot verkopen (van wapens richting Libië) de situatie er 
voor niemand beter op wordt, anders dan voor wapenhandelaren.  

Al het internationale discours over Responsibility to Protect en burgerbescherming ten spijt 
maakt bovenstaande duidelijk dat de koopman het vaak wint van de dominee. In het geval 
van de huidige wapenleveranties aan Libië lijkt het ook redelijk te stellen dat de koopman 
het ook zou winnen van de veiligheidsdeskundige. Het leveren van wapens gaat immers 
door, terwijl er op geen enkele manier zeker gesteld kan worden dat deze in de handen van 
de Libische regering komen en blijven. Het is zelfs allerminst ondenkbaar dat wapens die nu 
geleverd worden op enig moment ingezet worden tegen Nederlandse commando’s die in 
Mali onder VN-vlag opereren. Dat lijkt misschien een overtrokken stelling, maar deze is 



tegelijkertijd moeilijk te betwisten gezien de relatieve chaos in Libië en de recente 
inbeslagnames van wapens door milities.  

Hans Rouw is programmaleider Human Security bij vredesorganisatie PAX. Hij doet 
onderzoek naar de bescherming van burgers in fragiele staten en leidt programma’s 
om deze bescherming te bevorderen.  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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