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6DPPDQIDWWQLQJ

Qaddafi och hans revolutionära grupp tog genom en militärkupp i september 1969 makten över Libyen,

samtidigt infördes en ny konstitution som gav dem all lagstiftande och verkställande makt över landet. Deras

mål var att befria Libyen från det västerländska inflytandet och se till att de stora oljeinkomsterna fördelades

rättvist bland landets befolkning. Detta skulle ske med hjälp av socialism och panarabism, något som

Qaddafis föredöme Nasser i Egypten hade propagerat för länge. Qaddafi och hans grupp (RCC) hade inte

någon klar plan för det fortsatta arbetet och oppositionen kritiserade Qaddafi och RCC för bristande kunskap

i statsförvaltning. Regimen började att fängsla och avrätta sina meningsmotståndare. 1973 lanserade Qaddafi

i ett tal en libysk Kulturrevolution, vilket bl a innebar bildandet av folkkommittéer över hela landet. Dessa

kommittéer skulle så småningom övergå till det styrelseskick som existerar idag: folkkongresserna. Libyens

styrelsemodell bygger på att varje invånare i Libyen skall vara delaktig i landets beslut. Någon representation

får inte förekomma, vare sig detta sker i politiska partier, stammar eller på andra sätt. Modellen härstammar

från Qaddafis uppväxt i en nomadstam, där stammens äldste genom konsensus skapade stammens normer.

Enligt Qaddafi skall Libyen (och hela världen) ses som en enda stor stam, och därför kan också stammens

tradition av konsensus tillämpas på styrelseskicket. Idéerna beskrivs i Qaddafis ”Gröna bok”, vilken ligger

till grund för hans Tredje Universella Teori, en ideologi som Qaddafi anser kan förändra världen. Enligt

Qaddafi kan den libyska socialismen likställas med Islam och Koranens rättsregler, vilket har skapat

konflikter med de religiösa ledarna i landet.

1977 infördes den nuvarande konstitutionen som reglerar styrelseskicket, vilket består av lagstiftande

folkkongresser och verkställande folkkommittéer. Samma år bildade Qaddafi också de s k revolutionära

kommittéerna inom landets alla institutioner och organisationer. De revolutionära kommittéerna hade till

uppgift att genomföra de fortsatta förändringarna i samhället, men de blev successivt ett effektivt medel för

eliminering av oppositionen. Kommittéerna förföljde regimens politiska motståndare och var ansvariga för

likvideringar både nationellt och internationellt. Arbetet med att stävja de revolutionära kommittéernas makt

påbörjades efter att landet hamnat i svårigheter under första delen av 80-talet. Libyens aggressiva

utrikespolitik hade skapat många fiender med omvärlden, bl a Reagan-administrationen i USA, som bombade

Tripoli och Benghazi 1986. Starkt pressad, och som en eftergift till det libyska folket och olika

människorättsorganisationer, lanserade Qaddafi den Stora Gröna Stadgan rörande Mänskliga Rättigheter.

Deklarationen innebar dock inga större förändringar för det libyska folket. 1992 införde Förenta Nationerna

ekonomiska sanktioner mot landet efter att det hade vägrat utelämna de två misstänka till Lockerbie-

bombningen.

Denna uppsats beskriver Libyens konstitutionella förändringar ur ett historiskt och politiskt perspektiv. De
viktigaste förändringarna består i tre konstitutioner; 1969 års revolutionära konstitution, 1977 års konstitution
som reglerade det nya statsskicket samt Deklarationen för mänskliga rättigheter från 1987. Enligt 1977 års
konstitution och Qaddafis modell om Libyens styrelseskick är det endast folket som har den lagstiftande
makten, men Qaddafi styr landet med järnhand. Uppsatsen behandlar därför Qaddafis inflytande på
styrelseskicket. I uppsatsens analysdel redogörs för hur det är möjligt för Qaddafi att leda landet trots att han
officiellt inte har någon makt, och vilka brister i konstitutionen som möjliggjort Qaddafis styre över landet.
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��� ,QOHGQLQJ

Relativt mycket har skrivits och skrivs om Libyen. Mängden litteratur kan förklaras med det Qaddafis sätt att

förhålla sig till sin omgivning. Nästan all uppmärksamhet rör dock landets externa relationer, vilket kan vara

en medveten strategi från Qaddafis sida. Landet, och dess ledare, har varit inblandat i terroristattacker,

bombningar och provokationer mot USA och resten av världen, inklusive Förenta Nationerna. Libyen har

också varit i ständig konflikt med sina grannländer, främst med Tchad där ett regelrätt krig pågick mellan

åren 1980 och 1987. Landet har sedan revolutionen 1969 utvecklats från ett av Afrikas fattigaste länder, till

ett av de rikaste. Förklaringen är i huvudsak de stora oljeinkomsterna. Eftersom Libyen exporterar stora

mängder olja till främst Europa har landet varit mindre beroende av diplomatiska förbindelser med sin

omvärld, än vad som annars är fallet med små länder. Genom Sovjetunionens kollaps står dock Libyen inte

längre under beskydd av en stormakt, något som gjort Qaddafi mer uppmärksam på behovet av goda

kontakter med omvärlden. Efter Lockerbiebombningen införde FN 1992 ekonomiska sanktioner mot landet,

vilket bl.a. inneburit att flygtransporter in och ut ur landet är förbjudna.

Det är svårt att få tag på tillförlitlig information om Libyen, och svårigheterna har ökat i takt med att landet

blivit allt mer alienerat från världen. Trovärdig information är också svår att få tag i eftersom inte ens

libyerna själva vet vad som händer i landet. Nyhetsinformation förmedlas muntligen, och all kommunikation

måste hållas hemlig eftersom telefonerna avlyssnas regelbundet. Tack vare de stora oljeinkomsterna har

Libyens regim inte haft något behov av ekonomiskt stöd, därför har heller inga av de rapporter eller

undersökningar gjorts som vanligtvis är fallet med utvecklingsländer i tredje världen.

En beskrivning av den libyska konstitutionen kräver en grundläggande behandling av de bakomliggande

historiska och politiska händelserna i landet. Dessutom är hela det libyska styrelseskicket uppbyggt på

Muammar Qaddafis personlighet och hans ideologi om folkets rätt till delaktighet i beslutandeprocessen. Att

skilja mellan Qaddafis person och Libyens styrelseskick är omöjligt.

���� 6\IWH

Syftet med denna är att försöka bringa klarhet i hur det libyska styrelseskicket är uppbyggt och vilket

inflytande Qaddafi har på landets politik. I uppsatsen besvaras följande frågor: Hur fungerar Libyen rättsligt

och vilken betydelse har den historiska och politiska utvecklingen haft? Hur är styrelseskicket uppbyggt och

vilken konstitutionell grund vilar styrelseskicket på? Hur stor inblandning har Qaddafi i de beslut som tas,

och hur kan han styra landet trots att han saknar formell makt?

���� $YJUlQVQLQJDU

En stor del av uppsatsen har tillägnats det politiska och historiska livet i Libyen. Detta har gjorts för att

underlätta förståelsen av det juridiska sammanhanget. Det hade varit omöjligt att redogöra för konstitutionen

eller andra relevanta deklarationer utan att samtidigt beskriva den politiska och historiska bakgrunden, men

detta beskrivs inte i detalj. Betoningen har istället lagts på den juridiska sidan. Uppsatsen behandlar inte
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heller Koranens rättsregler. Eftersom Qaddafi hävdar att hans revolution speglar de muslimska traditionerna

skulle man kunna tänka sig att Koranen spelar en stor roll i rättssystemet. Detta är dock inte fallet.

Konstitutionen anger visserligen Koranen som konstitutionell rättskälla, men egentligen har Qaddafi skapat

ett mycket sekulariserat samhälle. Det religiösa livet sker utanför samhällets kontroll, och därför förklaras

Koranens rättsregler endast då det är relevant för förståelsen av materialet.

Vad gäller stavningen av Muammar Qaddafis namn, kommer stavningen i den Gröna bokens engelska

version (1991 års upplaga) att användas, utom i de fall då författare, vilka använder en annan stavning,

citeras. Den stavning som valts, vilken är en transkribering av det arabiska uttalet, verkar också vara den mest

förekommande, även om man i litteratur ser exempel som Kadhafi, Qadhafi, Gaddafi och Gadhafi etc.1

���� .lOONULWLN

Att hitta relevant juridisk information till denna uppsats om Libyen har varit en stor utmaning. Nästan all

litteratur som skrivs rör politiska eller historiska fenomen, och de enda juridiska som behandlas är de

mänskliga rättigheterna. Detta har inneburit att relevant information har fått ”vaskas fram” ur den litteratur

som finns tillgänglig, vilket haft den positiva bieffekt att uppsatsen fått ett mer historiskt och politiskt

perspektiv än förväntat. Litteraturen uppvisar också ett märkligt tidsglapp. Fram till 1987 skrevs mycket

litteratur om Libyen och dess styrelseskick, men mellan åren 1987 och fram till 1997 har nästan inga böcker

skrivits i ämnet. Varför detta varit fallet, förblir en obesvarad fråga. Under 1998 har flera författare utgivit

böcker i ämnet. De konstitutionella författningarna finns tillgängliga på Internet, hos otaliga organisationer

och privatpersoner. Lagar av icke-konstitutionell natur har inte gått att få tag på, vilket delvis beror på att

lagarna är författade på arabiska, delvis för att de inte finns tillgängliga. Libysk författning har efterfrågats

genom libyska kontakter, men har inte kunnat uppbringas.2 Därför kommer uppsatsen endast att bestå av

information som finns tillgänglig i böcker eller annan litteratur. Källor i form av libyers egen erfarenhet kan

inte verifieras med namn i denna uppsats, eftersom detta kan leda till efterräkningar i Libyen. I de fall sådana

använts hänvisas till källa B. En annan hjälp har varit Internet och hemsidor gjorda av libyer i exil�

De stora motsättningarna mellan regimvänliga och regimkritiska författare gör också att faktaunderlaget

varierar och i vissa fall är helt missvisande. Strävan har varit en så objektiv syn på Libyen som möjligt, men

som Edward Said påpekar i sin bok 2ULHQWDOLVPHQ är det svårt att inte använda sig av sin västerländska

begreppsvärld när man skriver om Orienten. Orienten har för oss västerlänningar alltid framstått som

någonting mystiskt. Den viktigaste komponenten i den europeiska kulturen, är enligt Said ”idén om en

europeisk identitet som är överlägsen i förhållande till alla icke-europeiska folk och kulturer”.3 Det tydligaste

exemplet på politiska värderingar som tillåtits färga materialet är dock de böcker som ges ut av den libyska

propagandaapparaten, t ex  boken $OMDPDKLUL\D, utgiven av Directorate of Moral Guidance, en bok som

knappast är informativ, men mycket underhållande att läsa. Ett genomgående tema i denna litteratur har

också varit författarnas intentioner att beskriva och förklara vad Qaddafis ideologi går ut på, utan att de

                                                          
1 Det ska enligt rapporter finnas cirka 600 (!) olika sätt att stava hans efternamn, alltifrån Qhadhdhafi till Kazafuy. För ett
korrekt uttal av namnet rekommenderas: http://members.aol.com/LibyaPage/gadhafi.htm
2 Alla förfrågningar i Libyen av libysk lagtext väcker onödig uppmärksamhet från Libyens styre. Dessutom avlyssnas och
genomsöks alla telefonförbindelser och korrespondens med utlandet på jakt efter oppositionella.
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lyckats med detta. Problemet är det knappa material som stått dem till buds. Den Gröna boken4, vilken anses

utgöra grunden till Qaddafis Tredje Universella teori, och alltså grunden till han nya världsordning, består av

knappt 40.000 ord, dvs. knappt en fjärdedel av denna uppsats.

Nästan allt material i denna uppsats härrör sig från en arabisk version som blivit översatt till engelska. Jag har

valt att behålla den engelska versionen i citat och dylikt när detta varit möjligt utan att minska förståelsen,

eftersom en översättning av en översättning hade kommit för långt ifrån originalet. All svensk översättning

har utförts av författaren själv, där inte annat angivits.

���� 0HWRG

Metoden som använts i denna uppsats har varit att gå igenom olika typer av litteratur och Libyens

författningar. Genom denna metod har de resultat, som redovisas i uppsatsen, uppnåtts. Det viktigaste

underlaget för uppsatsen har varit information, som erhållits via Internet. De databaser, som bl a USA:s Senat

tillhandahåller i ämnet, har varit mycket rika på information, även om det juridiska stoffet inte varit lika rikt

presenterat som det statsvetenskapliga och historiska. Förutom dessa baser har jag använt mig av litteratur,

vilken beskriver det politiska läget i Libyen före och efter revolutionen. Med hjälp av denna litteratur har jag

beskrivit den historiska och politiska utvecklingen i landet fram till idag. Denna utveckling har sedan varit till

god hjälp vid jämförandet med den konstitutionella utvecklingen. Genom jämförelsen har jag kunnat dra

slutsatser om anledningarna till att revolutionen skedde, samt även vilka faktorer som gjort att Qaddafi har

kunnat förbli revolutionär ledare i närmare 30 år.

���� 'LVSRVLWLRQ

Uppsatsens tonvikt har lagts på den historiska och politiska utvecklingen i Libyen under det senaste

århundradet. Anledningen till detta har varit att Qaddafis politik är en produkt av de stora omvälvningar

landet genomgått sedan landet invaderades av Italien 1911. Uppsatsen är uppdelad i tre stora avdelningar;

Historisk och politisk utveckling, Konstitutionella förändringar samt Analys och Sammanfattning. I

avdelningen för +LVWRULVN�RFK�SROLWLVN�XWYHFNOLQJ behandlas Libyens samhällsstruktur, dvs. stammarnas och

religionens betydelse för samhällsskicket, samt en kortfattad redogörelse för det historiska förloppet fram till

revolutionen (kapitel 2). Kapitel 3, 4 och 5 beskriver revolutionsperioden fram till idag ur ett historiskt och

politiskt perspektiv. Kapitelindelningen är gjord enligt de årtal då viktiga konstitutionella förändringar

genomfördes, vilka är Revolutionskonstitutionen 1969, införandet av folkstyret 1977 och de mänskliga

rättigheterna 1987. Under avdelningen .RQVWLWXWLRQHOOD� I|UlQGULQJDU (kapitel 6, 7, 8 och 9) har förståelsen

underlättats genom en kapitelindelning enligt samma princip. I kapitlet för 6DPPDQIDWWDQGH� DQDO\V� RFK

DYVOXWQLQJ analyseras Qaddafis styrelseskick och de konstitutionella förändringarna i Libyen sedan 1969, i

enlighet med syftena i denna uppsats.

                                                                                                                                                                               
3 Edward W. Said, 2ULHQWDOLVP (1997), s 9
4 Ladda ner den fullständiga versionen av den Gröna boken från: http://www.geocities.com/Athens/8744/mylinks1.htm
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�� +LVWRULN�RFK�VDPKlOOVV\VWHP

���� ,QOHGQLQJ

Trots sin enorma landyta, se karta i Bilaga 2, (landet är lika stort som Frankrike, Tyskland, Holland och de

Skandinaviska länderna tillsammans) befolkas landet av endast drygt 5 miljoner invånare.

Befolkningstillväxten i Libyen beräknas till mellan 3,6 och 4,5 % per år, vilket gör tillväxten till en av de

högsta i världen. Mellan åren 1990 och 1995 ökade befolkningen med 1 miljon invånare. Som siffrorna i

faktarutan5 nedan visar, beror befolkningstillväxten på höga födelsetal och låga dödstal. Nästan halva

befolkningen är under 15 år. Landet gränsar till Egypten, Sudan, Tchad, Niger, Algeriet och Tunisien. Det

officiella språket i landet är arabiska, men engelska och italienska, samt i viss mån franska, förstås också i

landet. Libyen, eller Folksocialistiska libyska arabrepubliken som landet egentligen heter6� anses vara ett av

de mest påfrestande länder man kan arbeta i. Anledningarna till detta är att restiden, beroende på de

internationella sanktionerna in och ut ur landet är så lång, på svårigheter att kommunicera med omvärlden

p g  a bristande telefonförbindelser samt dålig nyhetsrapportering. Det turbulenta politiska klimatet i landet

och interna stridigheter är ytterligare anledningar till att landet anses osäkert att vistas i.

Libysk massmedia står under hård statlig kontroll. Endast ett begränsat antal regimvänliga tidningar tillåts,

och oftast är tidningarna endast ett annat sätt att föra ut regimens politik. Det är förbjudet att föra in

västerländska tidningar, videofilmer, kameror, videokameror och annan elektronisk utrustning i landet. Alla

kopieringsmaskiner, fax- och telexmaskiner,

datorer och skrivare måste ha tillstånd från

myndigheterna, och alla telefonlinjer och

hotellrum avlyssnas med den senaste

buggningselektroniken. Säkerhetspolisen har

full kontroll över vilka utlänningar som träffar

vem och var. Detta motiveras med att den

libyska staten ser det som viktigt att garantera

utlänningars säkerhet.7

Under detta kapitel har författaren valt att

redogöra för de faktorer som gör Libyen till

vad det är, ett land som under de senaste åren

letts av en envåldshärskare. Förklaringen

ligger i Libyens historia och samhällsskick,

samtidigt som Qaddafis personlighet

naturligtvis har betytt mycket för samhällsutvecklingen. I  avsnitt 2.2 redogörs för stammarnas och

                                                          
5 CIA World Factbook 1997, Libya. Jämförelsetal för Sverige inom parantes.
6 På arabiska Al-Jumhuriya al-´Arabiya al-Libiya ash-Sha´biya al Ishtirakiya. På engelska the Great Socialist People’s
Libyan Arab Jamahiriya, förkortat G.S.P.L.A.J. Svensk översättning av Andreas Cervenka i Zdenek Cervenkas bok
/LE\HQ�±�bU�WLGHQ�XWH�I|U�.DGKDIL" (1995), sid 7
7 David Blundy & Andrew Lycett, 4DGGDIL�DQG�WKH�/LE\DQ�UHYROXWLRQ (1987), sid 29

)DNWDUXWD�/LE\HQ

Invånare:
Befolkningstillväxt:

Födelsetal:
Dödstal:

Befolkningsstruktur:

In- och utflyttning:
Spädbarnsdödlighet:

Uppskattad livslängd:
Totala befolkningen:

Män:
Kvinnor:
Fertilitet:

5,648 miljoner
Mellan 3,64 och 4,5% (0,23)
43,94 födslar/1.000 invånare (11,37/1.000)
7,49 dödsfall/1.000 invånare (10,78/1.000)
0-14 år: 48 % (19 %)
15-64 år: 49 % (64 %)
> 65 år: 3 % (17 %)
0 migrant(er)/1.000 invånare (1,69/1.000)
57,7 dödsfall/1.000 levande födda (3,9/1.000)

65,05 år  (79,08)
62,84 år (76,42)
67,37 år (81,89)
6,19 födda barn/kvinna (1,7)

Ekonomisk statistik:
95 % av exportinkomsterna kommer från oljan. 1998 beräknas
inkomsten vara ca 46 miljarder kronor.
Oljeproduktionen ligger på 1,45 miljoner fat/dag (1970 var
produktionen 3,3 miljoner fat/dag)
Libyens arbetslöshet är ca 30 %
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religionens betydelse för det libyska samhället. Under avsnitt 2.3 beskrivs den historiska utvecklingen med

underavsnitt som speglar landets lidande under olika kolonialmakter fram till självständigheten 1951. Under

detta avsnitt beskrivs även oljans betydelse för de händelser som ledde fram till Qaddafis maktövertagande

1969. Eftersom Qaddafi har haft stort inflytande på det libyska samhället sedan revolutionen 1969, har

författaren valt att närmare beskriva Qaddafis person, dennes uppväxt samt ideologi (avsnitt 2.4).

���� 6DPKlOOVV\VWHP

������ 6WDPPHQV�EHW\GHOVH�L�GHW�OLE\VND�VDPKlOOHW

Det libyska samhället består till stor del av de normer och värderingar som stammarna haft i flera hundra år.

Libyen består av fyra stora, och ett otal mindre, stammar. Den största stammen har närmare 750.000

medlemmar. De flesta libyer ser sig i första hand som medlemmar i en stam, inte som invånare i en stat.

Andra stammar respekteras, men den egna stammen sätts i första hand. Stammarnas regler bygger mycket på

Islams rättsregler, men också på konsensus bland stammens medlemmar. Det är ett konservativt system, som

bygger på gamla värderingar, snarare än moderna idéer.8

Eftersom man inom en stam var släkt med alla, på ett eller annat sätt, hände det sällan att någon lurade eller

förgrep sig på en annan stammedlem. Om man gjorde det, så bestraffades man av stammen. Likadant var det

mot medlemmar ur andra stammar. En stammedlem som angrep en medlem ur en annan stam visste att detta

skulle leda till efterräkningar för den egna stammen, i form av skadestånd och i värsta fall konflikter. Enligt

denna modell straffas stammen kollektivt om en medlem ur stammen skadar en annan stam.9 Detta gjorde att

brottsligheten hölls på en låg nivå. Detta stamsystem existerar än idag, och är ett allmänt accepterat

förfarande vid trafikolyckor etc. Om en stammedlem gör sig skyldig till ett brott mot en annan stam, kan

denna stam efter förhandlingar om skadestånd etc, framföra till domstol att straffet för gärningsmannen bör

sättas ned, eftersom han och hans stam har kompenserat den drabbade stammen. Domstolen tar då hänsyn till

detta och sätter ned straffet.

Stammen fungerar också som en distributiv institution. När en familjeförsörjare dör eller någon behöver

arbetslöshetsunderstöd eller blir sjuk kan de vända sig till sin stam för ekonomiskt stöd. Framgångsrika

företagare väljer också att ingå i kontraktsförhållanden med fattigare stammedlemmar. På så sätt får den rike

företagaren en inkomst och den fattige kapital.10

En av stamsystemets grundläggande idéer är att det inte finns någon överhöghet som regerar över stammen.

Det är en djupt förankrad tro som existerar än idag i Libyen, och som huvudsakligen lever kvar sedan den

period då befolkningen i huvudsak bestod av nomadiska stammar. För människor, som lever i centralt styrda

                                                          
8 Lillian Craig Harris, /LE\D��4DGKDIL¶V�5HYROXWLRQ�DQG�WKH�0RGHUQ�6WDWH (1986), s 128
9 John Davis, /LE\DQ�3ROLWLFV��WULEH�DQG�UHYROXWLRQ�(1987), s 224f
10 Enligt en vanlig modell i Libyen ingår en lastbilsägare en affärsrelation med en fattig stammedlem, som får arbete som
chaufför. Efter ett visst antal år har chauffören förvärvat en del av lastbilen. Han kan då välja att få denna del i ekonomisk
ersättning eller att fortsätta att köra lastbilen mot att en allt större del av lastbilen övergår i hans ägo. Efter ytterligare
någon tid säljs lastbilen och de båda ägarna kan köpa varsin ny lastbil, samt anställa fler stammedlemmar. På detta sätt
försäkras tillväxten inom stammen. John Davis, s 228f
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länder låter tanken på en stat utan ledning märklig, men för någon som växt upp utan något centralt styre

beror den allmänna ordningen och säkerheten på att varje medlem inom samhället vet sin plats. Detta kan

medföra en känsla av solidaritet och säkerhet, något som Qaddafi minns från sin egen uppväxt, och som

andra libyer också upplevt. Däremot framstår en centralmakt som något opersonligt och ogripbart. De

upprepade invasioner och plundringar som Libyens befolkning upplevt, senast under Italiens kolonialisering,

ger fog för deras rädsla. Libyerna känner ingen respekt för auktoriteter utanför familjen, stammen och

religionen. Islams inflytande har även varit starkt på detta område. De mest framgångsrika ledarna i den

libyska historien har därför varit de, som inte direkt ingripit i den enskildes liv, utan framstått som en bra

skiljedomare istället för lagstiftare. Känslan av att vara statslös är djupt rotad i det libyska folket, och det kan

till en del förklara varför Qaddafi försöker framställa Libyen som en stat utan ledning, en massornas stat. Mer

om detta under avsnitt 2.4.3.11

������ 5HOLJLRQHQV�LQIO\WDQGH

Libyen är ett muslimskt land och 97 % av befolkningen är Sunnimuslimer.12 Islam kom till den region som

nu kallas Libyen under 600-talet när arabiska muslimer erövrade först Egypten och det östra området av

Libyen och sedan resten av Nordafrika. Den muslimska religionen inlemmades i området under de

kommande århundradena, men det arabiska inflytandet säkrades inte förrän år 1049 när två stora stammar

med ca 200.000 familjer från den arabiska halvön emigrerade till Libyen.13

Islam är en religion vars centrala punkt är monoteismen, Gud (Allah) är en, och genom föreskrifter regleras

den troendes liv och tanke. Religionen bygger på fem grundpelare; trosbekännelsen, tidebönen, fastan,

allmosan och vallfärden. Föreskrifterna kom till profeten Muhammed genom uppenbarelser och samlades

senare i Koranen, som anses representera den världsliga versionen av ”Moderboken”, förkroppsligandet av

en universell lag eller naturlag. Därför anser muslimer att islamisk lag är det ideala lagsystemet. Enligt

muslimsk tro har endast Gud själv kunskap om den perfekta lagen, vars syfte är att tillhandahålla ”den rätta

vägen” för de troende. Människan är Guds förvaltare av jorden och bör följa hans instruktioner. I det

muslimska rättssystemet har de gudomliga lagarna företräde före samhälle och stat, där den senares funktion

endast är att upprätthålla lagen. Om staten misslyckas med att upprätthålla lagen är det varje individs ansvar

att själv följa lagen, även om det alltså inte existerar någon statsmakt som vidmakthåller ordningen. Enligt en

tidig överenskommelse mellan muslimska jurister bör varje muslimskt samhälle ledas av en LPDP (andlig

ledare), vilken skall ha till uppgift att upprätthålla lagen.14 Muslimerna har flera olika rättskällor, varav

Koranen är den viktigaste. Därefter räknas berättelser om Muhammeds eget leverne, samlat i VXQQD, som

normerande. Allteftersom Islam spred sig i den arabiska världen visade sig Koranen vara svår att omsätta till

olika förhållanden och geografiska områden. Malik ibn Anas sammanställde därför på 700-talet en

skriftsamling med berättelser, KDGLWKHU, innehållande muslimska traditioner, lokala sedvänjor samt flera

juristers praxis, vilka ansågs återspegla den sanna muhammedanska traditionen. Speciellt KDGLWKHUQD har varit

                                                          
11 Mansour O El-Kikhia, /LE\D¶V�4DGGDIL��7KH�SROLWLFV�RI�FRQWUDGLFWLRQ�(1998), s 45
12 CIA World Factbook 1997.
13 Lillian Craig Harris, s 4
14 Ian Edge, ,VODPLF�/DZ�DQG�/HJDO�7KHRU\ (1996), s 87-107
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föremål för Qaddafis uppmärksamhet, och detta beskriver jag närmare under avsnitt 8.3.3. Skillnaden mellan

sunni- och shiamuslimer är att sunnimuslimerna tillåter användandet av KDGLWKHU.

Koranen innehåller föreskrifter för förhållandet mellan troende och Gud, samt mellan troende. Det högsta

målet och meningen med livet är inom Islam att få frälsning, dvs. att få tillbringa kommande liv i Himlen.

Detta uppnås genom att individen följer de muslimska reglerna. Den gudomliga lagen tillhandahåller inte

bara regler för ett ordnat samhälle, utan särskiljer även det goda från den onda. Lagen är ett system av

föreskrifter vilka visar den rätta vägen till frälsning. Den rätta vägen innehåller dock fem klasser, vilka

varierar mellan det som är påbjudet, till det som är absolut förbjudet. Däremellan finns det regler som

rekommenderar eller förkastar ett beteende. Alla handlingar som inte faller under ovanstående kategorier är

oreglerade, dvs. individen kan välja själv.15 Som exempel kan nämnas att den årliga fastan16 och de fem

dagliga bönerna är strikt påbjudna; fläsk, vin och ocker absolut förbjudet; att utföra ytterligare böner utöver

minimum är rekommenderat, att äta vissa typer av fisk är förkastligt.

Föreskrifterna är både auktoritära och totalitära till sin natur eftersom de inkluderar trossatser såväl som

sociala och politiska principer. Man kan därför säga att lagen har en religiös förpliktelse, men även att den

politiskt sanktionerar religionens existens. Lagen och religionen är ett. Lagen har tre fundamentala

karaktärsdrag; 1. den är allmängiltig, dvs. oberoende av tid och plats, 2. den rör främst samhällets intressen

och etiska standard och 3. den skall iakttas med hängivenhet och rättrogenhet. Att vara rättroende innebär att

en muslim kan frångå även tvingande regler om situationen kräver det, t ex kan en sjuk människa behöva mat

dagtid även under fastemånaden. Lagen ger dock inget utrymme för godtycklig tolkning av föreskrifterna,

och den kan inte ändras eller anpassas för att överensstämma med en troendes intresse eller bekvämlighet.17

Islam har också ett fatalistiskt element som är värt att nämna. Gud är den ende som vet vad ödet bär i sin

hand, följaktligen kan den enskilde muslimen bara följa de fem trospelarna och förlita sig på Gud. Detta

medför att muslimen inte tror att möjligheten till personlig påverkan är så stor. Om Gud har bestämt att

muslimen skall dö idag, så kommer han att göra det. Ödestron följer varje steg i libyerns vardag, och ödet är

allestädes närvarande. Libyerns språk är fullt av hänvisningar till Guds vilja. Istället för att svara ”ja” på en

fråga, svarar den vanlige libyern med ”om Gud så vill”.18 Ödestron har lyfts fram som en av anledningarna

till att Qaddafi fått sitta kvar vid makten i snart 30 år. Ur en muslimsk, traditionell synvinkel brukar

statsöverhuvuden med moderna idéer på hur Islam skall reformeras passivt accepteras av sin befolkning och

sina religiösa ledare.19 Fast att XODPD känner motstånd mot Qaddafis nya idéer är det en väletablerad regel i

muslimsk tradition att invånarna godkänner det existerande styrelseskicket, samt försöker bevara så mycket

                                                          
15 Ian Edge, s 87-107
16 Fastan, Ramadan, innebär att mat och dryck endast får förtäras när solen är nere, dvs. mellan solnedgång och
soluppgång. Fastemånaden pågår under ca en månad. Genom att fasta får muslimen en större förståelse för de som går
hungriga. Ramadan avslutas med en stor högtid, ,G�DO�ILWU.
17 Ian Edge, s 106f
18 Ett exempel på muslimens djupt rotade ödestro är biltrafiken i Libyen. Det händer ofta när man kör i en större stad att
muslimer kör mot rött, dvs när ljussignalen indikerar att man måste stanna för att korsande trafik har förkörsrätt. En
trogen muslim behöver inte bry sig om rödljus, det är ödet som bestämmer om han, eller någon annan, skall skadas den
dagen.
19 a a, s 534
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av sin tradition som möjligt.20  Trots detta har de kraftfullaste protesterna mot Qaddafis styrelseskick kommit

från de religiösa grupperna, vilka ansett att Qaddafis styre strider mot Islams grundläggande värderingar.

Protester som lett till väpnade konflikter mellan religiösa grupper och landets säkerhetspolis.

���� .RUW�KLVWRULN�IUDP�WLOO�UHYROXWLRQHQ

������ )|UH���D�YlUOGVNULJHW

Sedan urminnes tider har Libyen invaderats och styrts av icke-libyer. Då regionens invånare inte har känt

någon direkt samhörighet mellan varandra har området lämnats öppet för invasioner och exploatörer. Det

finns tre stora regioner i Libyen; Tripolitania, dvs. Tripoli och omgivande områden, Cyrenaica, som täcker de

östliga delarna av Libyen och Fezzan den södra delen. Tripolitania knöt kontakter med väst för handel och

kultur. Cyrenaica vände sig österut och stod under egyptiskt och östarabiskt inflytande. Fezzan sökte sig mot

det svarta Afrika. Samtidigt befann sig regionerna i stridigheter med nomaderna i öknen. Konflikten mellan

det urbana Libyen och de nomadiska folken existerar fortfarande.21 Libyernas brist på nationell känsla märks

än idag och är något som Qaddafi drar nytta av i sina försök att utveckla det libyska folkets känsla för

historisk orättvisa. Qaddafi deklarerade tidigt att hans mål var att förvandla libyerna till subjekt istället för

objekt, att handla istället för att vara passiva. Denna önskan är en av grundstenarna i Qaddafis inrikes- och

utrikespolitik.22

Libyens historia som en ständigt invaderad nation, bestämdes av dess placeringen, som en vägkorsning

mellan Europa, Afrika och Mellanöstern. Genom Libyen passerade slavar, salt och andra handelsvaror från

Centralafrika till Medelhavet. Fram till år 642 var regionen i huvudsak styrt av romarriket i öster samt

grekerna i väster, men år 642 invaderades landet av arabiska muslimer och den arabiska kulturen kom att

spridas i regionen, som fram till 1500-talet hade flera olika ledarskap, i huvudsak arabiskt. Från 1551 och

framåt tillhörde Libyen från och till det ottomanska riket.

1911 invaderade Italien, då tyngt av arbetslöshet och överbefolkning, Libyen. Armén tog snabbt kontroll över

de norra kustområdena, men de södra oaserna ockuperades inte helt förrän 1931. I Cyrenaica-området hade

en mycket populär religiös rörelse etablerat sig, kallad Sanusi-orden. Sayyid Idris al-Sanusi, ledare av

Sanusi-orden, blev en given förkämpe för kampen mot det italienska styret. Genom förhandlingar med Italien

blev Idris accepterad som ledare för Cyrenaica och man förhandlade fram en fred. Under tiden hade

Tripolitania blivit i princip självstyrande och 1918 bildades en tripolitansk republik. 1922 beslöt stammarna i

Libyen att de ville ha Idris som Amir över ett enat Libyen. Eftersom Idris insåg att denna förklaring skulle

provocera fram italienska militäraktioner mot honom, flydde han till Egypten, och lämnade ledningen av

motståndsmakten till Umar al-Mukhtar, en äldre mer erfaren, krigare. Denne blev dock dödad av

italienarna.23 Efter Mussolinis tillträde invaderade Italien återigen Libyen, som maktlöst såg på när den

överlägsna italienska armén ockuperade större och större delar. Italien slog ner libyernas motstånd med

                                                          
20 a a, s 118
21 Lillian Craig Harris, s 1-2
22 a a, s 2
23 Umar al-Mukhtar har flera monument och gator i Libyen uppkallade efter sig.
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brutala metoder och 1932 förklarade man Libyen pacificerat. Man hade dock svårt att bekämpa stammarna i

södra Libyen, som bildade en separat republik i området kring Misratah, se karta under Bilaga 2.

Runt 1940 hade 110.000 italienare emigrerat till Libyen, där de utgjorde cirka 12 % av befolkningen. Libyens

ekonomiska utveckling efter italienarnas immigration imponerade. Speciellt inom jordbruket var tillväxten

stor och förbättringar gjordes av vägar, bevattningssystem och hamnar. Dessa förbättringar kom dock endast

en liten del av araberna till del eftersom de italienska invandrarna fick de bördigaste åkrarna. Libyerna, vars

huvudsakliga arbetsuppgifter var att valla får, fördrevs till magra områden. All statlig administration sköttes

av italienarna och ingen utbildning skedde för att libyerna senare skulle kunna överta arbetet. När 2:a

världskriget bröt ut, och Italien ställde sig på Tysklands sida, upprättades kontakt mellan libyska nationalister

och brittiska myndigheter i Egypten. Under kriget kom Libyen att vara en krigsskådeplats för Europas

krigsmakter, och särskilt under den senare delen av kriget utspelades många betydelsefulla strider på libysk

mark. Efter att England slutligen hade besegrat Tyskland i Tripoli i januari 1943 styrdes Cyrenaica och

Tripolitania av en brittisk militäradministration och Fezzan av fransmännen.

������ /LE\HQ�±�HQ�VMlOYVWlQGLJ�VWDW

Efter kriget genomfördes förhandlingar mellan Förenta Staterna (USA), Frankrike, Storbritannien och

Sovjetunionen rörande Libyens fortsatta framtid. En undersökning utförd av stormakterna visade att en stor

majoritet av lokalbefolkningen ville ha ett självstyrt Libyen, men stormakterna ifrågasatte om självstyre var

möjligt. Med stöd av England förklarade Idris, nu hemkommen från Egypten, att Cyrenaica skulle vara ett

oberoende emirat. Sovjetunionen hade ansökt om förmyndarskap över åtminstone delar av Libyen, och det

var denna ansökan som hade skyndat på Idris förklaring. Storbritannien, Italien och Frankrike ville att FN

skulle överlåta delar av styrelsen av Libyen till dem, men detta förslag blev nedröstat i FN:s

Generalförsamling. I november 1949 röstade Generalförsamlingen, med 48 röster mot 1, för etablerandet av

Libyen som en självständig stat senast 1 januari 1952. En församling bestående av representanter från de tre

libyska provinserna, samt från USA, Storbritannien, Frankrike, Italien, Egypten och Pakistan skulle leda

landet under en övergångsperiod. Trots interna stridigheter mellan de olika libyska regionernas representanter

blev Idris erbjuden ledarskapet av Libyen.24 En federal kungamakt utropades den 24 december 1951, och

Sayyid Idris al-Sanusi blev kung. Libyen blev då, som första afrikanska stat, oberoende av europeiska ledare.

Det var också den första, och enda, stat som skapats av FN:s Generalförsamling.25 Konstitutionen, skapad av

internationella forskare och intellektuella, bland dem även libyer, blev ett skolexempel. Den balanserade de

tre makterna; styrande, verkställande och dömande, och var konstruerad enligt en västerländsk modell.

Enligt Muammar Qaddafi var självständigheten bara en annan typ av västerländskt förtryck, vad han kallar

den ”falska” självständigheten:

”[I] n 1952, … the imperialists created a myth of independence by manufacturing a throne in Britain and

exporting it to Libya, where they endowed it with an emblem that symbolized deceit, reaction, defeatism

and backwardness. But this great and glorious people, deriving their glory from their very nation, this

people and this nation with their splendid history and ancient grandeur can never acquiesce in captivity or

                                                          
24 Lillian Craig Harris, s 10
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injustice, nor can they tolerate any regime that robs them of their will, or that subjugates them and thus

diverts their will.”26

Behovet av bildning blev en central fråga. Det första universitetet upprättades 1955 i Benghazi och snart stod

ett universitet redo även i Tripoli. Syftet med utbildning var främst att utbilda den inhemska befolkningen,

eftersom Libyen var alltför beroende av utländsk expertis och utländska resurser. En stor del av utbildningen

utgjordes dock av grundskola, och inte av högskola. Stor betoning lades dessutom på den religiösa

bildningen, eftersom kungen tillhörde den populära, religiösa Sanusi-orden. Genom införandet av

konstitutionen 1951 hade utbildning för båda könen blivit obligatorisk, men lokalbefolkningen som vid

denna tid bestod av uppemot 90 % analfabeter, tyckte inte att utbildning var viktigt, speciellt inte för

kvinnorna.27 Libyen var fortfarande ett mycket fattigt land och försörjde sig i huvudsak på att sälja

metallskrot, rester från 2:a världskriget, till andra länder. De styrande i landet insåg dock att Libyens

strategiska läge skulle kunna inbringa inkomster, eftersom det land som dominerade Libyen också

kontrollerade sjöfarten i Medelhavet.28 Detta utnyttjades av Libyens kung genom att bl.a. USA fick betala

stora belopp för att få etablera militära baser i landet.

������ 8SSWlFNWHQ�DY�ROMD

Tillströmningen av oljeinkomster från 1964 och framåt förändrade de politiska och ekonomiska system som

fram till dess existerat. Det libyska samhället var tidigare väl anpassat till det rådande ekonomiska systemet

och det krävdes inte mycket av det politiska systemet. Dessutom var de olika regionerna skilda från varandra

p g a bristande infrastruktur. Med upptäckten av olja förändrades alla förutsättningar. Vägar, telefonsystem

och flyg introducerades och isoleringen mellan regionerna bröts. Pengarna strömmade in i landet. Den starka

konkurrensen mellan Cyrenaica och Tripolitania gjorde det omöjligt att satsa kapital i en av provinserna utan

att satsa lika mycket i den andra. Av rädsla för att gynna en av städerna skapades allting i två exemplar, lika

till storlek, form och utseende. I mitten av 60-talet var så många projekt dubblerade att det var omöjligt för

någondera staden att rymma alla. Nu började dessutom stamledarna, främst från Cyrenaica-området, att

propagera för att större delar av rikedomarna skulle komma stammarna tillgodo. I början av 1966 hade den

största delen av landets tillgångar övergått till den östliga delen av landet.29

Trots att flera regeringar efter varandra såg till att regionerna i landet försågs med pengar och möjligheter, så

följdes inte detta av motsvarande politiska förändringar. Så snart politiska reformer efterfrågades

neutraliserades detta med tillskott av pengar, och detta ledde i förlängningen till att samhället övertog flera av

stammens tidigare funktioner, såsom bidrag och säkerhet för individen. En ytterligare anledning till

samhällsförändringen var att detaljhandeln, p g a ökade inkomster i landet, ökade explosionsartat. Detta

skapade en helt ny medelklass, som bestod av stamledare och högt uppsatta offentligt anställda. Flera

                                                                                                                                                                               
25 John Davis, s 2
26 Directorate of Moral Guidance ”Aljamahiriya”, s 26-27
27 Dirk Vandewalle (1995), 4DGKDIL¶V�/LE\D����������� (1995), s 67f
28 David Blundy & Andrew Lycett, s 38
29 Mansour O. El-Kikhia, s 36
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premiärministrar såg en chans till stora rikedomar i handeln, och avgick så snart tillräckliga ekonomiska

kontakter skapats.30

Genom oljeintäkterna, statens expansion och handeln kom Libyens politiska och ekonomiska struktur att

förändras. En ytterligare förändring var avskaffandet av det federala styret. En central kungamakt med en

parlamentarisk lagstiftande församling skapades.31 De tre provinserna blev HWW land och argumentet för

sammanslagningen var att detta skulle leda till en starkare union mellan de olika folkslagen, men egentligen

fanns det andra anledningar till att den federala staten skulle upphävas. En av krafterna bakom beslutet var

oljebolagen, som ansåg det krångligt att handla med både federala och regionala lagregler. Den andra

anledningen var makthunger. Kung Idris hade vid ett flertal tillfällen velat avsäga sig tronen32 och var inte

intresserad av ett centralt styre, men andra i palatset ville ha makten i sin hand genom att koncentrera den.

De sista åren innan revolutionen försökte man öka inflytandet för de unga i landet. Flera program, som skulle

underlätta för unga libyer att påverka de politiska besluten genomfördes, men programmen var för obetydliga

och skedde för sent för att kunna förändra befolkningens syn på det politiska systemet. Det politiska intresset

väcktes istället av Egyptens president Gamal Abdul Nasser. För det stora flertalet representerade Nasser den

arabiska mentaliteten. Nasserism och den panarabiska rörelsen blev de dominerande ideologierna bland unga

libyer. Det var främst tre faktorer som medförde spridandet av nasserismen. För det första så sändes Nassers

ideologi om ”Frihet, Socialism och Enighet” genom starka radiosändningar från Kairo. En andra orsak var att

Libyen importerade arbetskraft från Egypten, eftersom det inte fanns tillräckligt med utbildade lärare och

andra lärda i Libyen. Den tredje anledningen till nasserismens stora genomslag var att många libyer fick sin

utbildning på egyptiska universitet och därför kom att influeras av den egyptiska modellen. På grund av detta

blev de libyska lagarna influerade av de egyptiska, den offentliga sektorn byggdes upp som i Egypten och

egyptiska metoder blev libyska metoder.

I enlighet med Nassers budskap ville de oppositionella förändra saker i landet, bl.a. ville man kasta ut de

brittiska och amerikanska företagen från landet, man ville införa politisk yttrandefrihet och en representation

i parlamentet, vilken skulle spegla befolkningsstrukturen. Dessutom blev bristen i ekonomisk planläggning

alltmer påtaglig, och den laissez-faire-mentalitet33 som rådde i landet var för långsam med att föra ut

ekonomiska förmåner till befolkningen.34 Den libyska regeringen gjorde ingenting för att komma tillrätta

med dessa inre motsättningar.

                                                          
30 Som exempel kan nämnas premiärministern Mustafa Ben-Halim, som hade tjänat pengar på alla politiska poster han
haft under sin karriär. Utländska företag kunde inte etablera sig i Libyen om de inte betalade en avgift till Mustafa. Det
amerikanska byggföretaget Bechtel Corporation betalade Mustafa ett månatligt arvode om 2,500 dollar samt 10 % av
Bechtels nettovinst på DOOD projekt i Libyen (1959). Det amerikanska företaget fortsatte fram till revolutionen att betala ca
18 % i avgifter till Mustafa och några få andra. Vid revolutionens utbrott ordnade företaget ett saudiarabiskt pass och
medborgarskap för Mustafa. A a, s 36
31 John Davis, s 1-2
32 Efter sin avsättning klagade Idris över att han aldrig velat bli kung, utan bara hade försökt göra det som var bäst för
Cyrenaica, Lillian Craig Harris, s 6
33 Mansour O. El-Kikhia, s 38
34 Enligt källa B var tiden med kungastyre en ganska bra period i Libyens historia. Landet befann sig i ett mycket
expansivt skede. Det satsades på skola och universitet, studenter fick möjligheter att studera utomlands, hälso- och
sjukvård byggdes upp etc. Källa B betonar att folket inte fick någonting gratis under denna tid. Det var en arbetsam tid,
och regeringen betonade att libyerna var tvungna att arbeta för att kunna åstadkomma någonting.
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1969 avsattes kung Idris genom en militärkupp ledd av Muammar Qaddafi. Libyen förklarades vara en

socialistisk republik, se närmare angående revolutionen under avsnitt 3.2. I boken Aljamahiriya, utgiven av

Direktoratet för moralisk vägledning beskrivs revolutionen :

”Then dawn broke. Mu’ammar and his companions, with the early rays of the great El-Fateh (1 September),

advanced silently and in anger, thus giving the riposte of our land and sky to long periods of oppression and

injustice… Our Leader told us: ”For the past 460 years, this country has not enjoyed freedom and

independence. The imperialist states and the forces of evil and oppression have conspired together against our

people during those long years, trying continuously to subject our will, to rule and enslave us”.35

Vem var då denne Qaddafi, vilken tillsammans med sitt Revolutionära ledningsråd tog över makten i Libyen,

och som fram till dagens datum har fortsatt att leda landet med järnhand?

���� �4DGGDIL�±�SHUVRQHQ�RFK�LGHRORJHQ

Muammar Qaddafi föddes enligt uppgift 194036 i en beduinfamilj. Han var den förste familjemedlem som

fick möjlighet att lära sig läsa och skriva, samt erhålla en formell utbildning. Vid 15 års ålder blev Qaddafi,

då högstadieelev, ledare för en liten Nasser-inspirerad grupp. Han ledde diskussioner om Nassers tal och

planerade framtiden för sina meningsfränder. Redan då insåg Qaddafi att den politiska karriären var

begränsad, och han rådde därför sina vänner att ta värvning i den libyska armén. Qaddafi  lyssnade på Radio

Kairo på Egyptisk radio och memorerade Gamal Abdul Nassers tal, vilka han sedan, ord för ord,

återberättade för sina vänner. Nasser talade om arabisk stolthet, nationalism och sammanhållning, vilket

skilde sig mycket från Kung Idris diplomatiska relationer med västerlandet. Qaddafi fick redan i grundskolan

rykte om sig att vara en bråkstake och han ledde i oktober 1961 sin första demonstration med egyptiska

flaggor och bilder på Nasser. Trots att han den gången blev relegerad från skolan, blev han snart antagen på

en annan skola, och senare även på den militära skolan i Benghazi. Under tiden i den militära högskolan i

Benghazi fick han och hans grupp kontakt med andra sympatisörer, och genom rekrytering av dessa och

andra universitetsstuderande nasseriter skapades den grupp som kom att kallas ”Fria officerare”. Brittisk

underrättelsetjänst arbetade inom den libyska armén med utbildning av libyer, och de rapporterade hem till

England om Qaddafi och hans grupp. Qaddafis militära karriär var inte lysande, tvärtom, men målet var ju

inte heller att bli en bra militär i Kung Idris armé, utan att överta makten.37 Överste Lough, som ledde

utbildningen, har hävdat att han redan 1965 kände på sig att någonting skulle hända och att han såg Qaddafi

som primärt misstänkt för planerna. Lough skickade flera rapporter om Qaddafis göromål till

underrättelsetjänsten i England med ingenting gjordes.

Det har framförts åsikter om att USA låg bakom, eller i alla fall stödde, Qaddafis maktövertagande. Libyens

premiärminister Bakoush, vilken hade avgått året innan revolutionen, säger att han informerade amerikanerna

två månader innan kuppen om att en revolution var i faggorna. Han berättar också att Qaddafi hade kontakt

med den amerikanska ambassaden i Tripoli, där man uppmuntrade denne att ta över makten. Enligt Bakoush

                                                          
35  s 28
36 Qaddafi själv brukar uppge att han föddes 1942, men den troliga anledningen till detta är att Qaddafi inte fick skriva in
sig på folkskola om han inte förfalskade en födelseattest som uppgav att han var yngre än han var.
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skulle anledningen vara att amerikanarna var nervösa för ett maktövertagande av mer erfarna officerare och

intelligentian i Libyen. Man trodde att det fanns en koppling mellan denna grupp och Nasser i Egypten och

de var rädda att Libyen skulle bilda en starkare allians med Egypten om de fick ta över. En liten grupp med

oerfarna officerare, okända för alla och ledda av Qaddafi, skulle enligt USA:s åsikt vara lättare att

kontrollera.38

Den revolutionära gruppen som kallade sig RCC (Revolutionary Command Council ) tog makten i september

1969 (se avsnitt 3.2).Qaddafi var den i ledningen som hade starkast personlighet och han tog snart över rollen

som ledare för landet. Han och de övriga medlemmarna betraktade sig som revolutionärer i Islams namn och

redan i inledningsstadiet till revolutionen började Qaddafi se sig själv som gudfader åt världens terrorister.

Internationella terrorister kunde alltid känna sig välkomna i Libyen. Han stödde inte bara terroristerna

politiskt utan också ekonomiskt, och ett av de mest uppmärksammade stöden var till IRA. Denna relation

rann dock snart ut i sanden då IRA fann det svårt att samarbete med en fanatisk muslim. Det gick även rykte

om att Qaddafi var mer ute efter marknadsföringsvärdet än av själva relationen. Qaddafi har bidragit med

ekonomiskt stöd till terrorister överallt i världen.39 Uppseendeväckande är även det faktum att Qaddafi aldrig

varit tyst om sin inblandning i terroristattacker, tvärtom har han skrutit vitt och brett om att han står bakom

revolutionära grupper. Detta kan jämföras med länder som Syrien där ledaren Hafez al Assad alltid förnekat

all inblandning, trots att hans medverkan till terrorism oftast varit större än Qaddafis. Qaddafi har under hela

sin tid vid makten velat ha kärnvapen, men trots att flera länder, däribland Sovjetunionen, Kina och Indien

lovat att tillhandahålla expertisen, har ingen av dem riktigt vågat fullfölja avtalen.40 Qaddafi har också

utrustat Libyen med mer vapen och stridsteknik per invånare än något annat land i världen. Bara från

Sovjetunionen hade Libyen fram till 1985 köpt vapen för 20 miljarder amerikanska dollar. Trots detta står

stora mängder ouppackat i sina lådor eftersom Libyen saknar utbildade militärer och piloter som kan sköta

vapnen.41

Qaddafis porträtt kan ses överallt i städerna. Det finns ett skämt som säger att det finns tio miljoner invånare i

Libyen, fem miljoner människor och fem miljoner porträtt av Qaddafi.42 Hans bild finns på bensinmackar,

husväggar, stängsel och banderoller. På Tripolis fotbollsstadion ler han från en elektronisk ljustavla när det

libyska fotbollslandslaget gör mål. Alla företag är dessutom tvingade att ha en stor bild på en leende Qaddafi

vid ingången. Själv hävdar Qaddafi att han egentligen har förbjudit bilderna, men att människorna så gärna

vill se honom att bilderna får sitta uppe. Han är extremt fåfäng och kan byta kläder flera gånger om dagen.

Qaddafis tankar från den Gröna boken, som ”In need freedom is latent”, är skrivna på banderoller över vägar

och mellan hus, på pennor och frimärken.  På grund av risken för attentat rör sig Qaddafi inte längre ute

                                                                                                                                                                               
37 David Blundy & Andrew Lycett, s 47
38 Uppgiften om att Qaddafi fick stöd eller i alla fall uppmuntran av USA att genomföra kuppen har inte verifierats av
någon annan än Bakoush, men som författarna till 4DGGDIL�DQG�WKH�/LE\DQ�UHYROXWLRQ hävdar så ter det sig märkligt att
myndigheterna inte visste om att maktövertagandet skulle ske, med tanke på alla de rapporter som deras egna
underrättelsemän givit dem under årens lopp. Andra källor anger att myndigheterna inte gjorde någonting därför att det
var så många kupper på gång att de helt enkelt hade fullt upp. a a s, 67 Uppgiften att amerikanarna skulle ligga bakom
revolutionen har också förts fram till mig av flera insatta libyer.
39 a a, s 78
40 a a, s 180f
41 a a, s 182
42 Zdenek Cervenka, /LE\HQ�±�bU�WLGHQ�XWH�I|U�.DGKDIL" (1995), s 7
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bland sina undersåtar. När han lämnar Aziziya-barackerna i Tripoli där han bor, kör två armerade konvojer

ut, en i vardera riktningen. Qaddafi sitter i en av dem, den andra är ett villospår. När han flyger lyfter två

plan. Det plan som han tänker flyga med får flyga omkring i två timmer före start för att försäkra sig om att

inte en höjdinställd bomb smugits ombord. Så sent som i juni 1998 blev han attackerad av oppositionella när

han var på väg till Egypten. Flera av hans livvakter dödades och enligt ryktet blev Qaddafi skjuten i armen.43

Qaddafi har trots sin status som statsöverhuvud behållit sin uppväxts ideal. Han är, i likhet med sina

medarbetare inom RCC, stolt över uppväxten i öknen, de muslimska värderingarna och sociala relationerna,

samt tron på den arabiska och muslimska överlägsenheten. Han lever förhållandevis enkelt och tillbringar

mycket tid i öknen, där han filosoferar över sin roll som revolutionär ledare. Qaddafi härstammar från en

förhållandevis liten stam i Sirte. Denna stam har vuxit i betydelse sedan Qaddafis maktövertagande och de

flesta höga positioner i landet innehas av al-Qadhadhfa-stammens medlemmar, de enda Qaddafi känner att

han kan lita på.

Genom att lyssna till Qaddafis tal kan man upptäcka trender i hans politik, oftast långt före de omvandlas till

lagförslag (mer om hur lagar tillkommer under avsnitt 8.3.1). Qaddafi utvecklade efter de första åren vid

makten den politiska teori som han kallar den Tredje Universella Teorin. Detta samhällssystem bygger enligt

Qaddafi på en blandning av Islam, nasserism och beduin-traditioner. Teorin finns samlad i Gröna boken, en

samling små artiklar där Qaddafi redovisar sina tankar.

������ 'HQ�*U|QD�ERNHQ

I den Gröna boken beskriver Qaddafi sitt land som ett jDPDKLUL\D44; ett styrelseskick, som styrs på ett direkt

sätt av folket. Gröna boken består av tre delar, utkomna vid olika tillfällen, vilka tillsammans utgör grunden

för Den Tredje Universella Teorin, grunden för en ny världsordning.

Den Gröna bokens första del med titeln ”Lösningen på Demokratiproblemet” kom ut 1975. Den tar i korta

avsnitt upp hur ett land skall styras enligt Qaddafis teori. Boken beskriver nackdelarna med de etablerade

styrelseskicken och fördelarna med Qaddafis egen teori. Avsnitten är benämnda Parlament, Styrelseskick,

Parti, Klass, Folkomröstningar, Folkkongresser och Folkkommittéer, etc. Volymen är mycket kort och består

av endast 36 sidor. Qaddafi konstaterar i sin bok att alla etablerade styrelseskick är ”diktatoriska system”

(avsnitt 2.4.1). I första delen tas också upp frågan om lagar. Enligt Qaddafi kan ett odemokratiskt parlament

inte författa lagar och han anser att de flesta politiska system med hjälp av egenhändigt gjorda lagar och

konstitutioner har ersatt den ”naturliga lagen”45, vilken definieras som antingen praxis eller religion. Enligt

Qaddafi skall ingen behöva övervaka att lagarna efterföljs eftersom ”samhället är sin egen övervakare”. Ett

styrelseskick där folket själva bestämmer allting i folkkongresser behöver inga kontrollfunktioner. Det sista

kapitlet i Gröna bokens första del behandlar massmedia, och föga förvånande förespråkar Qaddafi offentligt

ägda massmedia istället för massmedia som kontrolleras av endast en person, eftersom en sådan tidning

                                                          
43 ICL news från Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Wurzburg, http//:www uni-wuerzburg.de/law/ly
44 Neologism myntat av Qaddafi. Ofta översatt till ”the state of the masses” men korrekt översatt egentligen ”the state of
the massdom”. Ett uttryck för att en stat som är styrd av folket, utan hjälp (eller inblandning) av ett styrande organ. David
Blundy & Andrew Lycett, s 105
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endast återspeglar ägarens åsikt. ”Demokratisk massmedia är sådan som ges ut av folkkommittéer, vilken

omfattar ett samhälles alla olika kategorier”.46

Den andra volymen i den Gröna boken publicerades 1977 och är den kortaste av de tre delarna. Titeln är

”Lösningen på det Ekonomiska Problemet”. Samhällets mål är att återgå till vad Qaddafi benämner ”naturlig

socialism”, en idealiserad period när man idkade handel på ett ”naturligt sätt”.  Detta gäller även jämlikhet

mellan arbetare och arbetsgivare. Enligt Qaddafis teori har väldigt lite förändrats vad gäller jämlikheten

mellan arbetslivets parter. Vare sig arbetet bedrivs inom statlig eller privat verksamhet, så är det fortfarande

slaveri. Lösningen är att alla löner avskaffas och att arbetstagarna blir delaktiga i produktionen.

Produktionsresultatet, negativt och positivt, delas lika. Ett slagord från denna del lyder: ”Delägare, inte

löntagare”. Teorin bakom den ekonomiska teorin är att människor skall vara självförsörjande. ”En människa

saknar frihet om någon annan kontrollerar hans behov”, som Qaddafi uttrycker det. Basbehov, såsom bostad,

transport, kläder, mat och inkomst får inte kontrolleras av någon annan. Att tillfredsställa behoven skall vara

målet, inte att gå med vinst. När basbehoven har tillgodosetts behövs varken vinster eller pengar.

Den tredje volymen, som publicerades 1978, går under benämningen ”Den Tredje Universella Teorins

Sociala Bas”. Boken beskriver olika sociala fenomen, såsom hjältar och historia, kvinnor, familjen, konst och

sport. Även här lyser tankarna på en ”naturlig lag” tydligt igenom, och nationalism är enligt Qaddafi en

naturlag som binder samman människor och hjälper dem att överleva. För Qaddafi är en nation en slags

förlängning av stammen, en hopslagning av mindre element såsom familjen och släkten. I förlängningen är

även världen en enda stor nation, som blivit uppdelad i flera mindre nationer. Man kan se både tydliga spår

av en arabiserad Rousseau och ”konservativa eller t o m halvt fascistiska åsikter om familjens bevarande”.47 I

kapitlet om kvinnan ser man tecken på dessa mycket konservativa åsikter, vari man kan läsa följande:

”Modern som överger sitt moderskap motsätter sig sin naturliga roll i livet. … Om en kvinna är tvingad att

överge sin naturliga roll vad gäller fortplantning och moderskap, blir hon ett offer för underkastelse och

diktatur. En kvinna som måste arbeta, vilket gör det omöjligt för henne att utföra sina naturliga funktioner, är

inte fri och tvingas till detta p g a behov, och vid behov är friheten latent”.

I John Davis bok 7ULEH�DQG�5HYROXWLRQ� LQ�/LE\D beskrivs kärnan i Qaddafis politik. Qaddafi vill återskapa

den samstämmighet som återfinns i stammarnas vision om ett ”rättvist samhälle”; ett samhälle, som bygger

på konsensus och där medlemmarna inte begränsas i sin individuella frihet. Detta synsätt kan också, enligt

John Davis, förklara Qaddafis naiva inställning till den Universella Teorins styrelseskick, där alla enhälligt

beslutar om samhällets utveckling och sedan följer detta beslut. Samtidigt förklarar det varför det är så viktigt

för Qaddafi att individerna i hans ideala samhälle aldrig ger upp sin suveränitet, utan deltar i alla beslut.

                                                                                                                                                                               
45 Qaddafi och hans rådgivare studerade de europeiska filosofernas, såsom t ex Rousseaus, begrepp om en naturlig lag.
46 David Blundy & Andrew Lycett, s 97
47 I Qaddafis bok kan man läsa följande under kapitlet Woman: ”Children should be raised by their mothers in a family
where the true principles of motherhood, fatherhood and comradeship of brothers and sisters prevail, and not in an
institution resembling a poultry farm. … Freedom means that every human being gets proper education which qualifies
him or her for the work which suits him or her. … Physical structure, which is naturally different in men and women,
leads to differences in the functions of the organs, which in turn leads to differences in the psyche, mood, emotions, as
well as in physical appearance. A woman is tender; a woman is pretty; a woman weeps easily and is easily frightened.
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Libyens officiella slagord har sedan revolutionsdagen varit ”Frihet, Socialism och Enighet”, ett slagord

kopierat av Baath-partiet. Bakgrunden till detta kan förklaras med Qaddafis tidiga politiska intresse, när

Radio Kairo spred Nassers socialistiska budskap över Libyen. Qaddafi är, i likhet med Nasser, influerad av

det syriska Baath-partiets ideologi, vilken grundar sig på frihet, arabisk enhet och socialism. Qaddafi har

utvecklat Nassers idéer genom att sammanföra de muslimska värderingarna med den socialistiska ideologien.

I likhet med socialismen fördömer t ex Koranen skillnader mellan, och exploatering av, olika

samhällsklasser. Även om Qaddafi inser att Islam inte kan jämställas med socialism, så anser han att vissa av

målsättningarna är desamma, t ex att klasskillnader skall utjämnas. Socialism i Libyen betyder enligt Qaddafi

”social rättvisa”. Arbete, produktion och tillgångar skall delas rättvist och extrema skillnader mellan rika och

fattiga skall elimineras. I enlighet med Koranens regler skall sociala hierarkier tillåtas och detta skall

resultera i harmoni mellan klasserna, istället för klasskamp. Enligt Qaddafi är socialism inte ett steg mot

kommunism, vilket marxister anser, utan en beståndsdel i Islam.48

Qaddafi hävdar i flera tal att hans modell av socialism inte skall jämföras med den socialism som kan hittas i

andra delar av världen.49 Enligt Qaddafis analys innebär ett traditionellt socialistiskt styre att få styr många,

precis som de liberala systemen också accepterar att politiska partier eller andra organ representerar de stora

massorna.50 Den Tredje Universella Teorin slår fast att en ny socialism skall skapas, där samhället är lyckligt

för att det är fritt. Detta åstadkoms om man tillfredsställer människornas materiella och andliga behov, vilka

man frigör från yttre dominans och kontroll. Genom att tillämpa de ekonomiska aspekterna i den Tredje

Universella Teorin anser Qaddafi att man uppnår etablerandet av ekonomisk självständighet och verklig

social rättvisa. Det skapar ett Nytt Socialistiskt samhället, helt olikt både socialistiska och kapitalistiska

modeller, där människan och tillfredsställandet av dennes behov är den viktigaste faktorn. Den Tredje

Universella Teorin förespråkar att varje individ skall erbjudas mat, bostad och övriga förnödenheter i enlighet

med hans behov, genom att alla produktionsmedel och tillgångar ägs gemensamt av invånarna i landet.

������ 'HPRNUDWL�±�HWW�LQVWUXPHQW�I|U�GLNWDWXU

Qaddafi lägger i den första delen av den Gröna boken fram sina teorier om hur Libyens styrelseskick skall

organiseras på bästa sätt. För Qaddafi är problemet med demokrati hur man skall kunna bevara varje

människas suveränitet. Detta kan jämföras med västerlandets modell som går ut på att individen överlämnar

sin suveränitet till staten, vilken garanterar att denna förmån inte utnyttjas.51 Qaddafi slår fast att demokrati,

som den ser ut i västvärlden, är en annan form av diktatur:

                                                                                                                                                                               
…Driving woman to do man’s work is a flagrant aggression against the feminity (sic!) with which she is naturally
provided and which defines a natural purpose essential to life.”
48 The Library of Congress, http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/lytoc.html (Libya/Political Ideology)
49 Traditionellt innebär socialism att staten äger och kontrollerar produktionsmedlen och distributionen av tillgångar,
genom att det kapitalistiska eller annat rådande system återskapas på ett fredligt, demokratiskt och parlamentariskt sätt.
Doktrinen förespråkar nationalisering av naturtillgångar, industrier, banker och kreditinstitut, samt andra allmännyttiga
företag, speciellt inom områden där det råder monopol. Man förespråkar även statligt ägande i de företag där ägandet
övergått från aktieägare till direktörer. Mindre företag skall förbli under privat ägande och kollektivt ägt företagande skall
uppmuntras.
50 World Center for researches and studies of the Green Book, 3ROLWLFDO�� (FRQRPLF� DQG� 6RFLDO� EDVHV� RI� WKH� 7KLUG
8QLYHUVDO�7KHRU\� (1982), s 20
51 John Davis, s 20
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”Today,… we see regimes that claim to be democratic turning into regimes that rule their people in a

dictatorial manner and use the forms of democracy only as a legitimizing cover-up. Other regimes have

become virtual prisoners of the instruments of democratic government: the party, parliament, plebiscites

and so forth. These have come to restrict the freedom of popular expression and have become instruments

of dictatorship.” … All political regimes in the world today are the result of a struggle for power among

instruments of government. This struggle is either peaceful or armed, such as the struggle of classes,

sects, tribes, parties or individuals. The result is always a victory of one instrument of government, be it

an individual, a group, a party or a class…. And the defeat of the people which is the defeat of true

democracy.”52

Enligt Qaddafis Tredje Universella Teori är alla stater med nödvändighet förtryckande, eftersom de

involverar representation. Han poängterar att om man låter någon representera sig själv, så har man givit upp

sin suveränitet, och detta kan aldrig leda till rättvisa. Följaktligen är också politiska partier förbjudna i

Libyen, eftersom partiet kommer att förtrycka de som inte är medlemmar i partiet, om de kommer till

makten. Detta gäller också om proletariatet styr landet, för även om den stora massan är representerade av

styrelseskicket, så rör det sig fortfarande om representation, och ”Representation is falsification!”53 Qaddafi

hävdar även att hans styrelseskick inte bygger på principen om folkomröstningar. Folkomröstningar är enbart

ett annat diktatoriskt sätt att utöva demokrati., eftersom möjligheterna för den enskilde att vara delaktig i

besluten begränsas till att denne röstar ja eller nej, eller uteblir från omröstningen. I Libyen skall

människorna vara så delaktiga i besluten att det inte är frågan om att svara ja eller nej på en fråga. Denna

inställning till folkets möjligheter att fatta beslut i konsensus kommer från Qaddafis uppväxt i en stam, vilket

tidigare beskrivits. Qaddafis retoriska och praktiska förhållningssätt till staten är att det egentligen inte

behövs någon centralmakt. Genom folkets beslut i folkkongresserna kan landet styras från gräsrotsnivå.

Enligt Libyens styrelseskick utövar invånarna sin bestämmanderätt genom folkkongresser, folkkommittéer,

fackföreningar och slutligen, genom The General People’s Congress (här översatt med Allmänna

folkkongressen54). ”The establishment of popular authority means the rule of the people. I am no longer the

ruler, nor is the Council, nor is anyone else. We have put an end to government, governors and presidents.

This people no longer has a president. The people are the president. Libya no longer has a ruler. The people

are the ruler.” 55

���� 6DPPDQIDWWQLQJ

Sammanfattningsvis karaktäriseras Libyens samhällssystem av många olika faktorer. Nästan hela Libyens

befolkning är Sunnimuslimer och den muslimska traditionen kom till Libyen redan på 600-talet. Det område

som kallas Libyen i dagligt tal består egentligen av tre stora regioner, vilka tidigare inte betraktat sig som en

enhet. Den främst anledningen till detta, har varit att regionerna stått under olika länders inflytande.

Befolkningen har till stor del bestått av nomadiska familjer som vandrat från plats till plats. Libyen är också

starkt influerat av Islam och det arabiska arvet. Århundraden av ockupation har lett till att libyerna ser

                                                          
52 Directorate of Moral Guidance, s 31
53 Muammar al Qaddafi, Den Gröna boken (1991) 7KH�6ROXWLRQ�RI�WKH�3UREOHP�RI�'HPRFUDF\�� s 7
54 Zdenek Cervenka, s 7
55 Directorate of Moral Guidance, s 38
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centralmakt som något ondskefullt. De flesta libyer minns fortfarande den italienska invasionen och den

period då Libyen var skådeplats för 2:a världskrigets sammandrabbningar.

Trots inbördes stridigheter lyckades regionerna, med Förenta Nationernas hjälp, samlas under den religiöse

ledaren Idris i en självständig monarki, fritt från inblandning av stormakterna USA, Frankrike och

Storbritannien. Den federala monarkin upptäckte stora oljefyndigheter i mitten av 50-talet, och plötsligt var

Libyen en eftertraktad samarbetspartner bland främst oljebolag. Från att ha varit ett av Afrikas fattigaste

länder förvandlades Libyen till ett land med stor ekonomisk potential. De stora ekonomiska omvälvningarna

hade inte sin motsvarighet i en politisk utveckling. När Egyptens ledare Gamal Abdul Nasser i Radio Kairo

talade om panarabism och behovet av självständighet från imperialisterna i väst, förespråkade Libyens ledare

Kung Idris diplomatiska förbindelser med västmakterna och tillät amerikanska och brittiska militärbaser på

libysk mark. En stor del av Libyens befolkning lyssnade på Nassers tal och åsåg med förfäran hur de stora

oljebolagen exploaterade de libyska oljefälten, och försvann med vinsterna. Dessutom ledde dålig

fördelningspolitik till slitningar mellan olika grupper i samhället.

En av dem som lyssnade på Nassers tal om socialism och panarabism var Muammar Qaddafi. Han kom från

en nomadfamilj och hade fått grundläggande undervisning i skola och universitet. Genom kontakter med

andra nasseriter skapade han en revolutionär grupp vilken genom en militärkupp den 1 september 1969

störtade Kung Idris. Qaddafi har sedan revolutionen skapat den Tredje Universella Teorin, vilken utgivits i

den Gröna boken. Qaddafis ideologi består till stor del av den muslimska traditionen samt Nassers idéer om

socialism och arabiskt enande. Uppväxten i en nomadstam i öknen har också präglat Qaddafis syn på

samhället och dess uppbyggnad. Hans idé om ett fungerande styrelseskick bygger till stor del på stammens

traditionella normbildning, vilken grundar sig på konsensus bland stammens medlemmar. Enligt denna

modell skall varje invånare i Libyen vara delaktig i landets beslut, och någon representation får inte

förekomma, vare sig detta sker i politiska partier, stammar eller på andra sätt. Qaddafi har också jämställt den

libyska socialismen med Islam och Koranens rättsregler, vilket skapat konflikter med de religiösa ledarna i

landet. Under följande kapitel beskrivs revolutionen 1969 samt den närmaste åtta årens händelser.
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Följande kapitel kommer att behandla revolutionen den 1 september 1969 samt de efterföljande åtta åren.

Under avsnitt 3.2 beskrivs revolutionens genomförande, händelseutvecklingen under de närmaste åren samt

de stora reformer som infördes i det libyska samhället. Samma år som revolutionen genomfördes lanserades

en ny konstitution, i vilken Qaddafi och hans revolutionära ledningsgrupp fick stora befogenheter. Som ett

första steg mot folkstyre skapades den Libyska arabiska Socialistunionen (ASU), där alla libyer kunde vara

medlemmar. ASU var en första version av det styrelseskick som existerar idag i Libyen. I avsnitt 3.3 beskrivs

den fortsatta utvecklingen i landet, bl.a. introduktionen av den s k Zwara-deklarationen, vilken även kallas

Libyens Kulturrevolution. I sitt tal klargjorde Qaddafi bl.a. att revolutionen skulle föras in i alla delar av det

libyska samhället.

���� ��VHSWHPEHU������±�5HYROXWLRQ�

Revolutionen genomfördes natten mellan den 31 augusti och den 1 september 1969 och var förvånansvärt

oblodig. Qaddafis grupp, vilken bestod av Qaddafi själv och elva av hans armévänner, attackerade först

polishögkvarteren och de militära förläggningarna, sedan palatset, de viktiga ministerierna och

radiostationerna i Benghazi och Tripoli. Samtidigt arresterades den kungliga familjen, ministrar, höga armé-

och polisofficerare och parlamentets medlemmar. Gruppen mötte väldigt lite motstånd och innan dagen var

slut var hela Libyens maktstruktur kontrollerad av det Revolutionära beslutsrådet (RCC), den grupp som

leddes av Qaddafi. RCC upphävde konstitutionen, avskaffade alla lagar och införde en preliminär

konstitution för att leda landet.56 Konstitutionen behandlas i kapitel 7. Halv sju på morgonen den 1 september

1969 läste Qaddafi upp en kommuniké som löd:

“People of Libya. In response to your own will, fulfilling your most heartfelt wishes, answering your incessant

demands for change and regeneration and your longing to strive towards these ends, listening to your incitement

to rebel, your armed forces have undertaken the overthrow of the reactionary and corrupt regime, the stench of

which has sickened and horrified us all. … On this occasion I have pleasure in assuring all our foreign friends

that they need have no fears for their property or for their safety. They are under the protection of our armed

forces. And I would add, moreover, that our enterprises is in no sense directed against any state whatever, nor

against international agreements or recognized international law. This is purely an internal affair.”57

Kort efter revolutionen genomfördes flera stora förändringar i landet; avtalen rörande de amerikanska och

brittiska militärbaserna bröts och nästan alla byråkrater, mestadels representanter från stammarna, avsattes.

Dessutom ökade förvirringen i landet när dess institutioner och ministerier, för att göra revolutionen ”mindre

sårbar”58, förstörde information som samlats sedan landets självständighet 1951. Landets regim blev

successivt alltmer främlingsfientligt och förutom utvisningen av 20.000 italienska immigranter förbjöds

                                                          
56 Mansour O. El-Kikhia, s 40
57 Citat från David Blundy & Andrew Lycett, s 59-60
58 Dirk Vandewalle (1995), s xvi-xvii
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alkohol, samt trafikskyltar och reklam med romerska bokstäver. På Nassers inrådan rörde man dock inte de

västerländska ekonomiska intressena. Det behövdes inte heller, eftersom länderna i Europa och Nordamerika,

tack vare framtida oljeinkomster, tävlade om den nya regimens gunst. Under den första tiden efter

revolutionen ersattes de gamla traditionella byråkraterna med yngre ledare, men de nya byråkraterna fick

problem med att ingjuta respekt i befolkningen. Man försökte modernisera byråkratin, men eftersom RCC

hade problem med att delegera de nödvändiga befogenheterna till sina yngre förmågor, fattades alla beslut av

RCC först. Detta ledde till ett tungrott systemet där de politiska och administrativa systemen paralyserats.

Moderniseringen fick inte den genomslagskraft som man hade trott, och snart återgick de dagliga sysslorna

till samma rutiner som före revolutionen.59

Genom att framhäva sin personlighet försökte Qaddafi sälja in sitt ledarskap och omintetgöra oppositionen,

som bl.a. bestod av den traditionella eliten (stammarna), religiösa ledare och icke-nasseriter. 6WDPPDUQDV

geografiska områden representerades av administrativa indelningar, och genom att förändra och förminska de

administrativa områdena för de stammar som stött monarkin, lyckades Qaddafi försvaga dessa stammar,

samtidigt som han förstärkte de små stammar som var hans stöd. Qaddafi anammade en religiös ledarstil och

införde lagregler som överensstämde med Islams regler för att försvaga de� UHOLJL|VD� OHGDUQDV inflytande.

Med hjälp av oljeinkomsterna kunde han stödja muslimska rörelser i hela världen, bl.a. skickades bidrag till

Filippinerna, Pakistan, Uganda, Tchad osv. Media tog varje tillfälle i akt att framställa Qaddafi som

personifierande allt religiöst och han var noga med att inte direkt attackera religionen, tvärtom infördes flera

av Islams regler.  Den sista gruppen inom oppositionen var LFNH�QDVVHULWHUQD. Med dessa skapade han TV-

sända dialoger, där de fick en känsla av delaktighet i att skapa nationens framtid. Även om det till det yttre

verkade som om landet genomgick en politisk liberalisering förblev politisk aktivitet förbjuden. Regimen

förbjöd all politiska partier utom sitt eget, den Libyska arabiska socialistunionen (ASU)60, vari alla libyer var

skyldiga att registrera sig. Det stod dock snart klart att inte alla stödde Qaddafis politik. Redan fyra månader

efter revolutionsdagen försökte några av Qaddafis armévänner överta makten, och under de kommande åren

skulle skillnaderna visa sig stora även mellan medlemmarna i RCC.61

När Muammar Qaddafi och hans grupp tog makten ändrades också inställningen till utbildning för folket.

Qaddafi insåg att utbildning var en av de starkaste mekanismerna för att kunna föra ut revolutionens budskap

och förverkliga en riktig MDPDKLUL\D. Han var även mån om att framstå som annorlunda jämfört med de

tidigare makthavarna, vilka han ansåg hade allierat sig med väst och på så sätt offrat Libyens ekonomiska

intressen och politiska självständighet. Därför lanserades under parollen ”Kunskap är alla medborgares

rättighet” en ny utbildningsmodell, vilken överensstämde med regimens ideologiska orientering, och som

med tiden kom att bli alltmer populistisk.62 Modellen byggde på studenternas egen medverkan och aktivitet.

Studenter skulle inte passivt mottaga information utan på ett aktivt sätt vara delaktiga i sin egen utbildning.

På detta sätt skulle revolutionens idéer stödjas av studenterna.

                                                          
59 Mansour O. El-Kikhia, s 44-45
60 Arabiska Socialistunionen  - identiskt med det som Nasser skapat i Egypten. I Libyen egentligen LASU.
61 David Blundy & Andrew Lycett, s 84
62 Dirk Vandewalle (1995), s 69
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Qaddafi hade under sina första år vid makten inte en klar bild över hur han skulle leda landet. Muhammed

Heikal, Nassers rådgivare, har berättat att Qaddafi på kvällen efter kuppen sa: ”Vi har utfört revolutionen. Nu

får Nasser berätta för oss vad vi skall göra”.63 Nassers politik och Baath-partiets slagord ”Frihet, Socialism

och Enighet” fick stor betydelse i utvecklingen av det libyska samhällssystemet. ”Frihet” fick i den libyska

politiken betydelsen ”frihet från utländskt förtryck” genom att de amerikanska och brittiska arméstyrkorna

förvisades från militärbaserna. Friheten inkluderade också frihet från behovet av livets nödtorft och frihet

från fattigdom, sjukdom och ignorans. Qaddafis version av ”socialism” i Libyen har tidigare behandlats

under avsnitt 2.4.2. ”Enighet” innebar skapandet av en arabisk storunion, vari alla muslimska länder

förväntades ingå. Qaddafi ville i första hand skapa en union mellan Libyen och Egypten, och så skedde

faktiskt 1970. Unionen, vari även ingick Sudan, hade stora potentiella möjligheter. Egyptens stora befolkning

kunde kombineras med Libyens olja och Sudans jordbruksmöjligheter. Flera arabiska länder visade sig

intresserade för unionsbildandet, men Qaddafis humör och hot mot andra arabiska ledare omintetgjorde detta.

Inom några år efter Nassers död hade de länder som tidigare varit intresserade av en arabisk storunion, dragit

sig ur förhandlingarna.64

Enligt konstitutionen 1969 hade RCC all verkställande och lagstiftande makt. Bland annat hade RCC också

till uppgift att utnämna medlemmarna inom ministerrådet. Samarbetet mellan RCC och ministerrådet var

besvärligt och under åren efter revolutionen omorganiserades ministerrådet ett flertal gånger. Qaddafi blev

premiärminister i januari 1970, men överlämnade ministerposten till en annan ministermedlem, Major

Jalloud 1972, när Qaddafi blev mer intresserad av att ägna sig åt sina revolutionära teorier. Qaddafi behöll

dock positionerna som ordförande för RCC, befälhavare över de väpnade styrkorna och president för ASU.

Genom medlemskap i ASU kunde invånarna engagera sig politiskt och vara med i beslutandeprocessen. ASU

var organiserat på tre nivåer; lokalt, regionalt och nationellt. På nationell nivå leddes ASU av

Nationalkongressen, vilken bestod av ASU:s representanter på lokal och regional nivå, representanter från

RCC och ministerrådet, samt delegater från olika organisationer. Man betonade att ASU inte var ett politiskt

parti, utan snarare en organisation vars medlemmar representerade olika samhällsgrupper med ett

revolutionärt intresse. Den politiska debatten i ASU var kort efter starten mycket engagerad, till Qaddafis

förtret. Många intellektuella och politiskt intresserade såg i ASU sin chans att få sin stämma hörd, och de

argumenterade för större politiska friheter i Libyen. För att försäkra sig om framtida makt över ASU såg

Qaddafi till att han hade vetorätt vid tillsättningarna av nya medlemmar i ASU, och han utnyttjade sitt veto

vid flera tillfällen.65

Det skedde också förändringar inom oljeindustrin. Libyens regim började spela ut oljebolagen mot varandra.

Några bolag, vars enda inkomst var oljeinkomsterna från Libyen, blev utsatta för utpressning från Libyens

regering under de kommande åren. Om de inte gick med på att betala en större del av vinsten till den libyska

staten skulle deras oljeranson strypas. Eftersom Syrien samtidigt hade strypt oljetillförseln från Saudiarabien

var oljebehovet stort i världen och Libyen befann sig i ett gynnsamt läge. Oljebolagens enda alternativ var att

acceptera de nya hårdare kraven. I slutet av 1971 besannades också oljebolagens mardröm om expropriering
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av oljefälten. Den 7 december 1971 nationaliserades 50 % av British Petroleum och under de följande två

åren krävde Libyen 51 % av alla återstående västerländska oljebolag. De som vägrade nationaliserades

omedelbart.

Vad gällde de socialistiska värderingarna så genomfördes efter revolutionen 5-årsplaner, i stil med andra

planekonomier, men man var inte intresserad av att avskaffa den privata sektorn, eftersom denna stod för en

stor del av den inhemska ekonomin. Privata investeringar var uppskattade under de första åren efter

revolutionen, och gynnades av fördelaktiga lån och kontrakt, så länge dessa gjordes av ”icke-exploaterande

kapitalister”66. Förmodligen tyckte Qaddafi under denna perioden att behovet var stort av en privat sektor och

att denna kunde hållas under kontroll med hjälp av skatter. De flesta av de många offentliga företagen var

beroende av privata företag och importerat gods, och detta gjorde det svårt att klassificera Libyen som en

socialistisk stat, även om Qaddafi ansåg att Libyen var socialistiskt.

���� 7HRULHU�L�SUDNWLNHQ���=ZDUD�GHNODUDWLRQHQ

Under det fjärde året efter revolutionen började tre huvudmål framstå klart. Det I|UVWD var att avskaffa den

största delen av de värderingar och strukturer som det tidigare politiska systemet hade efterlämnat, samt att

reducera de traditionella ledarnas inflytande. Att ändra det politiska systemet lyckades RCC relativt väl med,

eftersom dessa värderingar aldrig haft genomslagskraft i det traditionella Libyen, medan det visades sig

svårare att underminera stamledarnas makt. Det DQGUD delmålet var att få Qaddafi att framstå som en ny

karismatisk ledare, och detta lyckades initialt, delvis p g a Qaddafis ungdom och jordnära sätt, vilket

attraherade de lägre sociala klasserna i landet. Han försökte också sprida den islamiska läran och införa

religiösa regler, vilket låg den konservativa och religiösa delen av befolkningen varmt om hjärtat. Den

förmögna klassen var även nöjd med Qaddafi eftersom han inte beslagtagit deras egendomar som Nasser

gjort i Egypten, och han inskränkte inte heller deras möjligheter att bli rikare. Det WUHGMH målet var för

Qaddafi att framställa sig själv som revolutionär ledare, vilken kämpade för de fattiga och de förtryckta.

Man saknade en fungerande plan för hur det framtida regeringsarbetet skulle utformas. Dessutom var

medlemmarna inom RCC inte överens. Man kunde dock enas om att man ville minska stammarnas inflytande

i samhällssystemet, öka de enskilda individernas makt, och minska de regionala motsättningarna. RCC

införde nya bestämmelser inom statsapparaten, bl.a. delegerades många uppgifter som tidigare legat hos

inrikesministeriet till lokala ministerier, och dessa fick även fler befogenheter. Trots dessa förändringar var

Qaddafi missnöjd med den bristande revolutionära viljan hos folket. Han klagade på att invånarna inte sökte

arbete som jordbrukare eller militärer, att det enda land studenterna ville utbilda sig i var USA och att landets

byråkrati var mycket ineffektiv. På våren 1973, efter att Qaddafi avgått från sin post och sedan återvänt ”på

begäran av folket” tog han med nya krafter och nytt mod tag i revolutionen. Qaddafis teorier introducerades i

ett tal den 16 april 1973, den s k Zwara-deklarationen, varvid han införde ett 5-punktsprogram, som kom att

kallas .XOWXUUHYROXWLRQHQ.67 Den innebar att: 1. Alla lagar författade av den tidigare regimen skulle förklaras

ogiltiga, och alla civilmål och brottmål skulle i framtiden bedömas enligt 6KDUL¶D. 2. ”Politisk sjukdom” i

                                                          
66 Ur ASU:s stadgar. Det angavs dock inte vad som skiljer en icke-exploaterande kapitalist från en exploaterande sådan.
Mansour O. El-Kikhia, s 43
67 Staden Zwara heter numera 5-punktsstaden.
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landet skulle elimineras, och då syftade Qaddafi på kommunism, Muslimska broderskapet, förespråkandet av

kapitalism, västerländsk propaganda och Baathism. 3.Den libyska befolkningen skulle beväpnas för att kunna

försvara revolutionen, 4. En kulturell revolution skulle iscensättas genom införandet av muslimska regler för

att rena samhället från importerade förgiftade idéer och säkra människors genuina moral och materiella

potential, samt 5. Folkkommittéer skulle bildas över hela landet för att folket skulle kunna genomföra de nya

direktiven och övervaka att revolutionens idéer följdes.68 Under en intervju 1973 klargjorde Qaddafi att

Kulturrevolution inte skulle jämföras med Kinas kulturrevolution. Den libyska revolutionen handlade snarare

om en återgång till gamla muslimska och arabiska värderingar, än ett nyskapande av samhället, som i Kina.

I talet förespråkade Qaddafi om vikten av att föra in revolutionen i samhället, och att alla lagar, skapade av

den tidigare regimen, skulle upphävas. Lagarnas upphävande genomfördes inte, men talet angav ändock

tonen till stora förändringar inom libysk lagstiftning och rättssamhälle. Inga institutioner skulle få hindra

revolutionens inverkan på libyskt samhälle, särskilt utpekade Qaddafi den muslimska traditionen som ett

hinder för sina planer på social och ekonomisk utveckling.

Kommittéer av geografisk eller funktionell natur skapades över hela landet. De funktionella kommittéerna

bildades inom universitet, skolor, jordbruk, banker, media, hamnar, flygplatser m m. Geografiska kommittéer

skapades i städer och regioner.69 Eftersom flera kommittéer kom att få liknande arbetsuppgifter var

förvirringen i början stor. Det fanns heller ingen lagstiftning som reglerade tillsättningar och val av

kommittéernas ledamöter. Totalt kaos utbröt i landet när alla ville vara med och bestämma, och den första

Allmänna kommittén kunde inte sammanträda förrän i januari 1976. Samtidigt hotade Qaddafi att avgå om

folket inte deltog i ”folkets revolution”.

Dr. Ruth First har i sin bok /LE\D��7KH�(OXVLYH�5HYROXWLRQ analyserat perioden efter revolutionen. Hon har

visat att säkerhetspolisen utförde massarresteringar efter talet. Polisen arresterade universitetslärare,

advokater, författare, anställda inom olika ministerier inklusive statsåklagarens kontor och Tripolis

handelskammare, samt unga medlemmar i olika marxistiska och muslimska grupper, dvs. de som inte lyckats

identifiera sig med regimens politik. Kulturrevolutionens förespråkare motsatte sig dessa människors

”importerade förgiftade idéer”. Inofficiella grupper räknade med att uppemot 1.000 personer blivit

arresterade. En person arresterad per 20.000 libyer gjorde Libyen till det politiskt mest förtryckta landet i

världen.70 Det finns författare som anser att det aldrig skedde några massarresteringar av oliktänkande, utan

att ett stort antal byråkrater och chefer endast fick sina positioner väsentligt begränsade.71

���� 6DPPDQIDWWQLQJ

Under de första åtta åren efter revolutionen genomgick Libyen flera stora omvandlingar. Qaddafi och den

revolutionära ledningsgruppen försökte skapa en union mellan Libyen, Egypten och Sudan. De tre ländernas

positiva egenskaper skulle komplettera varandra och utgöra grunden till en arabisk storunion. Unionen

                                                          
68 Mansour O. El-Kikhia, s 46-47 och David Blundy & Andrew Lycett, s 85-86
69 The Library of Congress, http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/lytoc.html (Libya/The Cultural Revolution and People’s
Committees)
70 First, Ruth, s 137f
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mellan Egypten och Libyen förverkligades dock aldrig och efter Nassers död var inga andra arabledare längre

intresserade av unionsbildning med Libyen. RCC skapade en konstitution som försäkrade gruppen stora

befogenheter i Libyen, samt införde flera av Koranens strafflagar. Qaddafi och hans män ville betona att det

muslimska arvet var viktigt i kampen mot imperialisterna.

Som en reaktion på monarkins dåliga fördelningspolitik infördes fördelaktiga lån och bidrag till den privata

sektorn och infrastrukturen förbättrades över hela landet. Samtidigt omorganiserades stora delar av den

libyska byråkratin, vilket medförde att systemet blev än mer tungrott och stelbent än tidigare. Stora resurser

satsades på utbildning och sjukvård för alla.72 En annan stor förändring var etablerandet av ASU, vilket

utgjorde den första modellen av det nuvarande styrelseskicket. Samtidigt uppmuntrade Qaddafi invånarna att

bilda kommittéer vilka skulle försäkra folkets inflytande i statsapparaten. Samtliga förändringar hade sitt

ursprung i Qaddafis Gröna bok, vars första och andra del utgavs under denna period.

Qaddafi ville genom Zwara-deklarationens införande att revolutionens idéer skulle få större genomslagskraft

i det libyska samhället, där mycket fortfarande styrdes av gamla värderingar och traditioner. Han förordade

en återgång till Koranens straffregler samt ett nytt styrelseskick där folket kunde ta aktiv del i

beslutsprocessen. Samtidigt skulle det västerländska inflytandet minskas. De amerikanska och brittiska

styrkorna i Libyen skickades hem och oljebolagen nationaliserades.

                                                                                                                                                                               
71 El-Fathaly and Palmer, 3ROLWLFDO�'HYHORSPHQW DQG�6RFLDO�&KDQJH�LQ�/LE\D�(1980), s 118
72 David Blundy & Andrew Lycett, s 127f
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�� 4DGGDIL�EHIlVWHU�VLQ�PDNW��������WLOO�����

���� ,QOHGQLQJ

Zwara-deklarationen från den 15 april 1973 kom att få stor betydelse i Libyen. Förutom de ovan nämnda

förändringarna visade Qaddafi nu att han var revolutionens ledare. Vid denna tid hade RCC decimerats

betydligt. Av de ursprungliga elva medlemmarna återstod, förutom Qaddafi själv, endast fyra medlemmar i

RCC. Flera hade avrättats efter misslyckade kuppförsök, andra hade helt enkelt dragit sig ur det politiska

livet. Den revolutionära kampen fortsatte dock ändå under Qaddafis ledarskap. I detta kapitel beskrivs de

fortsatta förändringarna i Libyen efter revolutionens första åtta år. Den Gröna boken kom att ligga till grund

för den omstrukturering av Libyens samhällssystem som skedde under de kommande tio åren (avsnitt 4.2).

Tidigare förändringar av statsmakten hade varit av mer kosmetisk natur, men genom beslut i Allmänna

folkkongressen antogs en ny konstitution med ett helt nytt statsskick. I avsnitt 4.3 beskrivs tillkomsten av

1977 års konstitution och hur den kom att förverkliga Qaddafis idé om ett folkstyrt Libyen. Revolutionen fick

extra draghjälp genom introduktionen av de revolutionära kommittéerna, vilka behandlas närmare under

avsnitt 4.4 och underliggande avsnitt. Slutligen redogörs för effekterna för den libyska befolkningen i en

sammanfattning i avsnitt 4.6.

���� ´/|VQLQJHQ�Sn�GHW�HNRQRPLVND�SUREOHPHW´

Redan 1975 hade Qaddafi infört regler som skulle strama åt den ekonomiska makten hos de nya

kapitalisterna i landet. Som beskrivits under avsnitt 3.3 hade statens generösa bidrag och subventionerade lån

gynnat den privata sektorn. Kulturrevolutionen innebar nationaliseringen av alla statliga organisationer och

bostäder. 1978 skapades ny lagar rörande handel och ekonomi, baserade på ideologin i den Gröna bokens

andra del – ”7KH� VROXWLRQ� RI� WKH� (FRQRPLF� 3UREOHP”. Den fria marknaden avskaffades och det infördes

stränga restriktioner på privat ägande. Ett statligt importföretag, the National Organization for Supply

Commodities (NOSC), bildades och fick monopol över all import och försäljning av basvaror.73 I teorin blev

alla privata transaktioner olagliga och istället etablerades 230 statliga stormarknader över hela Libyen. Dessa

230 köpcentra skulle överta all handel i landet, eller i alla fall underminera köpmännens position som ”icke-

producerande parasiter”.74 Under parollen ”Delägare, inte löntagare” uppmanade Qaddafi också alla

arbetstagare i landet att ta över de företag de arbetade för. I december 1978 hade 180 företag, inkluderande

jordbruk, hotell, fabriker och byggnadsföretag övertagits av sina anställda. Samtidigt införde Qaddafi en lag

som förbjöd familjer att äga mer än ett hus, vilket innebar att tusentals hyresgäster över en natt blev ägare till

de hus de hyrde. Qaddafi ansåg sig dock inte färdig med ”utsugarna” och 1980 gav han alla libyer tio dagar

på sig att samla samman alla sina dinarer för att växlas in på bankerna. Där blev alla 100-dinarsedlar

konfiskerade (värde vid den tiden ca 300 USD). Efter detta utkom ett dekret om att libyer endast fick göra

uttag på 1.000 libyska dinarer (LYD) per månad från sina bankkonto, samt att alla affärstransaktioner i

framtiden skulle ske med check.75 Detta för att göra all privat handel svårare. Samtidigt började Libyens

oljeinkomster att minska. Från att ha pumpat upp 3,3 miljoner fat/dag 1970 pumpades 1980 endast 1,8
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miljoner fat/dag. Detta fick stora följder för de stora socialistiska programmen som lanserats tidigare år. Det

blev omöjligt att ersätta all privat handel med statligt ägda organisationer och företag.

De flesta av dessa lagregler inte bara stred mot, utan kränkte dessutom de traditionella muslimska principerna

för handel och privat ägande, vilket naturligtvis innebar att stora delar av befolkningen reagerade. Qaddafis

idéer fick utstå mycket kritik från muslimsk opinion, XODPD och konservativa muslimska grupper både inom

Libyen och utomlands. Qaddafi hävdade även att Islams XODPD, dvs. gruppen av lärda religiösa män, inte

förtjänade någon speciell vördnad, och att de traditionella muslimska lagarna inte ägde någon speciell rättslig

kraft i det moderna Libyen. Trots kraftig kritik fortsatte Qaddafi att hävda att religion endast skulle styra

andliga och etiska ämnen, och sålunda inte kunde appliceras på politik och ekonomi, bl.a. ansågs profeten

Muhammeds regler inte tillämpliga på handel.

���� .RQVWLWXWLRQHQ�nU�����

Qaddafis modell av folkstyre lagfästes i en konstitution våren 1977 kallad Deklarationen om Etablerandet av

Folkstyre. Deklaration innehöll flera större förändringar: Landets namn ändrades till $O� -DPDKLUL\D� DO

$UDEL\D� DO� /LE\D� DO� 6KDDEL\D� DO� ,VKWLUDNL\D, eller )RONVRFLDOLVWLVND� OLE\VND� DUDEUHSXEOLNHQ, folkstyret

etablerades och allmän värnplikt för landets invånare infördes. Förutom dessa förändringar angavs Koranen

som enda konstitutionella rättskälla. Jag har valt att beskriva konstitutionen mer ingående i avsnitt 8.2.

Enligt ett tal som Qaddafi höll våren 1977 i Allmänna folkkongressen skulle Koranens regler ersätta

konstitutionen från 1969:

”The law regulating the life of society has been settled: it is the Koran. Like the name of the country, it

has been decreed by the Proclamation. This law is enshrined in the Proclamation establishing the

authority of the people. If you decide the Koran should be the law …, you must debate the consequences

thereof. You would be no longer ruled by a constitutional proclamation. We would no longer say, ’having

examined the constitutional proclamation’, because we are no longer governed by a constitution. Ther

(sic!) would no longer be a positive constitution. If we include the law of the Koran in the Proclamation

of popular authority, it cannot change.”76

När det nya styrelseskicket lanserades, vilken lagfäste ASU:s tidigare styrelsemodell av folkstyre, förlorade

ASU all makt, och ASU:s Nationalkongress ersattes av Allmänna folkkongressen. Enligt konstitutionen från

1977, vilken fortfarande är gällande, består Libyens lagstiftande och verkställande församling av

folkkongresser, vari alla medborgare ingår. Folkkongressernas medlemmar utser en verkställande församling,

folkkommittéer. Representanter från folkkongresserna och folkkommittéerna på lokal och regional nivå

träffas sedan under två veckor varje år i den s k Allmänna Folkkongressen för att redogöra för vilka beslut

som fattats av folkkongresserna under den senaste perioden. Allmänna Folkkongressens representanter, vilka

uppgår till närmare 1.000, utser den Allmänna Folkkommittén, vilken fungerar som en slags regering.

Qaddafi blev Generalsekreterare i Allmänna folkkongressen, en position han behöll till 1979.
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Det nya styrelseskicket skulle, enligt Qaddafi, säkerställa den breda massans inflytande inom politiken, men

eftersom representanterna för folkkongresserna i huvudsak valdes efter stamtillhörighet, kom den

administrativa apparaten i mångt och mycket att bygga på stamsystemets normer och grupptillhörighet. För

att bryta stammarnas makt införde därför Qaddafi i mitten av 1970-talet revolutionära kommittéer, vilka

leddes av Qaddafis stammedlemmar och andra betrodda. Dessa kommittéer växte i styrka och antal under de

kommande tio åren, fram till 1987 när de på grund av stridigheter i landet temporärt förlorade sitt inflytande.

I samband med att FN:s sanktioner infördes 1992 dök dock de revolutionära kommittéerna upp igen.

Följande avsnitt beskriver anledningarna till att dessa kommittéer bildades, samt vilken betydelse de kom att

få för det libyska samhället.

���� 'H�UHYROXWLRQlUD�NRPPLWWpHUQD

En viktig kontrollfunktion i det libyska samhället är de s k revolutionskommittéerna. Dessa skall inte

förväxlas med folkkongressens folkkommittéer eller andra kommittéer, utan är en helt separat typ av

revolutionära kommittéer, och de kan närmast liknas vid ett politiskt parti. För enkelhetens skull kommer

dessa att benämnas NRPPLWWpHUQD. Den 25 maj 1976 sade Qaddafi följande angående kommittéernas

bildande:

”Despite the successes of the GPC there is this problem of low attendance – not at all Basic People’s

Congresses, but for the most part … and that leads to the failure of your work, because you are unable to

guide the members of the Basic People’s Congresses in the right direction. For this reason we are

considering the formation of so-called mobilization committees which shall aid the leadership committees

of the Basic People’s Congresses in “motivation the mass of the people” before the Basic People’s

Congresses are convened.”77

Kommittéerna skapades främst av två skäl. Det första skälet var EULVWDQGH� QlUYDUR av styrande och

medlemmar i kongresser och kommittéer. Muammar Qaddafi försökte på flera sätt göra människor medvetna

om att registrering av i alla fall de högsta tjänstemännens frånvaro skedde, men det innebar ingen förändring.

Frånvaron i kongresserna uppnådde i vissa distrikt 90 %.78 Det andra skälet var en VlNHUKHWVnWJlUG för att

Qaddafi skulle kunna fortsätta att leda landet utan inflytande från landets egentliga makthavare, de

stamäldsta.

Kommittéerna blev dock, som skall visas nedan, ett effektivt kontrollorgan och användes dessutom för att

krossa oppositionen i landet. Bland annat skapades ett nytt rättsväsende, helt separerat från de ordinarie

domstolarna, bestående av representanter från de revolutionära kommittéerna. De nya revolutionära

domstolarna var inte bundna av Libyens rättegångsförfarande, förhandlingarna hölls inför lykta dörrar och

det gick inte att överklaga de beslut som fattades. Under de revolutionära kommittéernas täckmantel

bestraffades människor inte bara för kriminella aktiviteter utan även för politisk eller religiös åskådning,

                                                          
77 Dirk Vandewalle (1995), 90
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källa B.



Qaddafi och Libyens konstitution

32(83)

etniskt ursprung eller familjeband till regimens opposition. Offentliga avrättningar infördes79, och familjer

förvägrades information om vad som hänt deras anhöriga.80 Enligt Qaddafi förklarade han behovet av

revolutionära kommittéer på detta sätt: ”The People’s Committees are a machine in need of a motor to set

them in motion, and that precisely is the role of the Revolutionary Committees … [they must] back up the

[popular] institutions.”81

De revolutionära kommittéernas medlemmar bestod från början av studenter från 0X�DVNDUDW, ett slags

politiska indoktrineringsläger. Senare rekryterades medlemmarna även på andra håll, men alla utbildades i

den Gröna bokens ideologi. Antalet medlemmar uppskattas av Dirk Vandewalle (4DGKDIL�V� /LE\D� �����

����) till cirka 60.000 baserat på cirka 12.000 institutioner i landet, med 5 medlemmar i varje. Förmodligen

överstiger det faktiska antalet denna summa.82

������ .RPPLWWpHUQDV�YHUNVDPKHWVRPUnGHQ

Fram till 1979 var kommittéernas främsta mål huvudsakligen av ideologisk och motiverande natur, och de

saknade den säkerhetsfunktion de senare skulle få. Deras funktion beskrevs av Qaddafi i ett flertal tal, men

specificerades för första gången den 6 november 1977.83 Kommittéerna skulle ha sex huvudsakliga

funktioner och dessa var att:

• Motivera folket

• Konsolidera folkets makt

• Utöva revolutionskontroll

• Förmå folket att närvara vid Folkkongresserna

• Vägleda folkkongressernas folkkommittéer och styrande kommittéer

• Försvara den Stora septemberrevolutionen och försvara och propagera för revolutionens mål.

I takt med att de revolutionära kommittéerna växte i antal och styrka, förändrades också Qaddafis inställning

till dem. Qaddafi hävdade fortfarande att kommittéerna saknade all verkställande makt, och att de inte

utgjorde någon motsägelse till folkkongresstyret, men han insisterade på att ”ingen revolution sker utanför

revolutionskommittéerna”. Gradvis skedde en uppdelning mellan formell makt, representerad av

folkkongressernas och folkkommittéernas styre, och revolutionär makt. I teorin var maktbefogenheten

klargjord, vilket Qaddafi påpekade när han noterade att ”makt är en sak, och revolution en annan”84, men i

praktiken fick de revolutionära kommittéerna allt större makt. Den officiella deklarationen rörande

maktfördelningen mellan formell och revolutionär makt, utfärdades av Allmänna folkkongressen den 2 mars

1979. Qaddafi argumenterade att den var ”the continuation of the revolution to which the Libyan people are

                                                          
79 Bl a har offentliga avrättningar utförts på Tripolis stadium, och i den statsägda televisionen.
80 Detta är fortfarande mycket utbrett i Libyen. Källa B anger att flera av hans anhöriga sitter fängslade, men att ingen vet
var de finns. En av hans nära släktingar har varit försvunnen i 2 år nu. En annan av hans anhöriga återvände efter ett
halvår i fängelse, s k ”stores”. Anledningen till att han kom tillbaka så snabbt var att de efter ett halvår frågat efter hans
namn, och därför insett att de av misstag gripit fel man, varpå han släpptes. Se även David Blundy & Andrew Lycett,
4DGGDIL�DQG�WKH�/LE\DQ�UHYROXWLRQ, s 114ff
81 Tal den 24 april 1985, Dirk Vandewalle (1995), s 189
82 a a, s 96
83 a a , s 93f
84 ”authority is one thing, and revolution is another”. Dirk Vandewalle (1995), s 94
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entitled … [a revolution that is] not an object of elections, ballots or designations, but a historical process.”

Bland annat fick kommittéerna rätt att blanda sig i folkkongressernas arbete, vilket kom att kväva debatterna

i dessa. De fick också övervaka valen av nya ledare i folkkongresser och folkkommittéer och de

revolutionära kommittéerna gavs ett veto vid tillsättningarna, vilket innebar att endast ledamöter med ett

”revolutionärt” intresse valdes. Allvarligast var dock den rätt till likvidering av revolutionens fiender som

kommittéerna erhöll den 2 februari 1980 i Benghazi i ett tal av Qaddafi. Enligt detta möte fick de bl.a. rätt

att: 1. etablera folk- och revolutionskommittéer på ambassader, 2. tjäna som en sista varning för

exploaterande element inom samhället, så att dessa inte stod i vägen för revolutionens förändringar, 3. öka

den revolutionära kontrollen för att avslöja ”misstag, avvikelser och skada”, och handha de legala följderna

av dessa brott samt 4. skapa revolutionära domstolar baserade på ”revolutionens lagar”.85

Resolutionen kom att få dubbel betydelse för Allmänna folkkongressen. Förändringarna medförde dels

personalförändringar, dels en institutionell omorganisation. De kvarvarande medlemmarna i det

Revolutionära Beslutsrådet, bl.a. Qaddafi själv, begärde avsked från Generalsekretariatet i Allmänna

folkkongressen och skapade en ny ledarskapsgrupp, den s k Revolutionära sektorn, där de utsåg sig själva till

”ledare av revolutionen”. Avskeden innebar att Allmänna folkkongressen fick utse ett helt nytt sekretariat,

denna gång med uteslutande civilpersoner som medlemmar. Å andra sidan organiserades den revolutionära

kommitténs nya ledargrupp, bestående av medlemmarna från det Revolutionära beslutsrådet, som en militär

organisation. Sent 1979 tog de revolutionära institutionerna steget över från att PRWLYHUD till att JHQRPGULYD.

De hade då helt tagit, om inte den formella makten, så i alla fall den faktiska.

Våren 1980 gjordes en stor ansträngning för att komma tillrätta med tre problem; växande ekonomisk

brottslighet, byråkrati och politiska avvikelser. De revolutionära kommittéerna blev den institution

varigenom regimen tog tag i landets problem. Genom kommittéernas försorg fann man ett antal fall av

ekonomisk brottslighet, och förövarna bestraffades. I flera fall hade dock kommittéernas medlemmar själva

gjort sig skyldiga till korruption, vilket fick justitieministern att skapa en speciell kommitté bara för dessa

kommittémedlemmar. De revolutionära kommittéerna var aldrig speciellt framgångsrika i att eliminera

byråkratin, även om man tvingade studenter att ”arbeta revolutionärt” på sina lunchraster. Den viktigaste

uppgiften blev dock att stävja RSSRVLWLRQHQ, främst i folkkongresser och folkkommittéer. Detta gjordes

genom kontroll av tillsättningar och val i folkkongresserna samt genom infiltration av landets alla

folkkongresser, fackföreningar, utbildningscentra, folkkommittéer och statliga institutioner.

Kommittéernas egen interna organisation reglerades genom stadgar upprättade i augusti 1983. Enligt dessa

stadgar skulle lokala kommittéer inte kommunicera med andra lokala kommittéer, utan endast med Centrala

koordinationskontoret, dvs de revolutionära kommittéernas centrala organisation. Det Centrala

koordinationskontoret leder de lokala revolutionära kommittéerna och har en nära kontakt med den

betydelsefulla Tripoli-kommittén, vars 60 medlemmar är bland de mest inflytelserika inom den revolutionära

rörelsen. Länken mellan Qaddafi och de revolutionära kommittéerna existerar på två nivåer. Dels har det

Centrala koordinationskontoret direktkontakt med Qaddafis administration i Aziziyya-barackerna, dels

                                                          
85 a a, s 100f
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genomförs årliga möten mellan Qaddafi och medlemmarna i de revolutionära kommittéerna. Mötena har

hållits sedan 1979 och innebär att Qaddafi träffar utvalda medlemmar i Tripoli eller att han besöker

kommittéer ute i landet.

������ 7UH�Q\D�YHUNVDPKHWVRPUnGHQ

Redan i början av 1980 deklarerade Allmänna folkkongressens nya Generalsekreterare Abd Al-Ati al-

’Ubaydi, att alla folkkongresser, Generalsekretariatet och dess sekreterarna stod under revolutionens, och de

revolutionära kommittéernas permanenta kontroll. Dessutom bestämdes att kommittéerna skulle ta kontroll

över ytterligare tre verksamhetsområden; utbildning (vilket inte kommer att beskrivas närmare här), media

och intern säkerhet. Qaddafi anklagade flera gånger PHGLD för att försöka hålla sig utanför revolutionens

kontroll.86 Efter att i några tal ha introducerat idén med revolutionära kommittéer inom media, etablerades

sådana kommittéer i november och december 1979 på de två veckotidningarna DO�8VEX¶�DV�6L\DVL och DO�

8VEX¶�DWK�7KDTDIL. De revolutionära kommittéerna etablerade dessutom en egen veckotidning DO�=DKI� DO�

$NKGDU, där man framförde anklagelser om att de andra tidningarna var konservativa och inte följde den

Gröna bokens ideologi. Detta ledde i sin tur till ett övertagande av hela informationssektorn den 7 oktober

1980 och Sekretariatet för Information övergick till att bli Administrativa Kommittén för Revolutionär

Information.87 Samtidigt som nästan allt som utgavs författades av Qaddafis anhängare, påbörjades en strid

mot västerländska kulturella influenser. Flera artiklar skrevs och i juni 1985 skred man till verket;

västerländska musikinstrument brändes offentligt och man deklarerade att detta var en intensifiering av den

Kulturrevolution som påbörjats 1973.

Till sist stod då striden om den QDWLRQHOOD� VlNHUKHWHQ. Den libyska armén, och även polisen, hade länge

utgjort den största potentiella faran för Qaddafi. Efter flera attentatsförsök mot Qaddafi utförda av

medlemmar inom armén insåg denne att även armén behövde revolutionär kontroll.88 I praktiken innebar

bildandet av de revolutionära kommittéerna inom armén, att den normala hierarkin kunde förbigås. Militära

grader inom armén förlorade i betydelse, eftersom medlemmarna i de revolutionära kommittéerna alltid hade

högre rang.89 De revolutionära medlemmarna var utrustade med mer lojalitet än militär förmåga, vilket

medförde irritation bland de etablerade officerarna. Detta ledde i sin tur till fler kuppförsök, ett något oväntat

resultat. Qaddafi satte därför sina släktingar inom Qadhadfa-stammen på tunga positioner inom armén för att

försäkra sig om dess lojalitet.90 Etablerandet av revolutionära kommittéer inom polisen gick till på i stort sett

samma sätt. Dock kom dessa kommittéer inte att handha vanligt polisarbete, utan formades till speciella

säkerhetsstyrkor, vilka bekämpade spekulation och korruption. Den 22 augusti 1985 gjordes de till lokal

säkerhetspolis, totalt dominerad av trogna anhängare till Qaddafi. På så sätt stärkte Qaddafi sin maktposition

ytterligare i landet.91

                                                          
86 a a s 97
87 a a, s 98. Ursprungligen från Monitor-Dienst, Deutsche Welle (Köln, Tyskland), 9 oktober 1980: ”Verkünder der neuen
Kultur.”
88 David Blundy och Andrew Lycett, s 4
89 El Fathaly and Palmer, s 259
90 David Blundy & Andrew Lycett, s 127. Senare blev även dessa släktingar starkt kritiserade av Qaddafi. I oktober 1985
hotade den officiella tidningen Jamahiriya med att ”eliminiera Qadhadhfa-klicken som inte är i fas med de revolutionära
ideérna”.  a a s 216
91 Dirk Vandewalle (1995), s 99
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Parallellt med den nationella utvecklingen bildades utländska kommittéer med stöd av Centrala

koordinationskontoret. De fanns i två versioner. En första typ av kommittéer bildades av libyska medborgare

i länder med stor libysk befolkning, t ex Storbritannien, Frankrike, Italien, Polen och Bulgarien. De samlades

bl.a. 1979 och 1985 för att koordinera sina aktiviteter och arbetade för att bekämpa motståndare till

revolutionen. Den andra typen av kommittéer bestod av icke-libyer, vilka opererade utanför Libyens gränser.

De stöddes av folkbyrån (Libyens motsvarighet till ambassader) i varje enskilt land eller av Centrala

koordinationskontoret i Tripoli. Sådana kommittéer kunde påfinnas i länder som Tunisien, Libanon, Algeriet

och Sudan. Deras paroll var ”Makt, rikedom och vapen tillhör folket”, och de kämpade för att störta

reaktionära, västerländska regimer och för spridningen av den Gröna bokens ideologi.92

������ 5HYROXWLRQlU�YnOGVDQYlQGQLQJ

Det politiska våldet mellan 1980 och 1987, i och utanför Libyen, ökade i takt med att kommittéernas makt

ökade. De revolutionära kommittéerna arresterade och straffade oliktänkande, och straffen kunde vara

alltifrån böter till dödsstraff, beroende på brottets allvar. De oppositionella bestod av fyra specifika grupper:

1. Politiska motståndare och studenter, 2. Medlemmar ur XODPD� 3. Byråkrater som motsatte sig de

revolutionära kommittéernas närvaro i folkkommittéerna, samt 4. Affärsmän som förlorat sina verksamheter

p g a statens monopol. Kommittéerna blev ansvariga för ”Kampen mot Revolutionens fiender”, och kallades

”ett omutbart, extra rättsligt organ”.93

Kommittéerna ansågs dessutom lämpliga att utplåna arméns beväpnade opposition.  Kommittéernas växande

makt och det politiska våldet i landet, medförde att myndigheterna försökte legitimera våldsanvändningen

genom böcker och artiklar i tidningar. Ahmad Ibrahim, sekreterare för Utbildning och Vetenskaplig

Undersökning, skrev i en artikel följande:

”Violence does not constitute a doctrinal issue; it is no more than a stage which circumstances impose. …

Reactionary forces try to eliminate, by force, the progressive elements. … Only one of the two opposite

forces of the conflict is going to survive; and the side that will win the battle is the one which will take the

initiative first … knowing how and when to [bring] … the battle to its climax. … [In their] struggle

against counterrevolution, oppression, backwardness, and injustice the revolutionary committees have no

alternative but to employ revolutionary violence.”94

Kommittéerna började tillämpa våld även på den utländska arenan. De revolutionära kommittéerna började

begära att alla exillibyer skulle återvända till sitt hemland före den 11 juni 1980, annars skulle de likvideras,

men innan tidsfristen gått ut började man likvidera flera exillibyer utomlands. Qaddafi hävdade att han

saknade all kontroll över de kommittéer som utförde likvideringarna, men när de internationella protesterna

1980 blev alltför starka befallde han kommittéerna att sluta. Trots detta blev ytterligare några dissidenter

dödade 1985 och 1987, och enligt Arabiska organisationen för mänskliga rättigheter har totalt cirka 37

exillibyer dödats. Vid de revolutionära domstolarna gällde inte heller de vanliga processreglerna. Den åtalade

erbjöds inget juridiskt biträde, bevisföringen var selektiv och rättegången varade sällan mer än par timmar.

                                                          
92 Dirk Vandewalle (1995), s 100
93 a a,  s 103
94 Dirk Vandewalle (1995), s 101f
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Dödsstraff utdömdes oftast utan betänketid, direkt efter att rättegången avslutats. Ibland fattades beslut om

dödsstraff av en folkkongress istället för en domstol. 95

���� .ULJHW�L�7FKDG

Kort efter revolutionen 1969 började Qaddafi intressera sig för Tchad, eller snarare Aouzou-remsan i Tchads

norra del. Den sägs innehålla värdefulla mineraler, och framförallt stora uran-tillgångar. Enligt ett tidigare

traktat hade Frankrike överlåtit remsan på Libyen, men traktatet hade aldrig ratificerats och remsan tillhörde

därför fortfarande Tchad. Qaddafi började stödja revolutionära grupper i norr i hopp om att dessa skulle ta

över makten. I förhandlingar med Tchads ledare, Frolinat lovade Qaddafi stort ekonomiskt stöd om landet

tog avstånd från Israel och gav Aouzou-remsan till Libyen, vilken redan ockuperades av libyska trupper. I

oktober 1980 landsattes flygstyrkor på Aouzou-remsan. Samma år invaderades Tchad av mellan 7000 och

9000 libyska soldater samt 60 stridsvagnar, vilka hade fraktats 110 mil över Sahara-öknen. Efter stora

påtryckningar, ifrån andra afrikanska stater och invånarna i Tchad, fick dock Libyen dra sig tillbaka 1981.

Den andra libyska invasionen skedde mellan juni och augusti 1983 i samarbete med Goukouni, ledare för en

rebellisk organisation i Tchad. De libyska och rebelliska styrkorna bekämpades av landets regim, med hjälp

av amerikanskt och franskt krigsmateriel. Qaddafi svarade med att attackera och bomba Faya Largeau-oasen,

vilket trängde undan regim-styrkorna. Efter fransk intervention delades landet upp i två halvor, den norra

halvan föll under libysk kontroll. Under diskussioner bestämdes att både Frankrike och Libyen skulle dra

tillbaka sina styrkor, vilket Frankrike också gjorde. Libyen däremot, dolde istället sina styrkor. I mars 1987

erövrade Tchads regim-styrkor Libyens viktigaste flygbas i Wadi Doum och tvingade tillbaka de libyska

trupperna. Enligt beräkningar hade 3000 libyska soldater dödats, tillfångatagits eller deserterat under 1987

års första tre månader. Den militära förlusten innebar att den franskstödde Habré tog full kontroll över

Tchad.96

���� $YVOXWQLQJ

Den s k Zwara-deklarationen från 1973 hade stor betydelse för utvecklingen i landet. Mansur Kikhia,97 den

dåvarande utrikesministern har sagt att: ”Det var då som lagarna övergavs och människorna uppmuntrades att

ta saken i egna händer. Därefter var det en oundviklig utveckling mot önskemålen att eliminera oppositionen

1979 och 1980.” T o m de andra medlemmarna inom RCC hade svårt att acceptera utvecklingen sådan den

var, och Qaddafi såg sig därför tvungen att sätta sitt eget tempo.

Kulturrevolutionen hade medfört stora förändringar i det libyska samhället. Den största förändringen var

införandet av en ny konstitution 1977. Genom denna konstitution fick folket en lagstadgad rätt att delta i

beslutsfattandet på lokal nivå genom det obligatoriska medlemskapet i folkkongresserna. Trots detta var

Qaddafi inte nöjd. Han införde s k revolutionära kommittéer inom alla institutioner och organisationer i hela

landet. Samtidigt övergick Qaddafi och de kvarvarande medlemmarna i det forna RCC till det revolutionära

arbetet i de nya kommittéerna istället. Alla funktioner inom samhället fick en motsvarighet i en revolutionär

                                                          
95 The Library of Congress (Libya/Courtstructure)
96 The Library of Congress (Libya/Invasion of Chad)
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kommitté, vilket var ett effektivt sätt att förbigå hierarkiska strukturer om man som Qaddafi ville behålla

kontrollen över landets utveckling. De revolutionära kommittéerna fick snabbt större befogenheter och

övergick från att vara motiverande till att bli verkställande. De etablerade revolutionära domstolar och

övertog det utrikespolitiska arbetet i folkbyråerna (ambassaderna). Kommittéerna började förfölja

oppositionen och var ansvariga för likvideringar både nationellt och internationellt.

Deras revolutionära arbete hamnade på kollisionskurs med det libyska folket och även internationellt

kritiserades Libyen för sin invasion i Tchad. Minskade oljeinkomster omöjliggjorde dessutom statens

ambitiösa försök att ersätta all privat handel med statlig sådan. När varorna började försvinna från hyllorna

blev folket lidande. De privata köpmännen hade för länge sedan förbjudits att idka handel och många hade

flytt landet när arbetstagarna övertog fabriker och andra företag. 1985 kunde staten inte längre tillhandahålla

basvaror, vilket innebar ett uppsving för de få handlare som fortfarande fanns kvar, samt för svarta börsen.

Samtidigt blev många utlandsarbetare hemskickade, eftersom staten inte längre kunde finansiera deras löner.

Internationellt blev protesterna mot Qaddafis stöd till världens terrorister allt starkare, och flera

människorättsorganisationer framförde klagomål på den libyska statens bristande respekt för invånarnas fri-

och rättigheter.

                                                                                                                                                                               
97 Mansur Kikhia är, enligt Amnesty International, sedan december 1993 försvunnen. Han var sedan 1980 Libyens en
framstående oppositionsledare och människorättsaktivist. Författare Mansour O El-Kikhia, vars bok Libya’s Qaddafi
utgavs 1998 är, vad jag har förstått, inte samma person.
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�� ´$OO�PDNW�nW�IRONHW´������IUDP�WLOO�LGDJ

���� ,QOHGQLQJ

Under åren fram till 1986 hade trycket från de revolutionära kommittéerna ökat successivt på befolkningen,

och landet hade fört en aggressiv politik utomlands. Detta kombinerat med minskade inkomster från

oljeindustrin och en politik som omöjliggjort all kapitalistisk utveckling, ledde till en serie händelser vilka

kom att äventyra det politiska systemet och Qaddafis ledarskap. De viktigaste av dessa händelser - och

katalysator för efterföljande liberaliseringar - var bombningen av Tripoli och Benghazi i april 1986 (avsnitt

5.2), samt de libyska styrkornas totala förlust i Tchad. För att inte riskera en revolt av den libyska

befolkningen valde Qaddafi att introducera flera lagar som återinförde privat handel och skyddade det privata

ägandet. Samtidigt försökte han fjärma sig från det dåliga anseende de revolutionära kommittéerna givit

honom, vilket beskrivs i avsnitt 5.3. Han framställde sig själv som frihetens förkämpe, och anlitade

professionella rådgivare för att skriva en stadga, som skulle garantera Libyens invånare mänskliga rättigheter

(avsnitt 5.4). De lättnader, som infördes var dock i huvudsak begränsade till områden, som inte äventyrade

Qaddafis styre, eller gjorde oppositionen starkare. Slutligen redogörs för de ekonomiska sanktioner som FN

introducerade 1992 som en följd av Lockerbie-bombningen (avsnitt 5.5).

���� /LE\HQ�ERPEDV

Under flera år hade de revolutionära kommittéerna styrt Libyens utrikespolitik. Medlemmar ur de

revolutionära kommittéerna hade övertagit arbetet på folkbyråerna, och skötte därifrån smuggling av vapen,

kontroll av oppositionella libyer i exil och avrättningar av dessa. USA förde en aggressiv politik mot Libyen,

och efter att en amerikansk militär i Östtyskland dött i ett bombattentat på en nattklubb i Berlin, hävdade

USA att man hade oantastliga bevis för att libyer från folkbyrån i Östtyskland hade planerat attacken. Det

fanns tidigare attentat som också tillskrevs libysk underrättelsetjänst, bl.a. attacker mot Roms och Wiens

flygplatser där tjugo civila, varav fem amerikaner, hade dött. Trots att utredare i Rom och Wien vid

flygplatsattentaten kom till slutsatsen att attentatsmännen tillhörde Abu Nidal-gruppen98 ansåg USA att det

fanns tillräckligt med bevis för att Libyen varit inblandat. På eftermiddagen den 24 mars 1986 upptäckte

libysk radar två F14 Tomcats utanför Libyens kust och man avfyrade två missiler för att skjuta ner planen.

Amerikanarna störde missilernas styrsystem och förde dem ur kurs. Amerikanarna hade fått den ursäkt de

behövde för en attack, och beordrade en luft- och missilattack på libyska missil- och radarbaser. Attacken var

en framgång. Den 15 april, genomfördes nästa attack, och denna gången hade massmedia i flera olika länder

informerats om attacken i förväg. Dock hade Qaddafi själv inte nåtts av informationen. Man slog till mot

militära mål i Benghazi och Tripoli, samt mot Qaddafis bostad, men Qaddafi själv skadades inte då han sov i

en underjordisk bunker.99 USA blev starkt kritiserat av de andra medlemmarna i NATO efter attacken.100

                                                          
98 Abu Nidal-gruppen leds av  en terrorist vid samma namn. Abu Nidal-gruppen är en palestinsk organisation, vilken
också kallas the Revolutionary Council of Fatah. Enligt uppgift har Abu Nidal varit bosatt i Libyen sedan 1980-talet, men
har när denna uppsats skrivs arresterats i Egypten. Det sägs att han lider av obotbar cancer vilken inte kunde botas
behandlas i Libyen.
99 Två av hans söner blev dock skadade och en nyligen adopterad dotter dog.
100 För en mer detaljerad beskrivning av förloppet rekommenderas David Blundy & Andrew Lycett, 4DGGDIL�DQG� WKH
/LE\DQ�UHYROXWLRQ, s 7-11
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���� .ULWLN�DY�GH�UHYROXWLRQlUD�NRPPLWWpHUQD

I november 1987 kritiserade Qaddafi för första gången de likvideringar och förtryckande åtgärder som

kommittéerna utfört. Det var tydligt för Qaddafi att han stod inför en kris, och den 2 mars 1988 framställde

Qaddafi därför en ”Kungörelse om Frihet” på en Folkkongress i Ras Al-Unuf. Qaddafi kungjorde

frisläppandet av politiska fångar, införde tryckfrihet och ett öppnande av gränserna. Kort därefter revs

symboliskt det centrala fängelset i Tripoli samt gränsstolparna på gränsen mellan Libyen och Tunisien.

Kommittéerna förlorade all jurisdiktion över kongresser och kommittéer, utom över den permanenta

revolutionsdomstolen. Deras verksamhetsområde förminskades tills det bestod av samma aktiviteter som de

startat med: indoktrinering av massorna genom motivation. Det förvånade alla att Qaddafi valde att införa

striktare kontroll över kommittéerna och minska deras ansvarsområde.

Trots de införda liberaliseringarna förblev Qaddafis teori oförändrad. De revolutionära elementen i ideologin

fanns kvar, även om de nu kritiserades hårt. Qaddafi ville t o m att Q\D revolutionära domstolar

introducerades, för att ta hand om problem inom den kommunala polisstyrkan. Under våren 1988 talade

Qaddafi om de revolutionära kommittéernas roll:

” It has not changed…. We are now more in need of revolutionary committees than ever before … We

want to prove … that the revolutionary committees are the allies of the people, that they are on their side.

… They are not, as people in prison and the people abroad say, the enemies of the people. … If there are

excesses like this – and it is possible that some people may have been imprisoned …. And they may even

have died because of this. [But] this is not revolutionary….But that does not mean that the philosophy of

the revolutionary committees is wrong. If somebody says that the revolutionary committees are an assault

on people, that is incorrect. Never”.101

Enligt talet verkade det inte som att Qaddafi verkligen trodde på en förändring av de revolutionära

kommittéerna, snarare att han genom att kritisera dem försökte försvara sitt politiska system. Kommittéerna

hade varit ett bra instrument för introduktionen av den Gröna bokens ideologi och effektiva i att eliminera

Qaddafis opposition. De hade dock börjat motverka sitt eget syfte, och var i vissa fall anarkistiska, kaotiska

och t o m opportunistiska. Qaddafi hade problem med att bevara kontrollen över de revolutionära

kommittéerna. Dessutom behövde han en syndabock för de senaste årens grova övergrepp på den libyska

befolkningen. Genom att kritisera och begränsa kommittéerna kunde han dels återfå kontrollen över makten,

dels kunde han skylla övergreppen på någon annan än sig själv.

���� ,QWURGXNWLRQ�DY�PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHU

I juni 1988 fattade Allmänna folkkongressen beslutet om att införa”Den Stora Gröna Stadgan rörande

Mänskliga Rättigheter”. Beslutet togs i närvaro av Qaddafi själv, flera representanter från Libyens mest

inflytelserika män samt representanter från Amnesty International. I samband med att den nya stadgan

rörande mänskliga rättigheter skulle introduceras, släpptes ca 100 politiska fångar fria från fängelse.

Samtidigt som Qaddafi ville framstå som en hjälte kände han sig tvingad att motivera sitt tidigare beteende.

Det var ju trots allt hans politik, som skapat förutsättningarna för fängslandena. Han försökte framställa sig

                                                          
101 Dirk Vandewalle (1995), s 106
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som en förlåtande, frälsande person, som hade lidit och kämpat för folket. Han klandrade internerna för att

fängsla och tortera sig själva och för att vara så orättvisa mot honom att han inte såg någon annan utväg än att

fängsla dem. Qaddafi försökte även försvara avrättningarna, fängslandena och förtrycket med att det hade

varit ett måste för att försvara Folkstyret.102 1988 introducerades en lagregel som garanterade att libyerna i

framtiden skulle få resa fritt. Samtidigt beklagade ledaren att detta inte varit möjligt tidigare, men att det varit

invånarnas eget fel att de varit förslavade och förvägrade rätten att resa fritt över landets gränser. I framtiden

skulle folkkongresserna, istället för säkerhetspolisen, bestämma vem som skulle få resa. Det skulle inte heller

krävas att kvinnor hade en följeslagare med sig eller sin mans godkännande, för att få lämna landet.103

Qaddafi medgav att Libyen hade dåligt rykte i världen och han ämnade göra någonting åt det. Han bjöd

därför in representanter från Amnesty International till Allmänna folkkongressen när beslut om stadgan

rörande de mänskliga rättigheterna skulle fattas. Ja, han tyckte t o m att hans kontakter med Amnesty blivit så

goda att han föreslog att Amnesty skulle flytta sitt huvudkvarter till Libyen, för att få finnas i ”de mänskliga

rättigheternas och sanna friheternas land… för att lämna det exploaterade Väst där ingen riktig frihet

finns”.104 Vad Amnesty tyckte om det förslaget är inte klart, men organisation har kritiserat Libyens ledare

under många år för landets bristande respekt för mänskliga rättigheter. I en av Amnestys rapporter angående

Libyen sägs följande: ”När ett lands ledare offentligt säger att de politiska motståndarna skall elimineras med

dödsstraff, och utlovar att straffa familjer och stammar om de inte anger sina släktingar, måste de mänskliga

rättigheterna i det landet vara i ett förfärligt tillstånd”.105 Deklarationens stadgar behandlas mer ingående i

avsnitt 9.2.

���� /RFNHUELH�RFK�HNRQRPLVND�VDQNWLRQHU

Den 21 december 1988 störtade Pan Am flight 103 över Lockerbie i Skottland. Vid kraschen förolyckades

259 personer ombord, och ytterligare 11 personer dog vid nedslagsplatsen. Efter undersökningar framkom

bevis för att planet utsatts för ett attentat, en bomb hade placerats i ett av lastutrymmena. I november 1991

begärde Skottland att två libyer misstänkta för inblandning i bombattentatet, Abdel Baset Ali Mohamed al-

Megrahi och Lamen Khalifa Fhimah, skulle utelämnas från Libyen för konspiration och mord. USA lämnade

in en liknande ansökan. Libyen vägrade dock att utelämna de misstänkta flygkaparna.106 Efter påtryckningar

från främst USA och Storbritannien införde Förenta Nationerna i april 1992 ekonomiska sanktioner mot

Libyen för att de misstänkta i Lockerbie-bombningen inte utelämnats, samt för inblandningen i ett annat

bombattentat över Tchad där 171 personer omkommit. Under de år som följde försökte USA och

Storbritannien få Libyen att utelämna de misstänkta för rättegång i Skottland eller USA, men Qaddafi gick

                                                          
102 Dirk Vandewalle (1995), s 120
103 Att resa ut och in i Libyen är fortfarande mycket svårt. De libyer som vill resa ut ur landet måste ha kontakter, och
dessutom tålamod, eftersom det tar väldigt lång tid att få det nödvändiga exit-visumet. Immigrationskontoret sköter alla
viseringar. Trots löftet om att kvinnorna skulle få det lättare att resa måste hon fortfarande ha sin mans godkännande för
att få visum att lämna landet. US Department of State, /LE\D� 5HSRUW� RQ� +XPDQ� 3UDFWLFHV� IRU� ����, se länk vid
källförteckningen
104 Dirk Vandewalle (1995), s 123
105 Amnesty International 1997 Report on Libya.
106 Enligt källa B har Qaddafi hävdat att de misstänkta genomgått en adekvat domstolsprövning. Enligt B dömdes de
misstänkta till fängelsestraff, dessa avtjänades under mycket bra förhållanden, och de dömda behandlades som hjältar.
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inte med på detta.107 För att de ekonomiska sanktionerna mot Libyen skall hävas krävs att Libyen: 1.

utelämnar de misstänkta till Pan Am-bombningen till USA eller Skottland, 2. samarbetar med amerikanska,

brittiska och franska undersökningar rörande Pan Am- och UTA-bombningarna, 3. betalar ersättning till

offren för Pan Am-bombningen samt 4. tar avstånd ifrån all terrorism och stöd till terrorister.108

���� $YVOXWQLQJ

Arbetet med att stävja de revolutionära kommittéernas makt påbörjades efter att landet hamnat i svårigheter

under första delen av 80-talet. Libyens aggressiva utrikespolitik hade skapat många fiender med omvärlden,

och en av de starkaste motståndarna var Reagan-administrationen i USA. 1986 bombas Tripoli och Benghazi

efter provokationer från USA:s sida. Samtidigt hade de revolutionära kommittéerna inom landet fått så stor

makt att Qaddafi kände sin makt hotad. De inre stridigheterna hotade att leda till en revolt inom landet, vilket

i förlängningen kunde leda till att Qaddafi förlorade makten. Som en eftergift till det libyska folket och olika

människorättsorganisationer lanserades den Stora Gröna Stadgan rörande Mänskliga Rättigheter.

Deklarationen innebar dock inga större förändringar för det libyska folket.

Lockerbie-bombningen fick stora effekter för Libyen. USA och Storbritannien ville få de misstänkta libyerna

utlämnade till Skottland, men Qaddafi  vägrade gå med på dessa krav. Resultatet blev att Förenta Nationerna

införde ekonomiska sanktioner mot landet 1992. Libyen har fortsatt att exportera olja till länder i Europa, och

har därför inte förlorat så mycket inkomster, men sanktionerna har slagit mycket hårt mot Libyens

befolkning.

                                                          
107 Efter flera års påtryckningar föreslog Muammar Qaddafi i april 1998 att de två misstänkta kan utlämnas om
rättegången sker i ett neutralt land, med skotska domare. Storbritannien och USA gick i augusti 1998 med på att
rättegången kan hållas i Nederländerna. I november 1998 vägrade Qaddafi fortfarande att utelämna de misstänka, nu med
motiveringen att de skall avtjäna sina fängelsestraff i sitt hemland om de blir fälld, och inte i skotskt fängelse. I Libyen
har tidigare hörts protester mot att Qaddafi själv fattat beslut i ärendet, istället för att invänta Allmänna folkkongressens
beslut. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har lett förhandlingarna rörande utlämningen. Så sent som den 15 december
1998 fattade Allmänna folkkongressen beslut om att de två misstänkta kunde utelämnas till ett tredje land.
108 Förenta Nationernas Säkerhetsråds resolution nr. 731 och 748 från 1992
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�� .RQVWLWXWLRQHOOD�I|UlQGULQJDU�I|UH�����

���� 5lWWVV\VWHP�I|UH�VMlOYVWlQGLJKHWHQ

Under det ottomanska imperiet hade ett rättssystem skapats, vilket skilde mellan religiösa och sekulariserade

mål. För muslimer handhades mål som rörde privaträtt av religiösa domstolar, vilka använde 6KDUL¶D som

rättskälla. Domstolen var uppdelad i första och andra instans och de leddes av en TDGL, en muslimsk religiös

domare. Mål som rörde icke-religiösa ärenden, dvs. civilmål, brottmål och kommersiella mål, prövades i ett

separat domstolssystem. Dessa lagar var influerade av västerlandet, främst den napoleonska lagstiftningen.

På ickemuslimer tillämpades inte 6KDUL¶D. För den judiska minoriteten fanns t ex en speciell judisk religiös

domstolsstruktur. På européer tillämpades deras egna nationella lagar genom konsulära domstolar, en

tradition som införts av turkarna.

Systemet med dubbla rättssystem förblev i bruk även efter upphörandet av det ottomanska imperiet, men

efter självständigheten gjordes försök att slå samman de båda systemen. Sammanslagningen gjorde den

islamiska lagen sekundär i förhållande till det sekulariserade rättssystemet. På grund av opposition bland

folket återgick man dock 1958 till dubbla rättssystem, ett religiöst och ett sekulariserat.

���� )1�NRQVWLWXWLRQHQ

I samband med Libyens självständighet arbetade FN-kommissionären Adrian Pelt, med flera libyska och

intellektuella rådgivare, fram en ny konstitution. Enligt John Davis109 var det rörande att se Pelt skapa en

konstitution, som skulle hålla giriga stormakters fingrar borta från Libyen. Den konstitution, som skapades

byggde på den brittiska modellen med en kung samt ett parlament, bestående av två kammare. Enligt 1951

års konstitution var Libyen en självständig, federal monarki (art 1).

Konstitutionen föreskrev att alla libyer var lika inför lagen, och att ingen åtskillnad fick göras med anledning

av religion, tro, ras, språk, rikedom, börd samt politiska eller sociala åsikter (art 11). Lagen garanterade

skydd för den enskildes frihet och säkerhet till person (art 12), samt rätt till domstolsprövning i enlighet med

lag (art 13). Ingen skulle betraktas som skyldig till brott utan att domstol hade konstaterat hans skuld efter ett

förfarande där han fått tillfälle att försvara sig mot anklagelserna och som i övrigt motsvarat kraven på en

rättvis prövning – s k oskuldspresumtion (art 15). Lagen skyddade vissa fri- och rättigheter, såsom

samvetsfrihet, religionsfrihet samt trosfrihet, ickelibyers samvetsfrihet samt deras rätt att utöva sin religion

(art 21), tankefrihet (art 22), press- och tryckfrihet (art 23), mötesfrihet (art 25) samt föreningsfrihet (art 26),

under förutsättning att beteendet inte stred mot samhällsordning eller moral.  Utdrag ur Konstitutionen

återfinns i Bilaga I.

Den lagstiftande makten utövades av kungen och parlamentet i förening (art 41). Parlamentet bestod av en

senat med 24 medlemmar, varav hälften utsågs av kungen (art 94), samt ett representanthus (art 93).

                                                          
109 Libyan Politics: tribe and revolution, s 258
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Representanthusets medlemmar valdes i allmänna val och var 55 stycken (senare ändrat till 103 ledamöter)

(art 100). Kungen hade den verkställande makten, som utövades genom hans ministrar. Konstitutionens

femte kapitel reglerade Högsta domstolens sammansättning, domarnas pensionsålder, tillsättningar samt

reglering av juryn m m. Domarna åtnjöt oberoende (art 145).  Ickelibyers status reglerades i enlighet med

internationell lag (art 191), och ickemuslimers privaträtt skulle enligt konstitutionen respekteras (art 192).

Förändring av konstitutionen skulle ske genom beslut fattat av minst tre fjärdedelar av de närvarande

parlamentsmedlemmarna i båda kamrarna, samt godkännas av kungen. Vid beslutet måste minst tre

fjärdedelar av parlamentets medlemmar vara närvarande (art 198).

År 1963 omvandlades den federala strukturen till en mer centralstyrd och unionsliknande stat. Tidigare

regionala områden slogs samman och istället bildades 10 guvernement, vilka styrdes av en guvernör.

Guvernörerna utnämndes på central nivå. Genom 1963 års förändring av konstitutionen fick kvinnorna

utökad rösträtt, och istället för att ange nationen som den högsta makten, vilket varit fallet i 1951 års

konstitution, utgick all makt från Allah.110

                                                          
110 The Library of Congress (Libya/Internal Politics)
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�� 5HYROXWLRQlU�NRQVWLWXWLRQ�����

���� ,QOHGQLQJ

Redan samma år som revolutionen bröt ut infördes en ny konstitution för Libyen. Nya lagregler infördes och

man tillämpade i högre grad än tidigare 6KDUL¶D. T ex infördes flera av islams hårda strafflagar för brott som

ett tecken på att islam var identiskt med revolutionen, och för att ingjuta religiös styrka i det libyska folket.

RCC gavs möjligheten att annulera eller reducera straff och utfärda generell amnesti. Man lagfäste även om

domarnas oberoende yrkesutövning samt deras plikt att följa lagen och sitt samvete. Konstitutionen utgjorde

dock inget stöd för domstolarna, vilka hade svårt att tillämpa den konstitutionella lagtexten i domstolarna.

Samtidigt som konstitutionen offentliggjordes, fastställdes även en annan lag – lagen om Skyddandet av

Revolutionen. Lagen fastslog att varje försök att störta regimen eller angrepp mot denna skulle leda till

dödsstraff eller fängelsestraff. Som fientliga handlingar angavs exempelvis propaganda mot regimen,

frammanande av klassmotsättningar, spridande av falska rykten rörande politiska eller ekonomiska

förhållanden i landet samt demonstrationer och strejker mot det nya styret.111

Qaddafi och medlemmarna inom RCC ansåg att uppdelningen mellan stat och religion i sekulariserade och

religiösa lagar inte stämde med Koranens regler. Två organ försökte få de sekulariserade lagarna att

överensstämma med 6KDUL¶D. Målet med detta var att få Islam att genomsyra hela rättssystemet, inte bara i

privaträttsliga ärenden, utan också vad gällde civilmål, brottmål och kommersiella mål. Ett organ, det s k

Högre Rådet för Nationell Ledning, skapades 1972 för att föra ut de muslimska moraliska och andliga

värderingarna i det libyska samhället. Implementeringen av de muslimska strafflagarna i rättssystemet visade

sig komplicerat. Som ett exempel kan nämnas införandet av de traditionella muslimska fysiska straffen,

såsom frånskiljande av brottslingens hand vid stöld. I debatter diskuterades huruvida frånskiljande verkligen

betydde amputation eller om det skulle tolkas som en uppmaning att frånskilja handen från framtida stölder

genom att istället ta bort frestelser och nöd. Man valde att tolka 6KDUL¶D enligt dess ordalydelse, men gjorde

det genom undantag och speciella krav samtidigt svårt att utdöma straffet.  T ex skulle en tjuvs hand inte

amputeras om han verkligen ångrade sitt brott eller han utfört brottet därför att hans familj svalt.

���� 'RPVWRODU

År 1971 skapades en folkdomstol, vilken hade till uppgift att rannsaka medlemmar ur kungafamiljen samt

andra styrande under monarkin. Domstolsförhandlingarna leddes av en medlem ur RCC och bestod av

representanter från armén, Islamiska Universitetet, Högsta domstolen och polisen. Rättegångarna pågick fram

till 1975, då den avsatte kungen Idris dömdes till döden i sin frånvaro. År 1976 beviljades några av de dömda

amnesti av RCC. Det verkar som om samma folkdomstolar senare övergick till att behandla brott mot den

revolutionära staten. I januari 1977 skapades en ny folkdomstol, som handhade politiska brott enligt en

lagregel som tillkommit i december 1969. Lagen om Skyddandet av revolutionen bestämde att störtande av

den styrande regimen samt annan oppositionell verksamhet skulle betraktas som brott mot staten. Dessa brott

skulle avgöras i speciella militärdomstolar, vilka tillsattes ad hoc för detta ändamål. Under de första tio åren
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efter revolutionen respekterades domstolens oberoende och även domstolsprocessen, utom när det gällde

politiska brott. Efter 1979 urartade detta i takt med att de revolutionära domstolarna växte i styrka och antal,

vilket tidigare beskrivits under avsnitt 4.4.3.

���� .RQVWLWXWLRQHQ

Enligt den revolutionära konstitutionens första artikel var Libyen en arabisk, demokratisk republik. Det

libyska folkets mål var att ingå i en arabisk union. Namnet på landet blev den Libyska arabrepubliken.

Artikel 2 angav Islam som statsreligion och staten garanterade religiös frihet, i enlighet med etablerade

sedvänjor. Alla invånare var lika inför lagen (art 5). Enligt konstitutionen var målet en socialistisk stat och

detta skulle ske genom social rättvisa, vilken förbjöd alla former av utnyttjande. Staten skulle på ett fredligt

sätt eliminera skillnader mellan de sociala klasserna och på så sätt skapa ett rikt samhälle, grundat på det

arabiska och muslimska arvet, humana värderingar och Libyens speciella förutsättningar (art 6). Landet

skulle försöka frigöra den nationella ekonomin från osjälvständighet och främmande influenser, istället skulle

en produktiv nationell ekonomi skapas, baserad på det libyska folkets offentliga ägande, samt privat ägande

av enskilda individer (art 7). Offentligt ägande skulle utgöra basen för all utveckling i landet, för dess tillväxt

och självförsörjning inom produktionen. Privat ägande, om det var icke-exploaterande, var skyddat (art 8).

Staten skulle införa nationell planering, vilken skulle täcka ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.

Samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn var en förutsättning för att ekonomisk utveckling

skulle uppnås (art 9). Enligt artikel 13 garanterade konstitutionen att opinionsfriheten var skyddad inom

ramen för den allmänna ordningen och revolutionens principer. Konstitutionen klarlade att landets försvar var

en helig plikt, och värnplikten en ära för det libyska folket.

Det Revolutionära beslutsrådet (RCC) innehade enligt artikel 18 all verkställande och lagstiftande makt i den

libyska republiken. RCC skulle utöva sin makt över den nationella suveräniteten, promulgera lagar och

förordningar, besluta i folkets namn om den övergripande politiken för landet, samt fatta alla nödvändiga

beslut för skyddandet av revolutionen och dess regim. RCC utnämnde sin ordförande samt utsåg

medlemmarna i  Ministerrådet (art 19). RCC kunde också utnämna premiärministern och andra ministrar utan

portfölj. Enligt konstitutionens kunde RCC avsätta premiärministern och andra ministrar, samt acceptera

deras avskedsansökningar. En avsättning av premiärministern ledde automatiskt till alla ministrarnas avgång.

RCC:s verkställande makt delegerades till Ministerrådet, vars medlemmar var solidariskt ansvariga inför

RCC. Varje minister var ansvarig för sitt departement inför premiärministern.  I de fall ett beslut fattat av

RCC krävde lagstiftning skulle, enligt artikel 20, Ministerrådet förbereda och presentera lagförslaget för

RCC, som sedan fattade beslut i frågan. Frågor rörande statens budget skulle fattas i enlighet med lag. De

ärenden som rörde den slutgiltiga budgeten skulle godkännas av RCC (art 21). RCC kunde efter förfrågan av

sin president eller två av RCC:s medlemmar besluta om ett möte med Ministerrådet.

RCC hade rätt att förklara krig, ingå respektive ratificera traktat och överenskommelser, såvida inte

Ministerrådet hade auktoriserats att göra detta (art 23). RCC skulle också fatta beslut rörande krigslagar samt

bestämma om undantagstillstånd (art 24 och 25). Endast staten hade rätt att etablera väpnade styrkor för

                                                                                                                                                                               
111 The Library of Congress (Libya/Internal Politics)
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folkets försvar, samt försäkra sig om säkerheten i landet, dess republikanska styrelseskick och nationella

enighet (art 26). Målet med juridiska beslut var beskyddandet av den allmänna ordningen och individernas

rättigheter, integritet och frihet (art 27). Enligt artikel 28 var domarna oavhängiga. De skulle vara oberoende i

förhållande till andra myndigheter och endast fatta beslut i enlighet med lag och sitt samvete. Domstolsbeslut

meddelades och verkställdes i folkets namn (art 29). Alla skulle ha rätt till domstolsprövning (art 30). Enligt

artikel 31 skulle brott och straff ha stöd i lag (a). Straffen var personliga (b). Den åtalade skulle anses

oskyldig tills motsatsen bevisats. Den åtalade eller fängslade fick inte utsättas för mental eller psykisk skada.

Konstitutionen från 1951, dess tillägg och alla konsekvenser därav annulerades genom 1969 års konstitution

(art 33). Alla existerande lagar, dekret och förordningar, som inte stred mot den konstitutionella

deklarationen förblev gällande. Konstitutionen skulle ersättas av en permanent konstitution. Konstitutionen i

fulltext återfinns i Bilaga 1.

Sammanfattningsvis kan man av konstitutionen förstå att RCC hade fullständig makt över landet. Samtidigt

skapades ett organ som skulle säkerställa folkets inflytande i styrelseskicket, ASU, vilket har beskrivits under

avsnitt 3.1. Denna organisation fick stort inflytande under de första revolutionsåren och ordförandeposten

innehades av Qaddafi själv, med vetorätt över tillsättningar.
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�� ´$OO�PDNW�nW�IRONHW´�±������nUV�NRQVWLWXWLRQ

���� ,QOHGQLQJ

Genom införandet av 1977 års konstitution förändrades Libyens styrelseskick på ett genomgripande sätt. Den

provisoriska konstitutionen från 1969 klargjorde inte de olika institutionernas inbördes förhållanden, och

landet hade genomgått stora omvälvningar sedan revolutionen. 1977 års konstitution, vilken består av tio

artiklar, reglerar Libyens styrelsemodell. Enligt Montesquieus maktfördelningslära är den ideala

maktfördelningen en uppdelning i lagstiftande, verkställande och dömande makt, och Libyens maktstruktur

behandlas enligt denna modell, med den skillnaden att det även finns en revolutionär maktapparatur. I avsnitt

10.2 behandlas närmare skillnaderna mellan den formella och revolutionära makten. De revolutionära

kommittéernas bildande och struktur har tidigare beskrivits under avsnitt 4.4. Under avsnitt 8.2 beskrivs den

lagstiftande makten i folkkongresserna och den verkställande makten hos folkkommittéerna. Vidare beskrivs

den dömande makten i avsnitt 8.3 med underrubriker såsom Koranens funktion som rättskälla, samt

konflikter mellan Qaddafi och Islam. Konstitutionen innehåller inga lagregler som reglerar mänsklig fri- och

rättigheter utan hänvisar till Koranen som enda rättskälla. Efter påtryckning på 80-talet kom senare en

Deklaration för mänskliga rättigheter, vilken behandlas i nästa kapitel.

���� /LE\HQV�PDNWVWUXNWXU

������ /DJVWLIWDQGH�PDNW

På lokal nivå har varje distrikt och stad sin egen suveräna folkkongress. Dessa uppgår till ca 190.112

Folkkongresserna täcker ett geografiskt område (artikel 3.3 p 1), och alla invånare inom detta område tillhör

denna. Även invånare från andra arabiska stater kan välja att bli medlemmar i folkkongresserna, men för

libyerna är medlemskapet obligatoriskt, oberoende av var de lever. Varje folkkongress har sitt eget

sekretariat, bestående av en sekreterare, en vice sekreterare och ett tiotal medlemmar. Medlemmarna i

sekretariatet är vanligtvis utsedda genom konsensus snarare än genom formella val, och de förblir i

sekretariatets tjänst i ungefär 3 år.113 En lag från 1984 fastslår att folkkongressernas beslut är ett uttryck för

folkets makt.114 Trots att dessa folkkongresser existerar på en lokal nivå har de rätt att utfärda lagar och

bestämma landets utrikespolitik. Dessutom är det folkkongressernas ansvar att formulera landets ekonomiska

planer, fastställa budgeten samt acceptera och ratificera internationella avtal. De utövar dessutom kontroll

över folkkommittéerna (artikel 3.3 p 2) och deras arbete, samt utser ledamöterna i dessa.115 Folkkongresserna

träffas en gång i månaden för att acceptera budgeten, diskutera Qaddafis politiska idéer och den ekonomiska

utvecklingen, samt andra ärenden på nationell och lokal nivå.

                                                          
112 David Blundy & Andrew Lycett, s 41
113 Enligt ett dekret från generalsekreteraren under den Allmänna folkkongressens möte 1980
 Dirk Vandewalle (1995), s 185
114Enligt B är alla tvungna att medverka vid kongressernas beslut, och närvaro är obligatorisk även om den är dålig. När
närvaron en gång kontrollerades; invånarna fick inte röra sig fritt utomhus utan att närvaron på kongressen
kontrollerades, skrevs intyg ut av funktionärer till alla släktingar och vänner, in blanco, och dessa intyg kompletterades
sedan med namn etc. Vid ett kongressmöte är den enda funktionen, som de närvarande har, att godkänna de förslag som
kongressen, dvs Qaddafi, lägger fram. Det är således inte tillåtet att ha någon egen åsikt.
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På regional nivå återfinns 52 regionala folkkongressavdelningar vilka i sin tur är underställda 13 regionala

folkkongresser. De senare består av sekreterarna och vice sekreterarna från folkkongresserna och de

regionala folkkongressavdelningarna. Enligt stadgarna från 1984 års lag skall de regionala folkkongresserna

bilda regionala folkkommittéer, vilka är de verkställande organen på regional nivå, samt utöva kontroll över

dessa. De regionala folkkongresserna skall också övervaka besluten i de lokala folkkongresserna och

bestämma innehåll och form på besluten. Genom detta kan de regionala folkkongresserna även utöva kontroll

över folkkommittéerna.116

Folkkongressen på nationell nivå kallas Allmänna folkkongressen (AF) och består av samtliga sekreterare

och vice sekreterare från folkkongresser och folkkommittéer på lokal och regional nivå (artikel 3.6).

Dessutom består AF även av representanter från andra kommittéer och organisationer i landet. Medlemmarna

i AF har till uppgift att meddela vilka beslut som tagits i folkkongresserna på lokal och regional nivå.

Qaddafi har flera gånger understrukit att medlemmarna endast har till uppgift att vidareförmedla dessa beslut.

Besluten får inte påverkas på vägen till AF. AF:s uppgift är att sammanställa alla beslut som tagits på lokal

och regional nivå, samt fatta egna beslut i frågor rörande sociala och ekonomiska förhållanden. Det ingår i

AF:s uppgifter att utse ett Generalsekretariat (artikel 6), vilket skall verkställa landets generella politik enligt

folkkongressernas anvisningar. Generalsekretariatet skall dessutom förbereda Allmänna folkkongressens

sessioner och föredragningslistorna för dessa samt verkställa Allmänna folkkongressens resolutioner och

rekommendationer. Generalsekretariatet består av Generalsekreteraren och ett antal sekreterare, vilka

övervakar varsin del av statens aktivititeter. Mellan Allmänna folkkongressens sessioner innehar

Generalsekretariatet den formella makten i landet, vilket i praktiken innebär 50 veckor om året eftersom

Allmänna folkkongressen endast sammanträder under cirka 2 veckor. Dessutom utser sekretariatet Högsta

Domstolens ordförande och dennes rådgivare, riksåklagaren samt centralbankschefen och hans närmaste

män.117

Trots att det uttryckligen fastslås i konstitutionen (artikel 4) att folkkongresserna har den legislativa makten,

så är detta i praktiken inte fallet. Istället skrivs lagarna av jurister inom Justitiesekretariatet (Ministeriet)

tillsammans med Allmänna folkkongressens Generalsekretariat. I ett tal 1978 klarlade Qaddafi att folket

anger tonen i lagarna, men att dessa sedan måste formuleras av specialister. Trots att makten alltså formellt

tillhör folket delegeras flertalet av den Allmänna folkkongressen befogenheter till Generalsekreteraren och

dennes ministrar i Generalsekretariatet. Istället för att tillskriva den Allmänna folkkongressen makten kan det

hävdas att den utgör landets sambandscentral: landets regim meddelar sin policy till AF:s beslutsfattare och i

gengäld får de direkt insyn i beslutsfattandet på lokal och regional nivå. Dessutom innebär

folkkongressystemet en uppmuntran till en, i alla fall, teoretisk delaktighet i politiskt beslutsfattande, samt

legitimerar Generalsekretariatets beslut och policy. Qaddafi var Generalsekreterare fram till mars 1979, när

han avsade sig posten, för att istället leda arbetet i de revolutionära kommittéerna.

                                                                                                                                                                               
115 Dirk Vandewalle (1995), s 185
116 a a, s 186
117 a a, s 186
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������ 9HUNVWlOODQGH�PDNW

Parallellt med de beslutande organen, kongresserna, existerar en administrativ kedja av institutioner –

folkkommittéerna (vilka inte skall förväxlas med de revolutionära kommittéerna).118 Dessa väljs ut av

folkkongresserna på alla nivåer (artikel 3.4 och 3.3 p 2), vilket förutom folkkommittéerna på lokal nivå,

också innebär 52 regionala kommittéer samt 375 andra folkkommittéer. Dessa andra kommittéer ansvarar för

speciella sektorer inom samhället, t ex planering, säkerhet, bostäder, rättsfrågor, sport och ekonomi, s k

funktionella kommittéer. Den komplexa oljeindustrin, samt landets försvar, hamnar utanför

administrationsapparaten. Sekreterarna för folkkommittéerna på lokal och regional nivå bildar tillsammans

15 stycken Speciella folkkommittéer, vilka representerar ett geografiskt område. I dessa kommittéer utses en

sekreterare, dvs minister, som leder den speciella folkkommitténs arbete, och tillsammans utgör de Allmänna

folkkommittén (General People’s Committee), vilken godkänts genom beslut i Allmänna folkkongressen.119

Folkkommittéerna har många uppgifter. På lokal nivå fungerar de, förutom att vara ett verkställande organ,

också som en skiljedomstol i civila och kommersiella konflikter mellan invånarna. Beslut som kommittén

fattar är bindande. Utöver detta ansvarar kommittéerna för allmän ordning och säkerhet, utfärdandet av

certifikat för ”ordentligt moraliskt beteende” samt äktenskapslicenser. Detta har skapat problem för den

legala gränsdragningen mellan domstolar och kommittéer.120

Varje region har sin egen regionala folkkommitté, se ovan. Den arbetar relativt självständigt och bildar ett

slags regionfullmäktige, som består av en sekreterare, en vice sekreterare samt ett antal ledamöter, vilka är

tillsatta av en av de Speciella folkkommittéerna. Regionfullmäktige skall verkställa beslut tagna av de lokala

och regionala folkkongresserna som rör lokala ärenden, kontrollera och övervaka de regionala kommittéerna,

samt lösa problem som uppstår för folkkommittéerna. Regionfullmäktige är även, i kraft av sin hierarkiska

ställning, ansvarigt för de beslut som de lokala folkkommittéerna fattar och är underställda de Speciella

folkkommittéerna med vilka de formar en administrativ enhet. De Speciella kommittéerna verkställer

besluten fattade i Allmänna folkkongressen och vakar över tillämpningen av dessa beslut i landets

verksamheter. I teorin är de 15 Speciella folkkommittéerna begränsade till den region där de verkar, men i

praktiken kan kommittéernas arbete överlappa varandra. De Speciella kommittéerna övervakar också

verkställandet av folkkongressernas beslut, vilka blivit accepterade av Allmänna folkkongressen.121

Den Allmänna folkkommittén består av sekreterarna, motsvarande våra ministrar, från de 15 Speciella

folkkommittéerna. Ordföranden i denna Allmänna folkkommitté är vad vi vanligtvis kallar premiärminister,

och han är vald på tre år. Arbetsuppgifterna för den Allmänna folkkommittén är många; den utser

ambassadörer, etablerar nya offentliga organ, statliga företag och nya administrativa strukturer, samt

godkänner utvecklingsplaner och statsfinansiella utgifter. Till sin hjälp har den Allmänna folkkommittén en

administrativ organisation, vilken förbereder dokument och anger vilken policy som de regionala

folkkommittéerna skall arbeta enligt.

                                                          
118 Förutom de artiklar som nämns i ovanstående text är kommittéernas tillsättning eller arbetsuppgifter inte närmare
beskriva i konstitutionen. Ovanstående beskrivning är hämtad från Dirk Vandewalle (1995).
119 a a, s 187
120 a a, s 188
121 a a, s 188
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Ovanstående bild är en vanlig modell i Libyen för det styrelseskick som råder. De ljusgrå bitarna

representerar de ORNDOD� IRONNRQJUHVVHUna, vilket utser IRONNRPPLWWpHU för verkställandet av sina beslut. På

lokal nivå återfinns även andra folkkommittéer och RUJDQLVDWLRQHU, med funktionell funktion. På regional

nivå återfinns de UHJLRQDOD� IRONNRPPLWWpHUna, vilka ansvarar för flera folkkongressers arbete. Figuren i

centrum representerar den $OOPlQQD�IRONNRQJUHVVHQ med *HQHUDOVHNUHWDULDW och $OOPlQQD�)RONNRPPLWWpQ i

mitten, samt representanter (vilka åskådliggjorts med pilar) från alla ovan nämnda folkkongresser och

folkkommittéer på lokal och regional nivå.

���� '|PDQGH�PDNW

I och med att Koranen blev rättskälla övergavs det tidigare systemet med ett religiöst och ett sekulariserat

domstolssystem. Den religiösa domstolen försvann och sekulariserade domstolar övertog de religiösa

ärendena. Domstolen dömer dock enligt de muslimska reglerna – 6KDUL¶D. År 1987122 hade

domstolsstrukturen fyra nivåer; HQNHO� GRPVWRO (även kallad partsdomstol), I|UVWD� GRPVWROVLQVWDQV,

DSSHOODWLRQVGRPVWRO och K|JVWD�GRPVWRO.

De enkla domstolarna finns i de flesta små samhällen. Domstolen består av en domare, vilken handhar

småförseelser, ej överstigande 100 LYD (ungefär 2.000 SEK).  Mål som överstiger 20 LYD kan överklagas.

En första domstolsinstans återfinns i varje domsaga (tidigare guvernement). Domstolen handhar alla
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överklagade ärenden från de enkla domstolarna, samt har även jurisdiktion i de mål som överstiger 100 LYD.

Domstolen består av tre domare, som genom majoritetsbeslut beslutar i civilmål, brottmål och kommersiella

mål, samt tillämpar 6KDUL¶D på personliga och religiösa frågor, vilka tidigare handhades av de religiösa

domstolarna. De tre appellationsdomstolarna återfinns i Tripoli, Benghazi och Sabha. En domstol bestående

av tre domare, beslutar genom majoritetsbeslut i alla fall som överklagats från första instansen. Man har även

jurisdiktion över alla fall rörande grövre brott och högmålsbrott. 6KDUL�D�domare, vilka tidigare satt i 6KDUL�D-

appellationsdomstolen, handhar nu de personliga och religiösa målen enligt 6KDUL¶D� Högsta domstolen är

förlagd till Tripoli och består av fem avdelningar, vilka handhar civilmål och kommersiella mål, brottmål,

förvaltningsmål, konstitutionella mål och mål som rör 6KDUL¶D��Varje avdelning består av fem domare och

majoritetsbeslut tillämpas på samma sätt som i de lägre instanserna. Domstolen är sista instans för mål som

överklagats från lägre instanser. Den har även till uppgift att avgöra konstitutionella frågor. Officiellt väljs

alla domare i Högsta domstolen av Allmänna folkkongressen, förmodligen på inrådan av Allmänna

folkkommittén. Tidigare utsågs domarna av RCC. Det är förbjudet att utöva privat juridisk rådgivning. Alla

advokater är anställda av Justitiesekretariatet.

Utanför den ovan beskrivna domstolsstrukturen återfinns några domstolar, som handhar administrativa

ärenden samt verkställandet av domstolsutslag. Som ett exempel kan nämnas Högsta rådet för

Domstolsväsendet (förmodligen motsvarande vårt Domstolsverk), vilken koordinerar och övervakar de olika

domstolarna i landet samt reglerar löner och anställningsregler för domarna. Det finns även ett Statsråd,

motsvarande ett franskt Conseil d´Etat, vilket har till uppgift att assistera statliga organ i avtalsfrågor, samt

frågor som rör lagar och andra förordningar. Detta råd innehåller även en administrativ domstol dit

administrativa beslut kan överklagas. Förvaltningsdomstol är på lokal nivå folkkongressernas kommittéer,

vars ledamöter har till uppgift att lösa konflikter mellan individer och näringsliv inom folkkongressens

geografiska område. Samma system återfinns på regional nivå. Parallellt med den vanliga domstolsapparaten

existerar också folkdomstolar, militära domstolar och revolutionära domstolar, vilka har till uppgift att

handha politiska brott och brott mot staten. Med regimens goda minne etablerade medlemmar ur de

revolutionära kommittéerna i början av 1980 revolutionära domstolar där brott mot revolutionen prövades.

Man frångick där många av de regler och rättigheter, som garanterades i de traditionella domstolarna. Som

beskrivits tidigare var dessa rättegångar summariska, den åtalade saknade oftast juridiskt biträde och kunde

inte överklaga beslutet. I de fall dödsstraff meddelades kunde detta göras utan betänketid.123 Dessa domstolar

existerar fortfarande. Så sent som 1995 fängslades och dömdes 22 personer för politiska brott.124

������ /DJVWLIWQLQJ

Enligt Qaddafi består libysk lagstiftning till stor del av religion och sedvänja, men detta är egentligen endast

på ett teoretiskt plan. I verkligheten är de flesta lagar mycket sekulariserade och skapas av Qaddafi och hans

närmaste män. De ursprungliga idéerna hämtas från den Gröna boken, som fungerar som en informell lagbok.

                                                                                                                                                                               
122 Strukturen finns förmodligen fortfarande kvar, eftersom ingen av mina källor har angivit att den förändrats. Tyvärr har
det inte gått att gå tag på några källor som bekräftar att strukturen ser ut som beskrivits.
123 The Library of Congress (Libya/Courtstructure)
124 US Department of State, s 4
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Lagarna godkännes sedan av Folkkongresserna.125 Enligt Qaddafi skall alla lagar skapas av folket, genom

beslut i folkkongresserna:

”The law regulating the life of society has been settled: it is the Koran. Like the name of the country, it has

been decreed by the Proclamation.”126 … ”With the rise of popular authority, all other forms are done away

with. Nothing will remain except the Koran, and laws will then be made by the people. There is no longer a

basic law for the Arab Socialist Union and no constitutional proclamation, no formal constitution, no

parliament. The problem has been solved in a final manner. Popular authority has been established. Once you

have set it up, you will have done a great service to the whole of mankind by creating a society free of

political ills, with nothing remaining as a flashpoint of conflict. … If popular authority is established, the

problem has been solved once and for all. The conflict ends when the people hold authority.”127

������ 6WUDIIUlWW�PHG�.RUDQHQ�VRP�UlWWVNlOOD

Den libyska straffrätten är mycket influerad av islamisk lag och har varit så sedan den 15 april 1973 när

Qaddafi proklamerade att alla gällande lagar skulle ersättas av 6KDUL¶D, islams heliga lagar. Vissa lagregler

hade redan tidigare ändrats, bl.a. hade amputation som straff införts i oktober året innan, även om det inte var

vanligt att denna form av straff utdömts.

Enligt reglerna i 1954 års lag kunde straff endast utdömas för brott som definierats i libysk lag. Samtidigt

kunde man ur lagreglerna utläsa att ingenting kunde inskränka individens rätt enligt islamisk 6KDUL¶D. Dessa

regler stred mot varandra eftersom libysk lag och SKDUL¶D hade olika klassifikationssystem för brott. 1954 års

lag delade in brotten i tre grader, grova brott, förseelser och kränkningar. De tre graderna hade klart angivna

maximumstraff. 6KDUL¶D delar in beteenden i fem grader; obligatoriska, berömliga, tillåtna, förkastliga och

förbjudna, vilka behandlats i avsnitt 2.2.2. Trots försök att kombinera straffrättens tre grader med Islams fem

klassifikationer lyckades man inte med detta. Förändringar infördes men de grundläggande skillnaderna

kunde inte överbryggas. Istället kombinerades Islams moraliska regler med regler rörande mer sekulariserade

brott, företrädesvis brott mot staten. Mellan 1973 och 1974 introducerades straff såsom prygel och fängelse

för dem som gjort sig skyldiga till äktenskapsbrott, fängelsestraff för homosexuella upp till fem år och prygel

för överträdelser av fastan, i enlighet med Islamisk lag. En annan lag föreskrev 40 piskrapp för den muslim

som drack eller serverade alkoholhaltiga drycker. Ickemuslimer fick bötes- eller fängelsestraff för innehav

och handel med spritdrycker.

Efter ett försök till en militärkupp i augusti 1975 omarbetades straffreglerna för att förstärka säkerheten i

landet. Hårda straff, inkluderande livstidsstraff och hängning infördes för brott såsom konspiration med

utlänningar för att skada Libyens militära eller politiska position, främjande av krig mot staten, avslöjande av

stats- eller försvarshemligheter, infiltration inom militären och innehav av spionageutrustning. Straffen var

extra hårda för offentliganställda.

Antalet brott där dödsstraff ingick i straffskalan ökade. En lag från 1975 föreskrev att medlemskap i ett

politisk parti, som motsatte sig revolutionens principer kunde leda till döden. År 1977 fick även ekonomiska

                                                          
125 Dirk Vandewalle (1995), s 114
126 Directorate of Moral Guidance, s 37
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brott, såsom skadandet av oljeinstallationer eller handel på svarta börsen, dödsstraff i straffskalan. Qaddafi

har vid flera tillfällen hävdat att dödsstraffen skall tas bort från straffskalorna, men att besluten fattas i

folkkongresserna och att Qaddafi inte har något inflytande över dessa.

Libysk fångvård administreras av en avdelning inom polismyndigheten. Enligt lag nummer 47 från 1975

omorganiserades fångvården så att fängelserna istället för att vara ”institutioner för straff och terror” skulle

tillhandahålla utbildning och träning för rehabilitering av brottslingar. Genom detta system skulle fångarna

genom gott uppförande och ett korrekt moraliskt beteende kunna förbättra sina villkor genom att hamna på

bättre fängelser.128 Enligt officiella uppgifter finns det i landet tre fängelser – Centralfängelset i Tripoli,

Kuwayfiyah-fängelset i Benghazi och Jdeida-fängelset utanför Tripoli. Även anläggningar i mindre städer

antas ingå i fångvården. Qaddafi har gett representanter för Amnesty International tillåtelse av besöka

fängelserna men de libyska myndigheterna har aldrig utfört de nödvändiga arrangemangen för att detta ska

kunna genomföras.

Den libyska straffrätten har blivit hårt kritiserad av flera organisationer, såsom Amnesty International. Offer

har rapporterat om regelbunden tortyr och misshandel under förhör, samt om långa fängelsestraff för politiskt

oliktänkande. Dessutom sker många rättegångar utanför det ordinarie rättssystemet, med summariska

rättegångar i direktsändning, vilket kränker både mänskliga rättigheter och libysk lag. Amnesty International

får inte gehör för sina många påstötningar. Enligt beräkningar gjorda av Amnesty 1977 hade 26 avrättningar

utförts och ett stort antal individer satt fängslade uppemot 4 år utan domstolsprövning.  Efter påstötningar till

libyska myndigheter om att detta stred mot de internationella överenskommelser som Libyen ingått – the

Universal Declaration of Human Rights och the International Covenant on Civil and Political Rights –

svarade Utrikessekretariatet att det för tillfället inte fanns några politiska fångar i libyska fängelser, att

åtalade personer fick tillgång till försvar och att rättegångsförfarandet respekterades. Libyens mänskliga fri-

och rättigheter behandlas i kapitel 9.

������ .RQIOLNWHU�PHOODQ�4DGGDIL�RFK�,VODP

Qaddafi har valt att skapa lagar som bryter med den traditionella muslimska tron. Trots det hävdar Qaddafi

att lagarna är i överensstämmelse med Koranen. Han vill förändra vissa delar av den muslimska traditionen,

men så att han framstår som en rättrådig muslim själv. Därför kan vissa av hans tal verka motsägelsefulla,

som exempel kan nämnas att kvinnorna, enligt Qaddafi, bör ha en stark roll i socialt, yrkesmässigt och

politiskt liv, men det bör aldrig gå ut över deras roll som mödrar och hustrur. Qaddafi anser att den

traditionella kvinnosynen i det muslimska samhället är reaktionärt, respektlöst och strider mot Koranens

regler. Genom detta vill han visa att XODPD tolkat Koranen på ett felaktigt sätt, men han har varit försiktig i

sin framtoning, eftersom det finns risk för bakslag. Qaddafi har dessutom sagt att all ”tolkning” av Koranen

är förbjuden, med en klar pik åt XODPDV verksamhet, och Qaddafi hänvisar själv ofta i sina tal till Koranen.

1978 klargjorde Qaddafi att ”Koranen är skriven på det arabiska språket och därför kan vi tolka den själva

                                                                                                                                                                               
127 Directorate of Moral Guidance, s 39
128 Enligt källa B genomfördes en massiv razzia i Tripoli för några år sedan mot stadens knarkare. Genom hot och
misshandel togs alla knarkare i förvar och forslades till ett stort läger i öknen. Där fick de beskedet att när de kunde
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utan att en LPDP behöver tolka det åt oss.”129 Samtidigt försökte Qaddafi avskaffa några av reglerna i den

islamiska traditionen, de s k KDGLWKHUQD. +DGLWKHUQD används inom Islam för tolkning av Koranen. Genom att

ogiltigförklara KDGLWKHUQD krymper det område som regleras av 6KDUL¶D, vilket gav Qaddafi större möjlighet

att lagstifta enligt vad han fann lämpligt.130 Genom ogiltigförklarandet tog Qaddafi ett steg närmare Shia-

muslimerna, vilka anser att Koranen är Guds ord och som sådana inte skall tolkas vidare, se angående detta

under avsnitt 2.2.2. Man kan förstå att de 97 % av befolkningen som är Sunnimuslimer reagerade mycket

starkt.

Qaddafi har skapat flera lagregler som förändrat kvinnans roll i det libyska samhället. Från början lät han

denna fråga styras av de traditionella muslimska reglerna, och visade lite intresse för kvinnans frigörelse.

Senare försökte han dock introducera lagregler som skulle minska skillnaderna mellan kvinnors och mäns

ställning i Libyen. Redan 1979 lades ett förslag fram som skulle skapa en militär roll för kvinnor. En

militärhögskola för kvinnor bildades, men efter massiva protester från bl.a. tvångsrekryterade kvinnor lades

denna ner i november 1983.131 Trots detta skapades ett nytt lagförslag 1984 om att kvinnor skulle deltaga i

den allmänna värnplikten. Dessa förslag förkastades dock av Allmänna folkkongressen, som vägrade

godkänna lagförslag vilka inte var förenliga med Koranen. Efter ”spontana demonstrationer” med kvinnor

som krävde att få deltaga i Libyens försvar, annonserade Qaddafi att allmän värnplikt för kvinnor skulle

införas trots Allmänna folkkongressens motstånd.132 Qaddafi introducerade även idén att alkoholkonsumtion

skulle vara tillåten, så länge den sköttes inom den privata sfären. Dessa lagförslag kan ses som ett försök från

Qaddafi att minska den muslimska religionens makt över den libyska befolkningen. Detta även om han själv

betonade i den nya konstitutionen och i den Gröna boken att Libyens rättssamhälle vilade på Islams grunder.

Qaddafi påpekade i flera tal under 1980-talet att om de muslimska aktivisterna tog makten så skulle de bli

som de kommunistiska öststaterna i Europa: ”en minoritet som pådyvlar majoriteten sin vilja”.133 Slöjan

skulle då bli obligatorisk för alla kvinnor, segregering i skolorna skulle införas134, och de muslimska straffen,

såsom amputation, skulle återinföras. Qaddafi nämnde inte att han själv introducerat flera av dessa lagregler i

början av revolutionen.

Lagen från 1984 rörande äktenskap och skilsmässor är ett bevis på att Qaddafi kan vara framgångsrik i sin

kamp mot de traditionella muslimerna i landet. Lagen innebär större jämlikhet mellan kvinnor och män, och

även om polygami inte har förbjudits, så anses de libyska kvinnorna enligt lagen, till skillnad mot förut, vara

myndigförklarade och tillräkneliga.135 Den islamiska rätten i mer traditionell tolkning särskiljer mellan

kvinnors och mäns rättigheter och plikter. Mannen räknas traditionellt vara familjens LPDP och förutom att

de religiösa plikterna åvilar mannen i högre grad än kvinnorna kan särskilt nämnas att mannen kan ha fyra

                                                                                                                                                                               
recitera Koranen korrekt skulle de släppas. Enligt min källa sitter förmodligen några kvar i lägret, men de flesta lärde sig
snabbt Koranen och släpptes.
129 David Blundy & Andrew Lycett, s 122
130 Johanna Schiratzki, 0XVOLPVN�IDPLOMHUlWW��/DJDU��VHGHU�RFK�DWWLW\GHU (1993), s 28-29
131 Qaddafis livvakt består till en del av kvinnor, och de får även göra allmän värnplikt, men de är fortfarande avskärmade
från den manliga delen av armén. The Library of Congress (Libya/Women in the Armed Forces)
132 Det har framkommit uppgifter om att kvinnor innehaft administrativa poster i bl.a. Tchad-kriget, men den kvinnliga
militärhögskolan har inte öppnats igen., a a  (Libya/Women in the Armed Forces)
133 Dirk Vandewalle (1995), s 117
134 Skolorna är redan delvis segregerade i Libyen. När de libyska skolungdomarna uppnår tonåren skiljs de åt, och de
avslutar sedan sin grundutbildning i olika skolor. På universiteten  finns det dock blandade klasser.
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hustrur, samt en ovillkorlig rätt till skilsmässa, medan hustrun inte har samma rätt. Det finns även andra

skillnader mellan män och kvinnor enligt den traditionella tolkningen av Koranen. Mansboten halveras om

den dräpta är en kvinna. I vissa fall får kvinnor lindrigare straff än männen. Två kvinnors vittnesmål

motsvarar en mans. Syster ärver hälften mot bror. Enligt reglerna om anständighet skall kvinnorna dölja

håret, armarna och benen. Anständigheten kräver åtskillnad mellan könen i det sociala umgänget. Mannen

kan också förbjuda kvinnor att arbete utom hemmet och att resa ensam.136

Fast att Qaddafi hade kunnat dra fördel av ett samarbete med XODPD föredrog han att se dessa som en

potentiell riskfaktor. Han misstrodde deras motiv då de tidigare haft ett nära samarbete med Kung Idris och

han såg också möjliga länkar till det Muslimska broderskapet. Istället såg han sig själv som Islams reformator

och han beordrade XODPDQ att inte blanda sig i den politiska diskussionen, ”ceremonier på fredagarna skall

handla om de saker som människorna har kommit till moskén för att lyssna på, vilka är böner och Guds

åminne”. Naturligtvis har detta lett till en öppen konflikt mellan Qaddafi, som vill legitimera sina politiska

ambitioner med hjälp av Koranen, och XODPD, vilken representerar en mer ortodox syn på Koranen. Enligt

Qaddafi överensstämmer alltid de lagar han, dvs Allmänna folkkongressen, skapar med Koranens regler. Om

XODPD hävdar någonting annat, så framhåller Qaddafi att de inte följer Koranen.

Runt 1978 började LPDPHU runtom i landet att attackera Qaddafi från sina pulpeter. Det gick så långt att

Qaddafis säkerhetspolis i november 1980 störtade in i en moské i Tripoli och släpade iväg den värste

motståndaren, Shejk Mohammed al Bushti. Denne anklagades av Qaddafi för att vara en saudiarabisk agent,

och avrättades av de revolutionära kommittéerna. Qaddafi fortsatte med att riva det islamiska universitetet i

Al Baida och den femhundra år gamla moskén i Zliten. Även den kända moskén i Tripolis centrum, Sidi

Hammouda-moskén revs, så att militära bandvagnar kunde paradera på det Gröna Torget den 1 september.

Qaddafi gav även order om att Libyens mest kända religiösa ledare, grundaren av Sanusi-orden och hans två

söner skulle grävas upp ur sina gravar och begravas utanför Libyens gränser istället, eftersom de inte var

libyer.137

Qaddafi har hotat XODPD med att om de opponerar sig, så skall han bränna den Gröna boken och börja

använda Maos lilla röda istället. Qaddafi har hävdat att all tolkning av Koranen är förbjuden, eftersom

tidigare tolkningar av den endast använts för att motivera maktmissbruk. Qaddafi är själv inte hindrad av

dessa regler. Det finns t o m en tolkning av Koranen skriven av Qaddafi själv, och han talar ofta om att hans

modell av folkstyre – MDPDKLUL\D��� är Islams rätta styrelseskick, godkänt genom Guds vilja.138

                                                                                                                                                                               
135 a a, s 195
136 På senare tid har dock den traditionella bilden av kvinnan blivit kritiserad även inom Islam och man hävdar då att
Koranen och VXQQDV värderingar och principer istället innebär jämställdhet mellan män och kvinnor.
137 David Blundy & Andrew Lycett, s 123
138 Dirk Vandewalle (1995), s 116
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�� �����nUV�'HNODUDWLRQ�RP�0lQVNOLJD�UlWWLJKHWHU

���� ,QOHGQLQJ

Amnesty International och andra människorättsorganisationer har länge kritiserat Libyens bristande respekt

för mänskliga fri- och rättigheter. Redan år 1978 anklagade Amnesty International Libyens folkdomstolar för

att kränka FN:s resolutioner, eftersom Libyens domstolar bestod av statstjänstemän och inte av opartiska

domare. Dessutom var folkdomstolarnas rättegångar hemliga och domarna kunde inte överklagas. Mellan

åren 1982 och 1984 ökade antalet kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet. År 1982 anklagades 25

personer för att vara medlemmar i det förbjudna Baath-partiet. De anklagade friades eftersom deras

erkännanden hade framtvingats under tortyr. 1983 blev de i strid med libysk lag återigen åtalade och ställda

inför en revolutionär domstol. Domstolen, ledd av en kapten ur säkerhetspolisen, dömde de åtalade till

stränga straff, tre dömdes till döden. Under 1984 hängdes åtta personer efter beslut tagna i folkkongresser

med motiveringen att de var medlemmar i den förbjudna islamiska organisationen Muslimska broderskapet.

Samma år hängdes två studenter inför tusentals andra studenter på Al Fatah-universitetet i Tripoli. Ingen

anledning gavs till hängningarna, men man tror att studenterna ställts inför studenternas revolutionära

kommitté.

”In theory, all power in Libya belongs to the people – but organized opposition within the Jamahiriyya is

viewed as treason and punishable as such. In reality, Libya remains a political system where its leader and a

few close advisors make virtually all decisions regarding economic and political development and

deliberately exclude the most critical economic sectors from direct popular management.”139

���� 'HNODUDWLRQHQ�RP�PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHU

Vid Generalkongressens samling den 12 juni 1988 fastslogs ”The Great Green Charter of Human Rights in

the Era of the Masses” (här förkortat 'HNODUDWLRQHQ). Detta var en fortsättning på lättnader som tidigare hade

införts. Redan i mars 1988 hade Allmänna folkkongressen beslutat om förbättringar; libyerna skulle ha rätt

att resa och bo utomlands, ett hundratal politiska fångar frisläpptes, de revolutionära domstolarna avskaffades

och de mänskliga rättigheterna skulle skyddas. Vid en närmare genomgång av deklarationens artiklar

framstår deklarationen mer som ett policydokument än ett seriöst försök att garantera invånarna vissa fri- och

rättigheter. Deklarationen erbjuder endast fri- och rättigheter på områden där Qaddafis styre inte äventyras

eller riskeras, men även dessa rättigheter kan inskränkas. Några politiska rättigheter existerar inte. All

politisk frihet skall utövas inom folkkongressystemet.

������ ,QWUHVVDQWD�DUWLNODU�L�GHNODUDWLRQHQ���

Enligt artikel 2, 3 p har medborgarna ingen otvetydig rättighet till frihet, och artikeln säger ingenting om att

medborgarna är skyddade mot frihetsberövande. Invånarna kan frihetsberövas om de utgör en fara eller om

deras åsikter kan ”smitta” andra. Vilka omständigheter som anses utgöra en fara eller smitta för andra

definieras inte, även om man ur p 4 kan utläsa att bestraffning får ske av hänsyn till samhällsintresset. Man

kan också utläsa ur p 5 och 6 att kroppsliga straff och psykisk och fysisk tortyr inte får förekomma. Trots

                                                          
139 Dirk Vandewalle (1995), s xv-xvi
140 Deklarationen i fulltext återfinns i Bilaga 1.
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detta har Qaddafi själv vid flera tillfällen förordat stympningar som straff, vid t ex stöld, dessutom är

kroppsliga straff tillåtna enligt Koranens regler och denna utgör enligt konstitutionen den enda

konstitutionella rättsskällan i Libyen. Amnesty International påpekar årligen att tortyr i olika former är ofta

förekommande i libyska fängelser. Punkt 7 anger att straffen måste vara personliga och alltså inte kan

innefatta familj eller andra närstående. Denna artikel står i direkt motsats till det tal som Qaddafi höll 1994

vari angavs att ”kollektiva straff” kan utdömas för familj och närstående. Det är enligt Qaddafi stammens

skyldighet att ange stammedlemmar som gör sig skyldiga till förräderi, annars kan de själva komma att

straffas, jämför med avsnitt 2.2.1.141 Enligt deklarationens artikel 3 är invånarna i fredstid fria att resa och

bosätta sig var de önskar. Vad som betraktas som fredstid är inte definierat och nämnas bör att Libyen nästan

ständigt befinner sig i konflikt med något av sina grannländer.

I deklarationens artikel 5 kan man tydligt se att Qaddafi inte i första hand värnar om medborgarnas fri- och

rättigheter utan istället skyddar samhällsstrukturen. 1 p anger att det är förbjudet att utföra ”hemlig

verksamhet” och att använda sig av våld, terrorism och sabotage. ”Hemlig verksamhet” är alla handlingar,

vilka inte emanerar från folkkongresserna. I artikeln kan man utläsa att medborgarna har rätt att uttrycka sin

åsikt fritt i folkkongresserna, och att det är förbjudet att påtvinga individen idéer och åsikter. Den

demokratiska debatten förordas, men folkkongresserna är individens enda forum för yttrandefrihet. Sista

punkten säger att åsikter framförda från någon annan instans anses vara högförräderi mot samhället. Artikel 6

anger att den enda föreningsfrihet som skyddas är yrkesmässiga sammanslutningar. Ur artikeln kan man

därför motsatsvis dra slutsatsen att mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet inte garanteras.

Privatlivet är helgat enligt artikel 7. Dock kan samhället ingripa om någon framställer klagomål eller det

finns misstanke om hot eller annan verksamhet som är skadligt mot samhället eller samhällets värderingar.

Denna 2 p räknar inte upp vilka omständigheter som kan antas vara hotfulla eller skadliga för samhället, inte

heller anges vilka samhällets värderingar är. Eftersom dessa rekvisit inte definierats kan de användas för att

arrestera människor som har motstridiga åsikter. Återigen ett bevis på att denna deklaration mest bevakar

statens intressen.

Av artikel 8 kan man utläsa att målsättningen är att dödsstraffet skall avskaffas. När detta skall ske anges

dock inte. Regeln skall ses mot bakgrund av Qaddafis målsättning att svartmåla USA. Under Ronald Reagans

administration fördes en hård politik runt om i världen. USA hade tidigare gått i bräschen för

implementeringen av internationella fri- och rättigheter men kränkte dessa rättigheter i länder som Nicaragua,

Libyen samt i Grenada. USA blev därför häftigt kritiserat av olika internationella organisationer runt om i

världen, och den Internationella domstolen i Haag riktade skarp kritik mot USA:s agerande i bl.a. Nicaragua.

USA blev också kritiserat för nationella kränkningar mot mänskliga fri- och rättigheter, såsom dödsstraffet,

behandlingen av minoriteter samt fångvården. Mänskliga fri- och rättigheter blev därför ett effektivt medel

för Qaddafis svartmålning av USA:s fångvård. Genom att i Libyen införa regler som förbjöd omänskliga

avrättningsmetoder och på andra sätt skönmåla Libyen som ett land, som respekterade internationella fri- och

rättigheter, skulle USA framstå i sämre dager. Qaddafi ansåg att den dag, som deklarationen för mänskliga

                                                          
141 UNHCR, Dokumentnummer LBY28129.E 27 oktober 1997.
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fri- och rättigheter infördes var en dag ”som har krönt vår seger över USA:s imperialism”.142 Den sista

punkten i artikel 8 som förbjuder omänskliga avrättningsmetoder är också den en direkt reprimand mot

USA:s avrättningsmetoder, gasning och elchocker. I Libyen avrättas dödsdömda istället genom att skjutas

eller genom hängning, men man kan ifrågasätta huruvida dessa typer av avrättning är mänskligare. Artikel 9 i

deklarationen anger att alla invånare i samhället har rätt till försvar i domstolsprövningar och att

domstolssystemet är oavhängigt. Artikeln ger också alla individer i Libyen rätt till en rättvis och fullständig

domstolsprövning. Amnesty International har vid upprepade tillfällen kritiserat de missförhållanden som

råder vid libyska domstolar. T ex skriver de i årsrapporten från 1996 om 24 skolungdomar, som efter en

demonstration blivit torterade innan en summarisk hemlig rättegång utan tillgång till advokater. Två av

studenterna dömdes till nio års fängelse, tretton till åtta års fängelse och nio till mellan två och ett halvt till

fem års fängelse. Demonstrationen var en protest mot att studenterna tvingats delta i ett möte och skriva

under en petition, som krävde att nio personer skulle avrättas.143 Tortyr i Libyen består vanligtvis av

misshandel, elektriska chocker, citronjuice i öppna sår, brytande av fingrar och kvävning i plastpåsar, brist på

vatten och mat samt misshandel av fotsulor.144 Enligt Amnesty International sitter ett hundratal politiska

fångar internerade utan åtal eller rättegång, sedan de fängslats tidigare år.

Man påträffar i deklarationen klara fall av inkonsekvens. Som ett exempel kan nämnas artikel 10 som säger

att  Libyens lagar skall vila på helig lag, religion eller praxis, vilka är stabila, oföränderliga och permanenta.

Men artikeln anger också att religion innebär ett direkt förhållande mellan utövare och Gud. Syftet med

denna lagparagraf är att underminera den traditionella religiösa makten. Underförstått betyder detta att Islam

endast har en andlig funktion och att Islams traditionella ledare, XODPD, förlorat sin traditionella position som

uttolkare av Koranen. Religionen skall alltså utgöra lag i Libyen, men samtidigt innebär religionen att den

bara reglerar relationen mellan Gud och troende, en klar inkonsekvens.

Ingen av konstitutionerna från 1969 eller 1977 säger någonting om kvinnans rätt i samhället. Deklarationen

rörande mänskliga rättigheter nämner kort kvinnors rättigheter i artikel 21, men artikel 17, som förbjuder

diskriminering på grund av färg, ras, religion eller kultur, nämner inte kön. Att kvinnornas rättigheter inte

vidare nämns kan förklaras med hänvisningen till den Gröna boken, som anger att kvinnors fysik utesluter

jämlikhet mellan könen. Qaddafi talade inför en stor grupp kvinnor när han besökte Egypten 1973. Han blev

starkt kritiserad när han hävdade att en kvinnas rätta plats är i hemmet därför att hon har ”biologiska

defekter”. Han bemötte påståendet att kvinnor kan ta alla arbete med att ”i så fall skall ni inte klaga om vi ber

kvinnorna inom vår armé att hoppa fallskärm när de är gravida”.  Senare insåg dock Qaddafi att kvinnorna

kunde bidraga stort till Libyens utveckling och han började uppmuntra kvinnorna att arbeta utanför hemmet –

kontor, sjukhus och t o m armén, något som gjorde männen upprörda. Bland annat infördes lättnader för

kvinnor i äktenskapet: ”Äktenskapsskillnad kan inte ske med endast den ena parten” refererande till den

muslimska seden att en man endast behöver upprepa orden ”Jag förskjuter dig” tre gånger för att skilja sig.

”Båda parter skall komma överens om det, och det skall göras inför en domstol”.145

                                                          
142 Dirk Vandewalle (1995), s 120
143 Amnesty Internationals årsrapport 1996
144 US Department of State, s 3
145 David Blundy & Andrew Lycett, s 112f
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Sammanfattningsvis kan man dra följande slutsatser av deklarationen: den anger inga demokratiska medel för

att Qaddafis opposition skall kunna utmana honom om makten, och den saknar även flera grundläggande fri-

och rättigheter, såsom rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet,

föreningsfrihet och religionsfrihet. Deklarationen saknar dessutom klausuler rörande medborgarnas rätt att

inte bli diskriminerade, torterade, godtyckligt frihetsberövade, kroppsvisiterade eller framtvingade

bekännelser. Principen att man är oskyldig till motsatsen bevisats är inte nämnd. Deklarationen ger ingen rätt

för en anklagad till juridisk hjälp, offentlig rättegång, möjlighet att överklaga ett beslut (med undantag av

dödsstraffet) eller skydd mot retroaktiv bestraffning. Däremot ges invånarna vissa s k sociala rättigheter.

Under artiklarna 11 till 15 garanteras invånarna rätt till arbete (art 11), rätt till hälsovård (art 14) samt rätt till

utbildning och kunskap (art 15).

Tvärtom vad som är brukligt, innehåller den libyska Deklarationen flera artiklar rörande brott mot staten,

vilka anges nedan. Detta åskådliggör på ett bra sätt den ambivalens som Qaddafi känner för mänskliga fri-

och rättigheter. Artikel 2 förbjuder våld, terrorism och sabotage, samt anger att medlemskap i en

organisation, vilken står i opposition till Libyens regim betraktas som landsförräderi. Artikel 10 förbjuder

monopol eller exploatering av religion, vilket är en klar markering till XODPDV verksamhet, samt för att bilda

olika typer av gruppering, såsom i stammar. Alla medborgare måste enligt artikel 25 försvara landets

nuvarande politiska system, och dess värderingar, principer och intressen, med sitt liv. Enligt artikel 26 är

varje handling, som sker i strid med Deklarationen att betrakta som ett brott, vilket ger myndigheterna stora

befogenheter att bestämma vilka handlingar som skall straffas.

Naturligtvis uppmärksammades dessa brister när Deklarationen offentliggjordes, men Qaddafi tillbakavisade

all kritik med att kritikerna saknade kunskap om hur Libyens samhällssystem fungerade. Enligt Qaddafi hade

de principer om mänskliga rättigheter som Amnesty International efterlyste, ersatts av MDPDKLUL\D�samhället.

Trots att Amnesty International och flera andra människorättsorganisationer reagerade kraftigt på bristerna i

deklarationen, var de flesta libyer positivt inställda till den. De försäkrades nu rättigheter som de inte haft

enligt 1977 års konstitution. Lagen har dock enligt källa B aldrig trätt i kraft. Som ett bevis på detta

uppskattades antalet fängslade politiska motståndare till mellan 1.500 och 3.000 bara under de första fyra

månaderna 1989, dvs ett år efter deklarationens introduktion.

������ 5lWWVVNLSQLQJ�RFK�G|GVVWUDII

Det finns få artiklar i Deklarationen som reglerar rättsskipningen. Den enda artikel som behandlar ämnet är

artikel 9, vilken medger rätt att gå till domstol, domstolens självständighet och en rättvis och opartisk

rättegång. Artikel 8 konstaterar att Libyens mål är att avveckla dödsstraffet, och att sådana endast får

utdömas för personer som äventyrar eller fördärvar samhället. Eftersom vissa artiklar i Deklarationen

kriminaliserar vissa politiska aktiviteter kan dessa regler, i kombination med artikel 8, lätt appliceras på

Qaddafis fiender.
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Årligen avrättas Qaddafis politiska motståndare, ibland sänds avrättningarna i den nationella TV-kanalen.

Som ett exempel kan nämnas avrättningen av åtta män den 2 januari 1997.146 Sex arméofficerare och två

civila män avrättades efter att ha varit i fängsligt förvar sedan de blivit arresterade tre år tidigare. Fast att

anhöriga och Amnesty Internationals representanter hade försökt få klarhet i var männen befann sig, och vad

de stod anklagade för, erhöll de ingen information. Männen hade hållits i förvar på olika hemliga ställen och

alla rättegångar hade skett inför lyckta dörrar. Myndigheterna rapporterade vid avrättningarna att männen

hade dömts  för att ha förmedlat försvarshemligheter till främmande stater och för att vara medlemmar i en

förbjuden organisation (Libyens viktigaste oppositionsgrupp – NFSL, the National Front for the Salvation of

Libya147) med anknytning till främmande regeringars agenter. De avrättade männen hade blivit arresterade

när flera avdelningar inom armén gjorde uppror i oktober 1993. 1994 infördes en Lag om Rening, vilken

skulle motarbeta korruption etc. Ett hundratal reningskommittéer har beslagtagit personliga tillgångar

överstigande ett visst gränsbelopp, med motiveringen att sådan rikedom måste härstamma från korruption

eller utnyttjande. Gränsbeloppets storlek har dock inte fastslagits, utan kan variera från fall till fall. Enligt

samma lagregel har dödsstraff införts för korruption, svarta börs-handel, droger och ateism.148

Den 15 juli 1996 införde Folkkongressen för Rättvisa och Offentlig säkerhet en lag som innebar att

dödsstraffet även kommer att tillämpas på brott relaterade till droger, alkohol och spekulation i utländsk

valuta, samt för dem som spekulerar i matvaror, kläder eller bostäder under perioder som landet är utsatt för

blockad.149

Enligt Amnesty International har i mars 1997 en lag trätt i kraft som kallas ”Charter of Honour”. Denna lag

godkänner kollektiv bestraffning för människor som har gjort sig skyldiga till vissa brott mot staten. Denna

form av bestraffning har tillämpats sedan 1994, men inte varit fastställd i lag. De kollektiva straffen kan

utdömas även om identiteten inte har fastslagits på brottslingen. Detta medför i praktiken att

familjemedlemmar till misstänkta regimmotståndare kan straffas eller hållas i förvar. Dessutom kan

misstänkta brottslingar få sin egendom konfiskerad eller förstörd; något som flera exillibyer drabbats av.

                                                          
146 Amnesty International – News Release – MED 17/01/97, 3 januari 1997
147 Se Internetlänk: http://www.nfsl-libya.com/res1/index.html
148 US Department of State, s 4f
149 Amnesty International – MDE 19/04/96, News Service 135/96, 25 juli 1996.
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Efter att på 50-talet klassificerats som ett u-land, har Libyen genomgått enorma förändringar. De stora

oljeinkomsterna har inneburit att ett socialistiskt välfärdssystem har byggts upp och rikedomarna fördelats på

ett förhållandevis bra sätt till landets invånare. Fram till 80-talets slut hade en libysk familj tillgång till

utmärkt undervisning, samt hälso- och sjukvård. De flesta libyer hade också sitt eget hus eller lägenhet, de

ägde en bil och TV, ibland också video. Under 80-talet hade libyerna en inkomst per capita som översteg

engelsmännens, och utlandsresor var vanliga eftersom regimen uppmuntrade till studier och semester i andra

länder.150

Tyvärr har det ekonomiska systemet urholkats sedan dess. Många libyer har det fortfarande bra, de har stora

hus och en ensam man kan försörja en stor familj, men de har oftast sidoinkomster eller kontakter utomlands

som bättrar på ekonomin. De allra flesta libyer har det dock mycket svårt ekonomiskt. De statligt reglerade

lönerna har inte höjts sedan 1981, då de tvärtom halverades, vilket har inneburit att de allra flesta tvingas

dubbelarbeta. Libyerna anmäler sig på sitt statliga arbete på morgonen och smiter sedan iväg till sin privata

rörelse, t ex livsmedelsaffär, för att arbeta där hela dagen. Man kan då kvittera ut sin månadslön och sin

förmånliga hälsovård, men de egentliga inkomsterna får man från den egna rörelsen. Det urholkade värdet på

den libyska dinaren har inneburit att importerade varor ligger långt utanför den vanlige libyerns köpkraft.

Enligt den officiella valutakursen är en libysk dinar värd ca tre US-dollar. Den inofficiella kursen är dock det

omvända, dvs. en US-dollar är värd tre libyska dinarer. Man kan dock fortfarande köpa subventionerade

basvaror, såsom mjöl, olja och socker. Emellanåt subventionerar staten specialimporterade bilar, och när

Qaddafi känner att folk börjar bli oroliga utlovar han lättnader, t ex att vissa familjer kan få 500 dollar till

utgifter.151 Enligt en nyutkommen bok av Dirk Vandewalle, /LE\D�VLQFH�,QGHSHQGHQFH��2LO�DQG�VWDWHEXLOGLQJ

(1998) är detta beteende mycket vanligt i oljestater där landets nästan samtliga inkomster kommer från export

av olja. Till skillnad från europeiska stater, där statsmakten varit beroende av skatter, acciser och tullar –

inkomstöverföringar från undersåtarna, har oljestater inte detta behov. Med stora exportinkomster direkt i

statskassan kan regimen satsa på militär rustning och terrorvälde, istället för politiska förhandlingar,

kompromisser och folkligt inflytande. Missnöje kan avledas med mutor och sysselsättningsskapande

åtgärder. Denna bild stämmer väldigt väl in på Qaddafis Libyen.

Enligt en av mina libyska vänner har Qaddafi sagt att han är trött på det libyska folket, som inte förstår sitt

eget bästa. Han gör därför sitt bästa för att kväsa folket, genom att begränsa de få områden där invånarna

verkligen kan tjäna några pengar; jordbruken och handeln. Restriktioner har införts inom jordbruket, och i

juni 1998 hade all import varit förbjuden sedan januari månad. Det finns ett undantag för importförbudet, och

det är om affärsmannen transfererar pengarna genom bankerna, men eftersom bankerna inte kan utfärda

                                                          
150 David Blundy & Andrew Lycett, s 19
151 Detta hände vid flera tillfällen under min vistelse i Libyen. Vid dessa tillfällen sjönk svarta börsens inofficiella kurser
på dollar dramatiskt. Qaddafi sade också i ett tal att han skulle ge alla libyer 10.000 dinarer var, men sedan ändrade han
sig och hävdade att han redan hade givit dem pengarna i form av subventionerat vatten och värme.
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någon Letter of Credit fungerar inte detta internationellt. När jag lämnade Libyen i februari 1998 hade

importen precis stoppats, och enligt min vän har priserna stigit kraftigt de senaste månaderna. Eftersom

affärslivet flera gånger fått sina rörelser och alla varor beslagtagna har alla handlare numera en kraftig

riskmarginal på sina produkter. Källa B uppskattar risktillägget till cirka fem dinarer på en vara som kostar

15, dvs. en tredjedel av priset. Det är mycket svårt att lämna landet, och det tar flera månader att få ett

utresevisum, såvida man inte tillhör de betrodda i landet. Säkerhetspolisen finns överallt och libyer pratar inte

gärna politik med människor som de inte känner. Varje arbetsplats har åtminstone en representant från

säkerhetspolisen anställd. De flesta libyer uttrycker dessutom förakt för Qaddafi och många drömmer sig

tillbaka till tiden då kungen styrde. Trots detta hävdar de flesta libyer att de fram till i slutet av 80-talet hade

det mycket bra, att man sparade pengar och kunde resa utomlands. Nu efter år med ekonomiska sanktioner

och politiskt förtryck önskar de flesta libyer att Qaddafi skulle försvinna, även om de inte kan säga vem som

skulle ta över efter honom.

Även om många arabiska ledare sympatiserar med Qaddafis dröm om en arabisk storunion, så anser de flesta

att hans tro på detta är naiv. De dåliga relationerna mellan honom och andra arabiska ledare kan delvis

förklaras med Qaddafis bristande diplomatiska förhållningssätt till sin omgivning. Qaddafis uppväxt i en

beduinfamilj inpräntade värderingar och förhållningssätt, som strider mot gällande internationella normer;

något som  inneburit ständiga konflikter med omvärlden. Qaddafi föredrar det enkla, nomadiska livet för dess

grundläggande idé om jämlikhet och enighet, framför moderna, ofta främmande kulturella influenser. När

denna uppsats skrivs har Qaddafi dock visat tecken på samarbetsvilja i framförallt Lockerbie-målet, vilket

förmodligen beror på omvärldens massiva motstånd mot honom och hans utlandspolitik.

Qaddafi och hans närmaste män är ständigt uppmärksamma på blivande revolutionära medlemmar.152 De

studenter, som verkar entusiastiska och extra ivriga vid studerandet av den Gröna boken, samt de som verkar

karismatiska nog att föra vidare det revolutionära budskapet, får utföra speciella uppdrag där deras

prestationer bedöms. Bland annat kan ”spontana” demonstrationer eller andra verkliga situationer användas

för att utröna om personerna är lämpade för revolutionärt arbete. Funktionärer inom den statliga apparaten för

anteckningar om blivande förkämpar. Dessa anteckningar förs sedan vidare till de revolutionära

kommittéerna, som utvärderar resultatet samt kontrollerar att kandidaterna inte har någon bakgrund inom

oppositionella grupper. Den definitiva listan över kandidater är sedan presenterad för Qaddafi, som tar beslut

om vilka som skall väljas in som nya medlemmar. Rekryterna genomgår en grundlig ideologisk, politisk och

militär utbildning och många ser detta som sin enda chans att lyckas inom politiska och sociala kretsar,

eftersom de ofta kommer från en blygsam social bakgrund. Genom det ständiga tillflödet av ungdomar med

revolutionär glöd säkerställs rekryteringen till de olika funktionerna inom de revolutionära kommittéerna.153

Det är viktigt att komma ihåg att revolutionen pågått i närmare 30 år. De ungdomar som nu växer upp har

                                                          
152 En av mina vänner i Libyen berättade att deras son hade blivit tillfrågad om att övergå till en skola för revolutionär
ungdom. Pojken var ovanligt intelligent, pratade bra engelska och sågs därför som en tillgång. Pojken var inte intresserad
av revolutionärt arbete och tackade därför nej till erbjudandet. Efter detta började hans studieresultat att försämras. Trots
att hans examensresultat kopierades av hans klasskamrater, och följaktligen skulle ligga på samma nivå som deras, var
hans studieresultat oftast dåliga. När detta påpekades för rektorn på skolan, sade denne uppgivet att han ingenting kunde
göra. Han förklarade att han visste att pojken utsattes för påtryckningar, men att det låg utanför hans kontroll.
153 Dirk Vandewalle (1995), s 190
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aldrig sett något annat styrelseskick, och hyser dessutom agg till omvärlden för historisk orättvisor och

ekonomiska sanktioner. Det kommer att bli svårt för dessa ungdomar att acceptera ett annat styrelseskick.

Qaddafis grandiosa planer på en ny samhällsordning, där hans Gröna bok blir världens nya bibel har inte

slagit så väl ut, eller som Dirk Vandewalle skriver i sin bok 4DGKDIL¶V�/LE\D������±�����: ”While insisting

on personal political initiative among the country’s population and arguing for the destruction of any type of

bureaucracy that can stifle this empowering of Libyan citizens, Qadhafi has effectively reduced Libya to a

country where virtually all citizens have become utterly dependent on the economic handouts of the

government.”154

�����4DGGDIL�RFK�GHQ�UHYROXWLRQlUD�NRQVWLWXWLRQHQ

Genom införandet av den revolutionära konstitutionen ändrades den maktfördelning, som skapats av FN

1951. Qaddafi och hans revolutionära vänner skapade en konstitution där RCC erhöll all verkställande och

lagstiftande makt. Den verkställande makten delegerades till Ministerrådet, vars medlemmar var solidariskt

ansvariga inför RCC. Även om den drivande kraften till RCC:s bildande hade varit Qaddafi, agerade denne

inte utåt som deras ledare. Istället betonade RCC att medlemmarna var enhälliga om de beslut som fattades.

Successivt började dock Qaddafi alltmer framstå som RCC:s ledare.

Det visade sig inte lika lätt att sköta landet, som det hade varit att kritisera den forna regimen. Qaddafi, som

var mycket influerad av Nasser, vände sig till denne för råd och stöd. Bl a bildades mycket snart efter

revolutionen en union mellan Libyen och Egypten. Genom att inlemma sig under Egypten hoppades RCC att

Libyen kunde ta del i Egyptens erfarenhet av socialistisk förändring och nationalisering. Men det visade sig

inte så lätt att applicera Egyptens system på Libyen. I Libyen började dessutom snart medlemmar i ASU att

debattera förändringar och beslut fattade av den revolutionära regimen. Intellektuella och politiskt aktiva

kritiserade Qaddafi och hans ledningsgrupp för bristande politisk kunskap. Detta var inte alls i enlighet med

Qaddafis visioner om en ”Qaddafi-demokrati”. Qaddafi hade uppenbarligen inte insett att demokrati innebar

fria opinionsbildning. ASU hade givit Qaddafi en idé om vad han LQWH vill ha, dvs. ett demokratiskt samhälle,

i vilket invånarna kunde kritisera Qaddafi öppet och ifrågasättas hans politik. Men vad skulle han göra åt det?

En direkt attack på ASU kunde innebära att Qaddafi riskerade att förlora den makt han erhållit sedan början

av revolutionen. Dessutom hade många av kollegorna inom RCC viktiga positioner i ASU:s

Nationalkongress, och han ville inte riskera att stöta sig med dessa. Han behövde skapa en organisation som

dels underminerade ASU:s makt, dels på sikt avvecklade samarbetet med hans kollegor inom RCC. En bra

lärdom om hur man kunde söndra och härska i Libyen var de kommittéer som skapats överallt i landet sedan

1973, se under avsnitt 3.3. På grund av flera organisatoriska brister hade arbetet lett till ständiga stridigheter

mellan de olika institutionerna. Kommittéerna gav Qaddafi en idé om hur det framtida statsskicket kunde se

ut. Qaddafi började nu använda sig av teorin inom andra områden. Hans anhängare övertog ledningen av

statliga och privata företag och organisationer, arbetare tog över ledningen av det företag där de var anställda

och hyrestagare övertog det hus de hyrde. Snart var hela landet sönderdelat i en strid mellan fädrar och söner,
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arbetstagare och arbetsgivare, hyrestagare och hyresvärdar, fattiga och rika. Qaddafi hade skapat osäkerhet på

de allra mest grundläggande nivåerna i samhället.

Genom Zwara-deklarationens tillkomst lanserade Qaddafi sin vision av den Tredje Universella Teorin.

Landet skulle enas med hjälp av Qaddafis ”lösning på det sociala problemet”, där styret skulle ske från

gräsrotsnivå. I framtiden skulle folket självt leda landet, genom inrättandet av folkkongresser överallt i

landet. Detta var en fortsättning av de tidigare årens kommittéer, och kunde motiveras av Qaddafi som en

fortsättning på demokratiprocessen.

Sammanfattningsvis präglas den första perioden efter revolutionen 1969 av osäkerhet om hur den nya staten

skall skötas, men allteftersom Qaddafi erhåller mer makt ökar det politiska förtrycket av Libyens invånare.

De uppmanas att bilda folkkommittéer över hela landet och att ta över flera av statens funktioner, vilket leder

till kaos i samhället. Qaddafi upptäcker att han genom att skapa fientlighet mellan olika grupper i samhället

kan ta fullständig kontroll. Samtidigt kan detta styrelseskick maskeras med att en demokratiseringsprocess

pågår.

�����4DGGDIL�RFK�GHW�Q\D�VW\UHOVHVNLFNHW

�������,QI|UDQGHW�DY�IRONVW\UHW

Representanter från folkkongresserna samlades i den Allmänna folkkongressen, vilken övertog

Nationalkongressens position i ASU som lagstiftande församling. Så småningom upplöstes ASU helt.

Samtidigt arresteras otaliga oppositionella över hela landet. Den nya konstitutionen, vilken beskrivits under

kapitel 8, innebar på papperet att den libyska befolkningen erhöll all lagstiftande makt. Genom att närvara i

en folkkongress kunde folket, teoretisk sett, delta i beslutsprocessen och ta aktiv del i Libyens framtid. Det

nya styrelseskicket innebar att landet styrdes av folkkongresser, vilka fanns representerade i alla städer över

hela landet. Alla invånare inom ett visst geografiskt område skall närvara vid folkkongressens möten, och

folkkongressen hade till uppgift att besluta i alla ärenden som rörde deras område, men även landets

nationella styre samt utrikespolitik. Folkkongressens medlemmar utser de sekreterare och ledamöter som

skall verkställa folkkongressernas beslut i de s k folkkommittéerna. Qaddafi har betonat att hans folkstyre

inte bygger på idén om folkomröstningar, eftersom dessa betyder ja- eller nej-röstningar. Precis som i

stamsystemet bygger Libyens styrelseskick teoretiskt på konsensus bland dess medlemmar. Varje

medborgare är delaktig i den politiska debatten. I Qaddafis MDPDKLUL\D kan folket styra sig själva, utan

statliga institutioner.

En viktig fråga är hur det är praktiskt möjligt för folkkongresserna att leda landet. Den Allmänna

folkkongressen sammanträder endast två veckor om året och på detta möte skall dels alla lokala och regionala

beslut i folkkongresserna föredras, dels skall AF besluta om den framtida policyn nationellt och

internationellt. Om man förutsätter att alla lokala och regionala frågor har beslutats på respektive nivå, så är

det ändå praktiskt omöjligt att besluta om det kommande årets nationella inriktning. En organisation som

lyckades med detta, skulle vara otroligt effektiv. Med tanke på att Allmänna folkkongressens ledamöter
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uppgår till närmare 1.000 verkar detta helt omöjligt. Det är helt enkelt inte möjligt att kunna fatta beslut i så

många frågor, under en så kort tidsrymd. Av detta resonemang följer att den egentliga lagstiftande makten

måste återfinnas någon annanstans. Istället får man undersöka vilken betydelse Allmänna folkkommittén

(AFK) och Generalsekretariatet har vid ledningen av landet. Deras närmare beskrivning återfinns under

avsnitt 8.2. AFK består av representanterna från de 15 Speciella folkkommittéerna, och dess uppgifter är av

helt verkställande natur. Det verkar inte finnas någon reell politisk makt i den Allmänna folkkommittén,

representanterna fungerar istället som departementsråd. Däremot är Generalsekretariatets funktioner betydligt

mer intressanta. Enligt konstitutionen 1977 skall Generalsekretariatet: 1. verkställa landets generella politik i

enlighet med folkkongressernas anvisningar, 2. förbereda Allmänna folkkongressens sessioner och

föredragningslistorna för dessa, samt 3. verkställa Allmänna folkkongressens resolutioner och

rekommendationer. Viktigaste arbetsuppgiften nämns dock inte i konstitutionen, vilket är att leda landet

under den tid Allmänna folkkongressen inte sammanträder, dvs 50 veckor om året. Genom att

Generalsekretariatet kan bestämma vilka ämnen som skall behandlas på den Allmänna folkkongressen, samt

kommer att verkställa dessa beslut efteråt, innehar Generalsekretariatet en mycket betydelsefull position i det

libyska samhället. Qaddafis position som Generalsekreterare innebar att hans tal fick betydelse av lag, och att

Allmänna folkkongressen beslutade i redan avgjorda frågor. Endast vid ett fåtal tillfällen har

folkkongresserna motsatt sig Qaddafis politik. Detta var t ex fallet 1984 när Qaddafi försökte introducera en

lag rörande äktenskap och skilsmässor, vilken blev nedröstad vid två tillfällen av folkkongresserna och

Allmänna folkkongressen. Qaddafi var Generalsekreterare från 1977 till 1980, då han istället bildade den

Revolutionära sektorn för de revolutionära kommittéerna, se nedan.

�������5HYROXWLRQlUD�NRPPLWWpHU��VW|UUH�LQIO\WDQGH�I|U�4DGGDIL

Samtidigt som Allmänna folkkongressen 1977 beslutade om att införa folkstyre genom en ny konstitution,

skapade Qaddafi de s k revolutionära kommittéerna. Medlemmarna i de revolutionära kommittéerna

propagerade för och spred Qaddafis ideologi inom statsapparaten, de informerade även ledaren om

strömningar och tendenser i Libyen. De revolutionära kommittéerna hade också som uppgift att sätta upp

riktlinjer för landets folkkongresser, något som tidigare var förbehållet sekreterarna i Allmänna

folkkongressen. Detta arbete innebar att kommittéerna kom att påverka beslutsfattandet inte bara i Allmänna

folkkongressen utan i alla folkkongresser, genom att säkerställa att Qaddafis idéer framfördes som förslag

från folkkongresserna, och inte som Qaddafis förslag. Dessutom övervakade kommittéerna att

folkkommittéer och folkkongresser i landet endast styrdes av ledamöter positiva till det revolutionära arbetet.

Genom sin särställning har de revolutionära kommittéerna haft en avgörande roll i libysk politik. De tog hand

om de politiska motståndarna genom att fängsla eller avrätta dem. De infiltrerade alla organisationer, även de

folkstyrda i landet, och såg till att det inte pågick någonting, som Qaddafi inte hade kontroll över.

Naturligtvis var det i början lätt att rekrytera trogna och lojala anhängare till de viktigaste positionerna inom

kommittéerna, men efterhand tillsattes de lediga positionerna i de revolutionära kommittéerna av

opportunister som endast såg till sina egna intressen. Trots stark toppstyrning från Qaddafi och hans

stammedlemmar började de tappa kontrollen över sin egen kontrollorganisation. Dessutom fanns det en gräns

för hur mycket det libyska folket kunde stå ut med, och de började tappa tålamodet med Qaddafi och hans
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anhängare. Tillsammans med bombningarna av Libyen och Benghazi, samt de militära förlusterna i Tchad,

blev detta helt enkelt för mycket för det libyska folket.

Sammanfattningsvis kan man beskriva Libyen som ett land uppdelat mellan två separata maktstrukturer. Å

ena sidan den administrativa makten, uppdelad i folkkongresser och folkkommittéer, och å andra sidan den

revolutionära makten, utövad av de revolutionära kommittéerna och i förlängningen Qaddafi.155 Inom detta

politiska system har folkkongresserna snarare en rådgivande funktion och de godkänner de beslut, vilka

emanerar från det revolutionära styret. Man kan säga att folkkongressernas funktion är att legitimera den

politik som Qaddafi för.

3ROLWLVN�PDNW�L�-DPDKLUL\D

1LYn /DJVWLIWDQGH�PDNW 9HUNVWlOODQGH�PDNW 5HYROXWLRQlU�PDNW '|PDQGH�PDNW

Nationell nivå • Allmänna
folkkongressen

• Allmänna
folkkommittén

• Speciella
folkkommittéer

• ”Revolutionära
sektorn”

• Högsta Domstolen

Regional nivå • Regionala
folkkongresser

• Regionala
folkkommittéer

• Centrala
koordinations-
kontoret

• Appellations-
domstolar

Lokal nivå • Folkkongresser

• Syndikat,
organisationer och
föreningar

• Folkkommittéer,
geografiska och
funktionella

• Revolutionära
kommittéer

• Lokala domstolar

• Enkla domstolar

7DEHOO���Sammanställning av lagstiftande, verkställande , revolutionära och dömande makt på lokal, regional
och nationell nivå

�����4DGGDIL�RFK�GH�PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHUQD

Som ett svar på de nationella, och internationella, problemen påbörjade Qaddafi en av sina utrensningar, för

att försäkra sig om att makten var hans och ingen annans. Dessa utrensningar är ingen nyhet. Vid en återblick

kan man se att dessa utrensningar har pågått sedan revolutionens första år. Qaddafi har t ex. försvarat sig mot

attentat från de egna leden och har då rensat ut den militära organisationen. Utrensningar har också skett

inom RCC, när medlemmarna där inte delat Qaddafis åsikter. Utrensningen av de revolutionära

kommittéerna var mycket genomgripande. I princip avskaffades kommittéerna helt, och de verkade under

flera år helt försvunna. Samtidigt lanserade Qaddafi sina mänskliga rättigheter, som en eftergift till Libyens

befolkning.

Beslutet om att införa en deklaration rörande mänskliga rättigheter fattades i Allmänna folkkongressen 1987.

De mänskliga rättigheterna erhöll inte något konstitutionellt skydd, eftersom konstitutionen från 1977 endast
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anger Koranen som konstitutionell rättskälla. Någon förändring av denna konstitution gjordes inte heller i

samband med införandet av deklarationen

Som vanligt när Qaddafi gör ett av sina utspel, så gör han det med storslagen bravur. Amnesty International

bjöds in vid införandet av de nya mänskliga rättigheterna och hundratals politiska motståndare släpptes ur

fängelse. Dessutom rev han symboliskt Centralfängelset i Tripoli och gränsstolpar mellan Libyen och

Tunisien. Nu skulle folket kunna röra sig fritt och inte behöva ansöka om att få resa utomlands, vilket tidigare

varit fallet. Qaddafi hävdade visserligen att det libyska folket själva hade skapat förutsättningarna till dessa

restriktioner, genom att inte agera ansvarskännande gentemot staten, men att han hade överseende av detta.

Deklarationen blev dock en besvikelse för det libyska folket, eftersom den egentligen inte garanterade dem

några rättigheter alls. Visserligen sade deklarationen bl.a. att libyska invånare hade rätt till liv och att det

libyska dödsstraffet skulle avskaffas, men detta skedde aldrig. Egentligen innehöll deklarationen inget nytt,

och livet gick vidare i Libyen. Mina vänner i Libyen hävdar dessutom att deklarationen aldrig tillämpats,

vilket bekräftas av Amnesty Internationals årliga rapporter. Ett år efter Deklarationens införande var libyska

fängelser återigen fulla av politiska fångar.

�����$YVOXWDQGH�DQDO\V

De politiska turerna i Libyen har varit många sedan Qaddafi kom till makten 1969, och som jag beskrivit i

denna uppsats så finns det ingen verklig konstitutionell trygghet i Libyen. Den första konstitutionen 1969 gav

RCC all verkställande och lagstiftande makt. På så sätt var den faktiskt den ärligaste konstitution landet haft.

Den konstitution som infördes 1977 beskriver det libyska styrelseskicket, men bara de ”officiella” sidorna av

det. Den verkliga makten - Qaddafis styre - döljs i modellen, och framkommer endast vid några få tillfällen.

Ett av dessa få tillfällen är Qaddafis agerande vid introducerandet av de mänsklig rättigheterna. Vid

introduktionen var Qaddafi noga med att understryka att det libyska folket garanterades mänskliga fri- och

rättigheter endast genom KDQV försorg. Han framställde sig själv som en förlåtande och generös person, som

ville den libyska befolkningen väl. Men om vi antar att det libyska styrelseskicket verkligen fungerar som

Qaddafi säger att det gör, hur kan 4DGGDIL införa dessa garantier för de mänskliga rättigheterna? Enligt hans

egna uttalanden har han ju ingen reell makt. Hur går detta ihop med att Qaddafi var den som presenterade

deklarationen? Om folkkongresserna är den enda lagstiftande församlingen, varför har de inte infört dessa

garantier för mänskliga rättigheter tidigare? Här skymtar man plötsligt sanningen, dvs. att Qaddafi verkligen

lU den drivande i lagstiftningsprocessen, trots att han ständigt hävdar motsatsen. I själva verket har Qaddafi

infört ett system där han presenterar förändringar, han inväntar sedan ”kommentarer” på detta förslag,

kommentarer som tillrättalagts av hans representanter ute i de lokala folkkongresserna. När Qaddafi ser att

hans förslag blivit välvilligt emottaget, kan beslut fattas i frågan i Allmänna folkkongressen. Detta innebär

dessutom att Qaddafi kan låtsas lyssna på folkets åsikter. Låt oss hypotetiskt säga att förslaget godkänns.

Qaddafi kan då hävda att landet verkligen styrs av folket. Om vi å andra sidan föreställer oss att

folkkongressen förkastar förslaget, ställs Qaddafi inför två alternativ: 1. han kan välja att driva igenom

förslaget i alla fall, genom hot om våld eller genom att eliminera meningsmotståndare, såsom han gjorde när

folkkongresserna vägrade lagstifta om kvinnlig militärtjänst, eller 2. han kan böja sig opinionen, som ett

bevis på att det är folket som bestämmer.
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Detta leder oss till nästa fråga: Varför hävdar Qaddafi att han har infört ett styrelseskick som bygger på

folkets styre, när detta uppenbarligen inte är fallet? Om man applicerar idén om att söndra och härska på

Libyens inrikespolitik, så framstår folkstyret som den perfekta lösningen på problemet hur Qaddafi skall

kunna fortsätta att leda landet. Genom att dela upp landets styre i små, geografiska grupper, vars

representanter möts två veckor om året, har Qaddafi lyckats minska den politiska oppositionen. Om folkstyret

inte hade införts hade inflytelserika grupper kunnat få fotfäste. Grupper som hade kunnat sprida sina

oppositionella åsikter i landet, och på sikt beröva Qaddafi på hans makt. Qaddafi inser dock att det är lättare

att handskas med människor som inte LQVHU att de blir manipulerade. Därför hävdar Qaddafi bestämt att han

verkligen infört folkstyre. Landets konstitution från 1977 bekräftar att folkstyret finns, och efter

begränsningen av de halv-officiella revolutionära kommittéerna, finns det inga andra officiella maktfaktorer i

landet. Qaddafi har inte heller någon officiell makt, annat än sin överbefälhavartitel. I alla andra sammanhang

framställer han sig endast som ”ledaren”.

Som vi kan se har konstitutionen ingen betydelse i Libyen. Tvärtom har Qaddafis beteende genom åren visat

att konstitutionen är så luddigt skriven, att t o m skapandet av revolutionära kommittéer kan låta sig göras,

utan att det strider mot konstitutionens regler. Genom toppstyrning och eliminering av politiska

meningsmotståndare har Qaddafi skapat ett system där han innehar hela makten över Libyen. Men vad

händer den dag Qaddafi dör eller på annat sätt förlorar sin makt? Ett åskådliggörande exempel på detta var ett

rykte om ett maktövertagande som grasserade för några år sedan. Ryktet spred sig att Qaddafi hade blivit

utsatt för ett attentat och att makten hade tagits över av någon annan. Varenda hög chef inom

stadsförvaltningen insåg att de kunde riskera avrättning, och över en natt försvann de ut i öknen. Landet stod

under några dagar helt utan makthavare. När det visat sig att maktövertagandet bara varit ett rykte, återvände

cheferna från öknen och återgick till sina tidigare positioner. Detta exempel är mycket talande, på flera sätt.

För det första åskådliggör exemplet att den politik som förs i Libyen är så starkt förknippad med Qaddafi, att

den skulle haverera i samma sekund som Qaddafi försvann. Exemplet belyser också bristen på lojalitet bland

Qaddafis anhängare, och framförallt deras bristande lojalitet mot sitt ämbete. Hela statsapparaten bygger på

Qaddafis person.

På sätt och vis spelar det inte så stor roll vilket styrelseskick Libyen har. Den viktigaste och mest bestående

maktfaktorn  är fortfarande stammarna, med deras traditionella synsätt och rättsregler. Qaddafi kommer nog

inte att lyckas få stammarna att inse att de ska överge sina gamla värderingar, trots bidrag och utökad

skolgång. Qaddafi har försökt att överta stammens funktion som bidragsgivare och normbildare, men det

enda han har skapat är ett parallellt system. Libyerna ser sig först och främst som stammedlemmar. Furstar

kommer och furstar går, men stammen och religionen består.
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)|UNRUWQLQJDU�RFK�RUGI|UNODULQJDU

AF Allmänna folkkongressen
$OMDPDKLUL\D Boktitel, hänvisar till Libyens styrelseskick
Allmänna folkkongressen General People’s Congress (GPC)
ASU Libyska arabiska Socialistunionen
FN Förenta Nationerna
Folkkommittéer Basic People’s Committees
Folkkongresser Basic People’s Congresses (BPC)
KDGLWKHU en skriftsamling med berättelser, innehållande muslimska traditioner, lokala

sedvänjor samt flera juristers praxis
LPDP muslimsk religiös ledare
MDPDKLUL\D Neologism myntat av Qadhafi. Ofta översatt till ”the state of the masses” men

korrekt översatt egentligen ”the state of the massdom”. Ett uttryck för en stat är
styrd av folket, utan hjälp (eller inblandning) av ett styrande organ

Libyen Stora Folksocialistiska libyska arabrepubliken, eng. Great Socialist People’s
Libyan Arab Jamahiriya (G.S.P.L.A.J.)

LYD Libysk dinar. Officiellt värde: 1 LYD = 3 USD, inofficiellt värde 1 USD = 3,2
LYD

QDVVHULVPHQ Politisk ideologi skapad av Egyptens ledare Gamal Nasser.
NOSC National Organization for Supply Commodities
Panarabism En rörelse som förespråkar arabism
TDGL en muslimsk religiös domare
RCC Revolutionary Command Council, sv. Revolutionära beslutsrådet
6KDUL¶D Traditionell beteckning på islamisk lag, både privaträttsliga och straffrättsliga

regler, basera på, i första hand Koranen, men även KDGLWKHUQD, se förklaring i
avsnitt 2.2.2

VXQQD En samling av traditioner och praxis bestående av profeten Muhammeds egna
ord och handlingar återgivna i Koranen och KDGLWKHUQD

XODPD Kollektiv term för muslimska religiösa ledare, skolade i Koranen och ansvariga
för tolkning och förståelse av 6KDULD¶D�

USA Amerikas Förenta Stater
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Utdrag ur Libyens konstitutioner under åren 1951 till 1988

����������cUV�NRQVWLWXWLRQ���YDOGD�DUWLNODU��� ��

$57,&/(��
/LE\D� LV�D� IUHH� LQGHSHQGHQW� VRYHUHLJQ� 6WDWH��1HLWKHU� LWV� VRYHUHLJQW\� QRU� DQ\� SDUW� RI� LWV� WHUULWRULHV�PD\� EH
UHOLQTXLVKHG�

$57,&/(���
/LE\DQV�VKDOO�EH�HTXDO�EHIRUH�WKH�ODZ��7KH\�VKDOO�HQMR\�HTXDO�FLYLO�DQG�SROLWLFDO�ULJKWV��VKDOO�KDYH�WKH�VDPH
RSSRUWXQLWLHV��DQG�EH�VXEMHFW�WR�WKH�VDPH�SXEOLF�GXWLHV�DQG�REOLJDWLRQV��ZLWKRXW�GLVWLQFWLRQ�RI�UHOLJLRQ��EHOLHI�
UDFH��ODQJXDJH��ZHDOWK��NLQVKLS�RU�SROLWLFDO�RU�VRFLDO�RSLQLRQV�

$57,&/(���
3HUVRQDO�OLEHUW\�VKDOO�EH�JXDUDQWHHG�DQG�HYHU\RQH�VKDOO�EH�HQWLWOHG�WR�HTXDO�SURWHFWLRQ�RI�WKH�ODZ�

$57,&/(���
(YHU\RQH�VKDOO�KDYH�WKH�ULJKW�WR�UHVRXUFH�WR�WKH�&RXUWV��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�SURYLVLRQV�RI�WKH�ODZ�

$57,&/(���
(YHU\RQH�FKDUJHG�ZLWK�DQ�RIIHQFH�VKDOO�EH�SUHVXPHG�WR�EH�LQQRFHQW�XQWLO�SURYHG�JXLOW\�DFFRUGLQJ�WR�ODZ�LQ�D
WULDO�DW�ZKLFK�KH�KDV�WKH�JXDUDQWHHV�QHFHVVDU\�IRU�KLV�GHIHQVH��7KH�WULDO�VKDOO�EH�SXEOLF�VDYH�LQ�H[FHSWLRQDO
FDVHV�SUHVFULEHG�E\�ODZ�

$57,&/(���
7KH�VHFUHF\�RI�OHWWHUV��WHOHJUDPV��WHOHSKRQH�FRPPXQLFDWLRQV�DQG�DOO�FRUUHVSRQGHQFHV�LQ�ZKDWHYHU�IRUP�DQG
E\�ZKDWHYHU�PHDQV�VKDOO�EH�JXDUDQWHHG��WKH\�VKDOO�QRW�EH�FHQVRUHG�RU�GHOD\HG�H[FHSW�LQ�FDVHV�SUHVFULEHG�E\
ODZ�

$57,&/(���
)UHHGRP�RI�FRQVFLHQFH�VKDOO�EH�DEVROXWH��7KH�6WDWH�VKDOO�UHVSHFW�DOO�UHOLJLRQV�DQG�IDLWKV�DQG�VKDOO�HQVXUH�WR
IRUHLJQHUV�UHVLGLQJ�LQ�LWV�WHUULWRU\�IUHHGRP�RI�FRQVFLHQFH�DQG�WKH�ULJKW�IUHHO\�WR�SUDFWLFH�UHOLJLRQ�VR�ORQJ�DV�LW
LV�QRW�D�EUHDFK�RI�SXEOLF�RUGHU�DQG�LV�QRW�FRQWUDU\�WR�PRUDOLW\�

$57,&/(���
)UHHGRP�RI�WKRXJKW�VKDOO�EH�JXDUDQWHHG��(YHU\RQH�VKDOO�KDYH�WKH�ULJKW�WR�H[SUHVV�KLV�RSLQLRQ�DQG�WR�SXEOLVK
LW�E\�DOO�PHDQV�DQG�PHWKRGV��%XW� WKLV� IUHHGRP�PD\�QRW�EH�DEXVHG� LQ�DQ\�ZD\�ZKLFK� LV� FRQWUDU\� WR�SXEOLF
RUGHU�DQG�PRUDOLW\�

$57,&/(���
)UHHGRP�RI�SUHVV�DQG�RI�SULQWLQJ�VKDOO�EH�JXDUDQWHHG�ZLWKLQ�WKH�OLPLWV�RI�WKH�ODZ�

$57,&/(���
7KH�ULJKW�RI�SHDFHIXO�PHHWLQJV�LV�JXDUDQWHHG�ZLWKLQ�WKH�OLPLWV�RI�ODZ�

$57,&/(���
7KH�ULJKW�RI�SHDFHIXO�DVVRFLDWLRQV�VKDOO�EH�JXDUDQWHHG��7KH�H[HUFLVH�RI�WKDW�ULJKW�VKDOO�EH�UHJXODWHG�E\�ODZ�

$57,&/(���
/HJLVODWLYH�SRZHU�VKDOO�EH�H[HUFLVHG�E\�WKH�.LQJ�LQ�FRQMXQFWLRQ�ZLWK�3DUOLDPHQW��7KH�.LQJ�SURPXOJDWHV�WKH
ODZV�ZKHQ� WKH\� KDYH� EHHQ� DSSURYHG� E\�3DUOLDPHQW� LQ� DFFRUGDQFH�ZLWK� WKH�SURFHGXUHV� SUHVFULEHG� E\� WKLV
&RQVWLWXWLRQ�

$57,&/(���
([HFXWLYH�SRZHU�VKDOO�EH�H[HUFLVHG�E\�WKH�.LQJ�ZLWKLQ�WKH�OLPLWV�RI�WKLV�&RQVWLWXWLRQ�

$57,&/(���
-XGLFLDO� SRZHU� VKDOO� EH� H[HUFLVHG� E\� WKH� 6XSUHPH� &RXUW� DQG� RWKHU� FRXUWV�� ZKLFK� VKDOO� KDYH� MXGJHPHQWV
ZLWKLQ�WKH�OLPLWV�RI�WKLV�&RQVWLWXWLRQ��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�ODZ�DQG�LQ�WKH�QDPH�RI�WKH�.LQJ�
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$57,&/(���
7KH�.LQJ�H[HUFLVHV�KLV�SRZHUV�WKURXJK�KLV�0LQLVWULHV�DQG�UHVSRQVLELOLW\�UHVWV�ZLWK�WKHP�

$57,&/(���
7KH�.LQJ�VDQFWLRQV�DQG�SURPXOJDWHV�WKH�ODZV�

$57,&/(���
7KH�.LQJ�VKDOO�DSSRLQW�WKH�3ULPH�0LQLVWHU��KH�PD\�UHPRYH�KLP�IURP�RIILFH�RU�DFFHSW�KLV�UHVLJQDWLRQ��KH�VKDOO
DSSRLQW� WKH�0LQLVWHUV�� UHPRYH� WKHP� IURP� RIILFH�� RU� DFFHSW� WKHLU� UHVLJQDWLRQ� DW� WKH� SURSRVDO� RI� WKH� 3ULPH
0LQLVWHU�

$57,&/(���
3DUOLDPHQW�VKDOO�FRQVLVW�RI�WZR�&KDPEHUV��WKH�6HQDWH�DQG�WKH�+RXVH�RI�5HSUHVHQWDWLYHV�

ARTICLE 94

7KH�6HQDWH�VKDOO�FRQVLVW�RI�WZHQW\�IRXU�PHPEHUV�DSSRLQWHG�E\�WKH�.LQJ�

$57,&/(����
7KH� +RXVH� RI� 5HSUHVHQWDWLYHV� VKDOO� FRQVLVW� RI� PHPEHUV� HOHFWHG� E\� VHFUHW� SROOLQJ� LQ� DFFRUGDQFH� ZLWK� WKH
SURYLVLRQV�RI�WKH�(OHFWRUDO�/DZ�

$57,&/(����
7KH�QXPEHU�RI�'HSXWLHV�VKDOO�EH�GHWHUPLQHG�RQ�WKH�EDVLV�RI�RQH�'HSXW\�IRU�HYHU\�WZHQW\�WKRXVDQG�RI�SRSXODWLRQ
RU�IUDFWLRQ�RI�WKDW�QXPEHU�H[FHHGLQJ�KDOI�

$57,&/(����
7KH�6XSUHPH�&RXUW�VKDOO�EH�IRUPHG�RI�D�3UHVLGHQW�DQG�RI�-XGJHV�DSSRLQWHG�E\�D�'HFUHH��DQG�SULRU� WDNLQJ
RIILFH��WKH\
VKDOO�WDNH�RDWK�EHIRUH�WKH�.LQJ�

$57,&/(����
7KH�3UHVLGHQW�DQG�-XGJHV�RI�WKH�&RXUW�VKDOO�UHWLUH�ZKHQ�WKH\�KDYH�FRPSOHWHG�WKH�VL[W\�ILIWK�\HDU�RI�WKHLU�DJH
�*UHJRULDQ��

$57,&/(����
7KH� FRPSHWHQFHV� RI� WKH�6XSUHPH�&RXUW� VKDOO� EH� GHWHUPLQHG� E\� WKH� ODZ�ZKLFK� VKDOO� OLNHZLVH� DUUDQJH� DQG
GHVLJQDWH�WKH�FRPSHWHQFHV�RI�WKH�RWKHU�MXGLFLDO�DXWKRULWLHV�

$57,&/(����
7KH� FRXUWV� VKDOO� KROG� WKHLU� VHVVLRQV� LQ� SXEOLF�� XQOHVV� D� FRXUW� GHFLGHV� WR� KROG� LWV� VHVVLRQ� LQ� VHFUHW� LQ� WKH
LQWHUHVW�RI�SXEOLF�RUGHU�DQG�PRUDOLW\�

$57,&/(����
7KH�-XGJHV�VKDOO�EH� LQGHSHQGHQW��DQG�LQ� WKH�DGPLQLVWUDWLRQ�RI� MXVWLFH� WKH\�VKDOO�EH�DQVZHUDEOH�RQO\� WR� WKH
ODZ��7KH\�PD\�QRW�EH�UHPRYHG�IURP�RIILFH��DV�LQ�WKH�PDQQHU�SUHVFULEHG�LQ�WKH�ODZ�

$57,&/(����
7KH�FRQGLWLRQV�RI�DSSRLQWLQJ�WKH�-XGJHV��WKHLU�WUDQVIHU�DQG�WKH�GLVFLSOLQDU\�DFWLRQV�WDNHQ�DJDLQVW�WKHP�VKDOO
EH�SUHVFULEHG�E\�ODZ�

$57,&/(����
7KH�IXQFWLRQ�RI�WKH�3DUTXHW��LWV�FRPSHWHQFHV�DQG�LWV�FRQQHFWLRQ�ZLWK�WKH�-XGLFLDU\�VKDOO�EH�RUJDQLVHG�E\�ODZ�

$57,&/(����
$SSRLQWPHQW�RI�WKH�0HPEHUV�RI�3DUTXHW�LQ�WKH�FRXUWV��WKH�GLVFLSOLQDU\�DFWLRQV�WDNHQ�DJDLQVW�WKHP�DQG�WKHLU
UHPRYDO�VKDOO�EH�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�FRQGLWLRQV�GHWHUPLQHG�E\�ODZ�

$57,&/(����
7KH�DUUDQJHPHQW�RI�0DUWLDO�&RXUWV��WKH�PDQLIHVWDWLRQ�RI�WKHLU�FRPSHWHQFHV�DQG�WKH�FRQGLWLRQV�QHFHVVDU\�WR
EH�UHTXLUHG�LQ�WKRVH�ZKR�WDNH�FKDUJH�RI�MXVWLFH�WKHUHLQ�VKDOO�EH�RUJDQLVHG�E\�ODZ�
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$57,&/(����
7KH�OHJDO�VWDWXV�RI�IRUHLJQHUV�VKDOO�EH�SUHVFULEHG�E\�ODZ�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�SULQFLSOHV�RI�,QWHUQDWLRQDO
/DZ�

$57,&/(����
7KH�6WDWH�VKDOO�JXDUDQWHH�UHVSHFW�IRU�WKH�V\VWHPV�RI�SHUVRQDO�VWDWXV�RI�QRQ�0RVOHPV�

$57,&/(����
)RU�WKH�SXUSRVH�RI�UHYLHZLQJ�WKLV�&RQVWLWXWLRQ��HDFK�RI�WKH�WZR�&KDPEHUV�VKDOO��E\�DQ�DEVROXWH�PDMRULW\�RI
DOO�LWV�PHPEHUV��DGRSW�D�UHVROXWLRQ�VWDWLQJ�WKH�QHFHVVLW\�IRU�WKH�UHYLHZ�DQG�SUHVFULELQJ�WKH�VXEMHFW� WKHUHRI�
7KH� WZR� &KDPEHUV� VKDOO�� DIWHU� GLVFXVVLQJ� WKH� PDWWHUV� VXEMHFW� WR� UHYLHZ�� DGRSW� WKHLU� GHFLVLRQV� LQ� UHVSHFW
WKHUHRI��'LVFXVVLRQ�DQG�YRWLQJ�LQ�HDFK�RI�WKH�WZR�&KDPEHUV�VKDOO�QRW�WDNH�SODFH�XQOHVV�WKUHH�TXDUWHUV�RI�LWV
PHPEHUV� DUH� SUHVHQW�� 7KH� UHVROXWLRQ� WR� EH� YDOLG� PXVW� EH� DGRSWHG� E\� D� PDMRULW\� RI� WKUHH�TXDUWHUV� RI� WKH
PHPEHUV�SUHVHQW�LQ�HDFK�RI�WKH�WZR�&KDPEHUV�DQG�PXVW�EH�VDQFWLRQHG�E\�WKH�.LQJ�
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�����nUV�NRQVWLWXWLRQ���IXOOWH[W

$UWLFOH���>3ULQFLSOHV@
/LE\D�LV�DQ�$UDE��GHPRFUDWLF��DQG�IUHH�UHSXEOLF�LQ�ZKLFK�VRYHUHLJQW\�LV�YHVWHG�LQ�WKH�SHRSOH��7KH�/LE\DQ�SHRSOH
DUH�SDUW�RI�WKH�$UDE�QDWLRQ��7KHLU�JRDO�LV�WRWDO�$UDE�XQLW\��7KH�/LE\DQ�WHUULWRU\�LV�D�SDUW�RI�$IULFD��7KH�QDPH�RI
WKH�FRXQWU\�LV�WKH�/LE\DQ�$UDE�5HSXEOLF�

$UWLFOH���>6WDWH�5HOLJLRQ��/DQJXDJH@
,VODP�LV�WKH�UHOLJLRQ�RI�WKH�6WDWH�DQG�$UDELF�LV�LWV�RIILFLDO�/DQJXDJH��7KH�VWDWH�SURWHFWV�UHOLJLRXV�IUHHGRP�LQ
DFFRUGDQFH�ZLWK�HVWDEOLVKHG�FXVWRPV�

$UWLFOH���>6ROLGDULW\��)DPLO\@
6RFLDO�VROLGDULW\�FRQVWLWXWHV�WKH�IRXQGDWLRQ�RI�QDWLRQDO�XQLW\��7KH�IDPLO\��EDVHG�RQ�UHOLJLRQ��PRUDOLW\��DQG
SDWULRWLVP��LV�WKH�IRXQGDWLRQ�RI�VRFLHW\�

$UWLFOH���>:RUN@
:RUN�LQ�WKH�/LE\DQ�$UDE�5HSXEOLF�LV�D�ULJKW��D�GXW\��DQG�DQ�KRQRU�IRU�HHU\�DEOH�ERGLHG�FLWL]HQ��3XEOLF�IXQFWLRQV
DUH�WKH�GXW\�RI�WKRVH�ZKR�DUH�SXW�LQ�FKDUJH�RI�WKHP��7KH�JRDO�RI�WKH�VWDWH�HPSOR\HHV�LQ�GLVFKDUJLQJ�WKHLU�GXWLHV�LV
WR�VHUYH�WKH�SHRSOH�

$UWLFOH���>(TXDOLW\@
$OO�FLWL]HQV�DUH�HTXDO�EHIRUH�WKH�ODZ

$UWLFOH���>6RFLDOLVP@
7KH�DLP�RI�WKH�VWDWH�LV�WKH�UHDOL]DWLRQ�RI�VRFLDOLVP�WKURXJK�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�VRFLDO�MXVWLFH�ZKLFK�IRUELGV�DQ\
IRUP�RI�H[SORLWDWLRQ��7KH�VWDWH�HQGHDYRUV��WKURXJK�WKH�HGLILFDWLRQ�RI�D�VRFLDOLVW�FRPPXQLW\��WR�DFKLHYH�VHOI�
VXIILFLHQF\�LQ�SURGXFWLRQ�DQG�HTXLW\�LQ�GLVWULEXWLRQ��,WV�DLP�LV�WR�HOLPLQDWH�SHDFHIXOO\�WKH�GLVSDULWLHV�EHWZHHQ
VRFLDO�FODVVHV�DQG�WR�DWWDLQ�D�VRFLHW\�RI�SURVSHULW\��,WV�LQVSLUDWLRQ�LV�LWV�$UDELF�DQG�,VODPLF�KHULWDJH�
KXPDQLWDULDQ�YDOXHV�DQG�WKH�VSHFLILF�FRQGLWLRQV�RI�WKH�/LE\DQ�VRFLHW\�

$UWLFOH���>(FRQRP\@
7KH�VWDWH�ZLOO�HQGHDYRU�WR�OLEHUDWH�WKH�QDWLRQDO�HFRQRP\�IURP�GHSHQGHQFH�DQG�IRUHLJQ�LQIOXHQFH��DQG�WR�WXUQ�LW
LQWR�D�SURGXFWLYH�QDWLRQDO�HFRQRP\��EDVHG�RQ�SXEOLF�RZQHUVKLS�E\�WKH�/LE\DQ�SHRSOH�DQG�RQ�SULYDWH�RZQHUVKLS
E\�LQGLYLGXDO�FLWL]HQV�

$UWLFOH���>3URSHUW\@
3XEOLF�RZQHUVKLS�LV�WKH�EDVLV�RI�WKH�GHYHORSPHQW�RI�VRFLHW\��RI�LWV�JURZWK�DQG�RI�VHOI�VXIILFLHQF\�LQ�SURGXFWLRQ�
3ULYDWH�RZQHUVKLS��LI�LW�LV�QRQ�H[SORLWDWLYH��LV�SURWHFWHG��([SURSULDWLRQ�ZLOO�WDNH�SODFH�RQO\�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK
WKH�ODZ��,QKHULWDQFH�LV�D�ULJKW�ZKLFK�ZLOO�EH�JRYHUQHG�E\�WKH�,VODPLF�6KDUL
D�

$UWLFOH���>3ODQQLQJ@
7KH�VWDWH�ZLOO�LQVWLWXWH�D�V\VWHP�RI�QDWLRQDO�SODQQLQJ�FRYHULQJ�HFRQRPLF��VRFLDO��DQG�FXOWXUDO�DVSHFWV�
&RRSHUDWLRQ�EHWZHHQ�WKH�SULYDWH�DQG�SXEOLF�VHFWRUV�ZLOO�EH�QHFHVVDU\�IRU�WKH�DFKLHYHPHQW�RI�WKH�JRDOV�RI
HFRQRPLF�GHYHORSPHQW�

$UWLFOH����>1R�7LWOHV@
7KH�FUHDWLRQ�RI�KRQRUDU\�WLWOHV�DQG�FLYLOLDQ�UDQNV�LV�SURKLELWHG��$OO�WLWOHV�JUDQWHG�WR�WKH�PHPEHUV�RI�WKH�IRUPHU
G\QDVW\�DQG�WR�IROORZHUV�DUH�DEROLVKHG�

$UWLFOH����>$V\OXP@
7KH�H[WUDGLWLRQ�RI�SROLWLFDO�UHIXJHHV�LV�SURKLELWHG�

$UWLFOH����>+RPH@
7KH�KRPH�LV�LQYLRODEOH�DQG�VKDOO�QRW�EH�HQWHUHG�RU�VHDUFKHG�H[FHSW�XQGHU�WKH�FLUFXPVWDQFHV�DQG�RQGLWLRQV
GHILQHG�E\�WKH�ODZ�

$UWLFOH����>([SUHVVLRQ@
)UHHGRP�RI�2SLQLRQ�LV�JXDUDQWHHG�ZLWKLQ�WKH�OLPLWV�RI�SXEOLF�LQWHUHVW�DQG�WKH�SULQFLSOHV�RI�WKH�5HYROXWLRQ�
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$UWLFOH����>(GXFDWLRQ@
(GXFDWLRQ�LV�D�ULJKW�DQG�D�GXW\�IRU�DOO�/LE\DQV��,W�LV�FRPSXOVRU\�XQWLO�WKH�HQG�RI�WKH�SULPDU\�VFKRRO��7KH�6WDWH
JXDUDQWHHV�WKLV�ULJKW�WKURXJK�WKH�HVWDEOLVKPHQW�RI�VFKRROV��LQVWLWXWHV��DQG�XQLYHUVLWLHV��DQG�RI�SHGDJRJLFDO�DQG
FXOWXUDO�LQVWLWXWLRQV�LQ�ZKLFK�HGXFDWLRQ�LV�IUHH��7KH�FUHDWLRQ�RI�SULYDWH�VFKRROV�ZLOO�DOVR�EH�UHJXODWHG�E\�ODZ��7KH
6WDWH�LV�SDUWLFXODUO\�DQ[LRXV�WR�HQKDQFH�WKH�SK\VLFDO��LQWHOOHFWXDO��DQG�PRUDO�GHYHORSPHQW�RI�WKH�\RXWK�

$UWLFOH����>+HDOWK@
+HDOWK�FDUH�LV�D�ULJKW�JXDUDQWHHG�E\�WKH�6WDWH�WKURXJK�WKH�FUHDWLRQ�RI�KRVSLWDOV�DQG�KHDOWK�HVWDEOLVKPHQWV�LQ
DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�ODZ�

$UWLFOH����>'HIHQVH@
'HIHQVH�RI�WKH�KRPHODQG�LV�D�VDFUHG�GXW\��0LOLWDU\�VHUYLFH�LV�DQ�KRQRU�IRU�WKH�/LE\DQ�SHRSOH�

$UWLFOH����>7D[DWLRQ@
1R�WD[�ZLOO�EH�LPSRVHG��PRGLILHG��RU�FDQFHOOHG�DQG�QR�RQH�ZLOO�EH�H[HPSWHG�IURP�SD\LQJ�WD[HV�H[FHSW�LQ
DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�ODZ�

$UWLFOH����>5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO@
7KH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO�FRQVWLWXWHV�WKH�VXSUHPH�DXWKRULW\�LQ�WKH�/LE\DQ�$UDE�5HSXEOLF��,W�ZLOO
H[HUFLVH�WKH�SRZHUV�DWWDFKHG�WR�QDWLRQDO�VRYHUHLJQW\��SURPXOJDWH�ODZV�DQG�GHFUHHV��GHFLGH�LQ�WKH�QDPH�RI�WKH
SHRSOH�WKH�JHQHUDO�SROLF\�RI�WKH�6WDWH��DQG�PDNH�DOO�GHFLVLRQV�LW�GHHPV�QHFHVVDU\�IRU�WKH�SURWHFWLRQ�RI�WKH
5HYROXWLRQ�DQG�WKH�UHJLPH�

$UWLFOH����>3UHVLGHQW��&RXQFLO�RI�0LQLVWHUV@
����7KH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO�DSSRLQWV� WKH�3UHVLGHQW�%LOG��+HDG�RI�6WDWH!�DQG�WKH�&RXQFLO�RI
0LQLVWHUV��,W�PD\�DSSRLQW�GHSXWLHV�IRU�WKH�3ULPH�0LQLVWHU�DQG�0LQLVWHUV�ZLWKRXW�SRUWIROLR��,W�PD\�GLVFKDUJH
WKH�3UHPLHU�DQG�0LQLVWHUV�DQG�DFFHSW�WKHLU�UHVLJQDWLRQ��%XW�WKH�UHVLJQDWLRQ�RI�WKH�3UHPLHU�FDUULHV�ZLWK�LW�WKH
UHVLJQDWLRQ�RI�DOO�0LQLVWHUV�
����7KH�&RXQFLO�RI�0LQLVWHUV�%LOG��1DWLRQDO�*RYHUQPHQW!�LQVXUHV�WKH�H[HFXWLRQ�RI�WKH�JHQHUDO�SROLF\�RI�WKH
6WDWH�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�GHFLVLRQV�RI�WKH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO�
����7KH�&RXQFLO�RI�0LQLVWHUV� LV�FROOHFWLYHO\� UHVSRQVLEOH�EHIRUH� WKH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO��(DFK
0LQLVWHU�LV�UHVSRQVLEOH�IRU�KLV�GHSDUWPHQW�EHIRUH�WKH�3ULPH�0LQLVWHU�

$UWLFOH����>3URPXOJDWLRQ@
7KH�&RXQFLO�RI�0LQLVWHUV�VKDOO�VWXG\�DQG�SUHSDUH�DOO�SURMHFWV�RI�ODZ�ZLWKLQ�WKH�IUDPHZRUN�RI�WKH�JHQHUDO�SROLF\
RXWOLQHG�E\�WKH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO��,W�ZLOO�WKHQ�IRUZDUG�WKH�SURSRVHG�WH[WV�WR�WKH�5HYROXWLRQDU\
&RPPDQG�&RXQFLO�IRU�FRQVLGHUDWLRQ�DQG�SURPXOJDWLRQ�

$UWLFOH����>%XGJHW@
0DWWHUV� UHODWLYH� WR� WKH� JHQHUDO� EXGJHW� RI� WKH� 6WDWH� DUH� LQVWLWXWHG� E\� ODZ� DQG� WKRVH� FRQFHUQLQJ� WKH� ILQDO
DFFRXQWV�DUH�VXEMHFW�WR�UDWLILFDWLRQ�E\�WKH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO�

$UWLFOH����>-RLQW�0HHWLQJV@
7KH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO�PD\��DW�WKH�UHTXHVW�RI�LWV�3UHVLGHQW�RU�WZR�RI�LWV�PHPEHUV��KROG�D�MRLQW
PHHWLQJ�ZLWK�WKH�&RXQFLO�RI�0LQLVWHUV�

$UWLFOH����>:DU@
7KH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO�VKDOO�GHFODUH�ZDU��FRQFOXGH�DQG�UDWLI\�WUHDWLHV�DQG�DJUHHPHQWV��XQOHVV
LW�DXWKRUL]HV�WKH�&RXQFLO�RI�0LQLVWHUV�WR�GR�VR�

$UWLFOH����>0DUWLDO�/DZ@
7KH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO�VKDOO�PDNH�GHFLVLRQV�FRQFHUQLQJ�PDUWLDO�ODZ�RU�WKH�VWDWH�RI�HPHUJHQF\
ZKHQHYHU�WKHUH�LV�D�WKUHDW�WR�WKH�LQWHUQDO�RU�H[WHUQDO�VHFXULW\�RI� WKH�6WDWH�DQG�ZKHQHYHU� WKH�5HYROXWLRQDU\
&RPPDQG�&RXQFLO�GHHPV�LW�QHFHVVDU\�IRU�WKH�SURWHFWLRQ�DQG�GHIHQVH�RI�WKH�5HYROXWLRQ�

$UWLFOH����>(PHUJHQF\@
7KH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO�VKDOO�PDNH�GHFLVLRQV�FRQFHUQLQJ�PDUWLDO�ODZ�RU�WKH�VWDWH�RI�HPHUJHQF\
ZKHQHYHU�WKHUH�LV�D�WKUHDW�WR�WKH�LQWHUQDO�RU�H[WHUQDO�VHFXULW\�RI� WKH�6WDWH�DQG�ZKHQHYHU� WKH�5HYROXWLRQDU\
&RPPDQG�&RXQFLO�GHHPV�LW�QHFHVVDU\�IRU�WKH�SURWHFWLRQ�DQG�GHIHQVH�RI�WKH�5HYROXWLRQ�
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$UWLFOH����>$UPHG�)RUFHV@
7KH�6WDWH�DORQH� LV� HPSRZHUHG� WR� HVWDEOLVK� WKH�$UPHG�)RUFHV�ZKR� VKDOO� SURWHFW� WKH�SHRSOH�DQG� LQVXUH� WKH
VHFXULW\�RI�WKH�FRXQWU\��LWV�UHSXEOLFDQ�V\VWHP��DQG�QDWLRQDO�XQLW\�

$UWLFOH����>$UPHG�)RUFHV@
7KH�6WDWH�DORQH� LV� HPSRZHUHG� WR� HVWDEOLVK� WKH�$UPHG�)RUFHV�ZKR� VKDOO� SURWHFW� WKH�SHRSOH�DQG� LQVXUH� WKH
VHFXULW\�RI�WKH�FRXQWU\��LWV�UHSXEOLFDQ�V\VWHP��DQG�QDWLRQDO�XQLW\�

$UWLFOH����>-XGJHV@
-XGJHV�VKDOO�EH�LQGHSHQGHQW��,Q�WKH�H[HUFLVH�RI�WKHLU�IXQFWLRQV��WKH\�VKDOO�EH�IUHH�IURP�DQ\�DXWKRULW\�H[FHSW
WKDW�RI�WKH�ODZ�DQG�WKHLU�FRQVFLHQFH�

$UWLFOH����>9HUGLFWV@
9HUGLFWV�DUH�SURQRXQFHG�DQG�H[HFXWHG�LQ�WKH�QDPH�RI�WKH�SHRSOH�

$UWLFOH����>5HFRXUVH@
(YHU\RQH�KDV�WKH�ULJKW�WR�UHVRUW�WR�WKH�&RXUWV�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�ODZ�

$UWLFOH����>&ULPLQDO�-XVWLFH@
�D��&ULPH�DQG�SHQDOW\�DUH�RQO\�GHWHUPLQHG�E\�ODZ�
�E��7KH�SHQDOW\�LV�SHUVRQDO�
�F��7KH�GHIHQGDQW�VKDOO�EH�SUHVXPHG�LQQRFHQW�XQWLO�SURYHQ�JXLOW\��$OO�QHFHVVDU\�JXDUDQWHHV�IRU�WKH�H[HUFLVH�RI
KLV�GHIHQVH�VKDOO�EH�SURYLGHG��7KH�DFFXVHG�RU�LPSULVRQHG�VKDOO�QRW�EH�VXEMHFWHG�WR�PHQWDO�RU�SK\VLFDO�KDUP�

$UWLFOH����>2OG�&RQVWLWXWLRQ@
7KH�&RQVWLWXWLRQ�RI���2FW�������LWV�DPHQGPHQWV��DQG�DOO�UHODWHG�FRQVHTXHQFHV�DUH�DQQXOOHG�

$UWLFOH����>2OG�/DZ@
$OO�H[LVWLQJ�SURYLVLRQV�RI�ODZV��GHFUHHV��DQG�UHJXODWLRQV�ZKLFK�DUH�QRW�LQ�FRQIOLFW�ZLWK�WKH�SURYLVLRQV�VHW�IRUWK
LQ� WKLV� FRQVWLWXWLRQDO� SURFODPDWLRQ� UHPDLQ� LQ� HIIHFW��5HIHUHQFHV� WR� WKH�.LQJ� DQG�3DUOLDPHQW� LQ� WKHVH� ODZV
VKDOO�EH�UHJDUGHG�DV�UHIHUHQFHV�WR�WKH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO�DQG�UHIHUHQFH�WR�WKH�NLQJGRP�VKDOO
EH�UHJDUGHG�DV�UHIHUHQFH�WR�WKH�5HSXEOLF�

$UWLFOH����>1HZ�/DZV@
'HFLVLRQV��VWDWHPHQWV��DQG�RUGHUV�LVVXHG�E\�WKH�5HYROXWLRQDU\�&RPPDQG�&RXQFLO�VLQFH�6HS������DQG�EHIRUH
WKH� LVVXH� RI� WKLV� FRQVWLWXWLRQDO� SURFODPDWLRQ� VKDOO� KDYH� WKH� SRZHU� RI� ODZ� DQG� VXSHUVHGH� DOO� FRQWUDU\
SURYLVLRQV��7KH\�FDQ�EH�DQQXOOHG�RU�DPHQGHG�RQO\�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�SURFHGXUH�GHILQHG�LQ�WKH�SUHVHQW
FRQVWLWXWLRQDO�SURFODPDWLRQ�

���$UWLFOH����>3URPXOJDWLRQ@
1HZ� ODZV� VKDOO� EH� SXEOLVKHG� LQ� WKH�2IILFLDO� -RXUQDO� DQG� WKH\� VKDOO� EH� LQ� HIIHFW� DW� WKH� GDWH� RI� SXEOLFDWLRQ
XQOHVV�LW�LV�RWKHUZLVH�VWDWHG�

$UWLFOH����>3HUPDQHQW�&RQVWLWXWLRQ@
����7KH�SUHVHQW�FRQVWLWXWLRQDO�SURFODPDWLRQ�VKDOO�EH�LQ�HIIHFW�XQWLO�D�SHUPDQHQW�FRQVWLWXWLRQ�LV�LVVXHG��,W�ZLOO
EH� DPHQGHG� E\� WKH� 5HYROXWLRQDU\� &RPPDQG� &RXQFLO� RQO\� LQ� FDVH� RI� QHFHVVLW\� DQG� LQ� WKH� LQWHUHVW� RI� WKH
5HYROXWLRQ�
����7KLV�3URFODPDWLRQ�LV�WR�EH�SXEOLVKHG�LQ�WKH�2IILFLDO�-RXUQDO�
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�����nUV�NRQVWLWXWLRQ���IXOOWH[W

$UWLFOH���>1DPH@
7KH�RIILFLDO�QDPH�RI�/LE\D�ZLOO�EH�³7KH�6RFLDOLVW�3HRSOH
V�/LE\DQ�$UDE�-DPDKLUL\D´�

$UWLFOH���>5HOLJLRQ@
7KH�+RO\�.RUDQ�LV�WKH�&RQVWLWXWLRQ�RI�WKH�6RFLDOLVW�3HRSOH
V�/LE\DQ�$UDE�-DPDKLUL\D�

$UWLFOH���>&RQJUHVVHV��&RPPLWWHHV��8QLRQV@
����7KH�3HRSOH
V�GLUHFW�GHPRFUDF\�LV�WKH�EDVLV�RI�WKH�SROLWLFDO�V\VWHP�LQ�WKH�6RFLDOLVW�3HRSOH
V�/LE\DQ�$UDE
-DPDKLUL\D��ZKHUH�WKH�DXWKRULW\�LV�LQ�WKH�KDQGV�RI�WKH�3HRSOH�DORQH��7KH�3HRSOH�H[HUFLVH�WKHLU�DXWKRULW\�WKURXJK
WKH�3HRSOH
V�&RQJUHVVHV��WKH�3HRSOH
V�&RPPLWWHHV��DQG�WKH�3URIHVVLRQDO�8QLRQV��7KH�UHJXODWLRQV�RI�WKH
FRQJUHVVHV��FRPPLWWHHV��DQG�SURIHVVLRQDO�XQLRQV�DV�ZHOO�DV�WKH�GDWHV�RI�WKHLU�PHHWLQJV�DUH�GHILQHG�E\�ODZ�
����7KH�DXWKRULW\�RI�WKH�3HRSOH�LV�FRPSULVHG�RI�WKH�IROORZLQJ�
���3HRSOH
V�&RQJUHVVHV�
���3HRSOH
V�&RPPLWWHHV�
���3URIHVVLRQDO�8QLRQV��DQG
���*HQHUDO�3HRSOH
V�&RQJUHVV�
����3HRSOH
V�&RQJUHVVHV�
���7KH�/LE\DQ�3HRSOH�LV�GLYLGHG�LQWR�EDVLF�3HRSOH
V�&RQJUHVVHV�
���$OO�FLWL]HQV�UHJLVWHU�WKHPVHOYHV�DV�PHPEHUV�RI�WKH�%DVLF�3HRSOH
V�&RQJUHVV�LQ�WKHLU�DUHD�����(YHU\�EDVLF
3HRSOH
V�&RQJUHVV�FKRRVHV�DPRQJ�LWV�PHPEHUV�D�FRPPLWWHH�WR�OHDG�WKH�&RQJUHVV�
����7KH�PDVVHV�RI�WKH�3HRSOH
V�&RQJUHVVHV�FKRRVH�3HRSOH
V�&RPPLWWHHV�WR�DGPLQLVWHU�DOO�WKH�VHUYLFHV��7KHVH
&RPPLWWHHV�DUH�UHVSRQVLEOH�WR�WKH�3HRSOH
V�&RQJUHVVHV�
����0HPEHUV�RI�HDFK�SURIHVVLRQ�IRUP�WKHLU�RZQ�XQLRQ�WR�GHIHQG�WKHLU�SURIHVVLRQDO�ULJKWV�
����7KH�*HQHUDO�3HRSOH
V�&RQJUHVV�LV�WKH�QDWLRQDO�FRQIHUHQFH�RI�WKH�3HRSOH
V�&RPPLWWHHV�DQG�3URIHVVLRQDO
8QLRQV��7KH�*HQHUDO�3HRSOH
V�&RQJUHVV�VKDOO�KDYH�D�*HQHUDO�6HFUHWDULDW�WR�H[HFXWH�WKH�JHQHUDO�SROLF\�RI�WKH
6WDWH�DV�GHILQHG�E\�WKH�3HRSOH
V�&RQJUHVVHV��7KH�*HQHUDO�6HFUHWDULDW�SUHSDUHV�WKH�VHVVLRQV�RI�WKH�*HQHUDO
3HRSOH
V�&RQJUHVV�DQG�GUDZV�XS�DQ�DJHQGD�RI�WKH�*HQHUDO�3HRSOH
V�&RQJUHVV��H[HFXWLQJ�LWV�UHVROXWLRQV�DQG
UHFRPPHQGDWLRQV��7KH�*HQHUDO�6HFUHWDULDW�FRQVLVWV�RI�D�6HFUHWDU\�*HQHUDO�DQG�D�QXPEHU�RI�VHFUHWDULHV��HDFK
VKDOO�VXSHUYLVH�RQH�RI�WKH�VHFWRUV�RI�DFWLYLWLHV�LQ�WKH�6WDWH�

$UWLFOH���>&KDLUPDQ@
7KH�*HQHUDO�3HRSOH
V�&RQJUHVV�FKRRVHV�D�FKDLUPDQ�WR�SUHVLGH�RYHU�LWV�VHVVLRQV��WR�VLJQ�WKH�ODZV�E\�RUGHU�RI�WKH
&RQJUHVV��DQG�WR�DFFHSW�WKH�FUHGHQWLDOV�RI�WKH�UHSUHVHQWDWLYHV�RI�IRUHLJQ�FRXQWULHV�

$UWLFOH���>$EVHQFH@
,Q�WKH�FDVH�RI�DEVHQFH�RI�WKH�&KDLUPDQ�RI�WKH�*HQHUDO�3HRSOH
V�&RQJUHVV�RU�LI�VRPHWKLQJ�KLQGHUV�KLP�IURP
SHUIRUPLQJ�KLV�GXWLHV��WKH�6HFUHWDU\�*HQHUDO�ZLOO�WHPSRUDULO\�UHSODFH�KLP�

$UWLFOH���>(OHFWLRQ@
����7KH�*HQHUDO�3HRSOH
V�&RQJUHVV�FKRRVHV�WKH�6HFUHWDU\�*HQHUDO�DQG�WKH�6HFUHWDULHV��GLVPLVVHV�WKHP��DQG
DFFHSWV�WKHLU�UHVLJQDWLRQV�
����7KH�6HFUHWDU\�*HQHUDO�DQG�WKH�6HFUHWDULHV�DUH�MRLQWO\�UHVSRQVLEOH�WR�WKH�*HQHUDO�3HRSOH
V�&RQJUHVV�ZKLOH
HYHU\�VHFUHWDU\�LV�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH�VHFWRU�KH�VXSHUYLVHV�

$UWLFOH���>%XGJHW@
7KH�*HQHUDO�%XGJHW�RI�WKH�6WDWH�LV�LVVXHG�E\�D�ODZ�DQG�WKH�*HQHUDO�3HRSOH
V�&RQJUHVV�HQGRUVHV�WKH�EDODQFH
VKHHW�RI�WKH�6WDWH�

$UWLFOH���>'HSDUWPHQWV��(PSOR\HHV@
$�/DZ�UHJXODWHV�WKH�HVWDEOLVKPHQW�RI�SXEOLF�GHSDUWPHQWV�DQG�DSSRLQWPHQWV�DQG�GLVPLVVDOV�RI�*RYHUQPHQW
HPSOR\HHV�

$UWLFOH���>'HIHQVH@
'HIHQGLQJ�WKH�&RXQWU\�LV�WKH�UHVSRQVLELOLW\�RI�HYHU\�FLWL]HQ��7KURXJK�JHQHUDO�PLOLWDU\�WUDLQLQJ��WKH�3HRSOH�VKDOO
EH�WUDLQHG�DQG�DUPHG��/DZ�UHJXODWHV�WKH�PHWKRG�IRU�SUHSDULQJ�PLOLWDU\�FDGUHV�DQG�WKH�JHQHUDO�PLOLWDU\�WUDLQLQJ�

$UWLFOH����>7HUPV@
7KH�WHUPV�
&RXQFLO�RI�0LQLVWHU
��
3ULPH�0LQLVWHU
��DQG�
0LQLVWHU
�DUH�WR�EH�UHSODFHG��ZKHUHYHU�PHQWLRQHG��E\�WKH
WHUPV�
*HQHUDO�6HFUHWDULDW�RI�WKH�*HQHUDO�3HRSOH
V�&RQJUHVV
��
6HFUHWDU\�*HQHUDO
��DQG�
7KH�6HFUHWDU\
�
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7KH�*UHDW�*UHHQ�&KDUWHU�RI�+XPDQ�5LJKWV�LQ�WKH�(UD�RI�WKH�0DVVHV���IXOOWH[W

$UWLFOH���
'HPRFUDF\� LV� WKH� SRZHU� RI� WKH� SHRSOH� DQG� QRW� WKH� H[SUHVVLRQ� RI� WKH� SHRSOH�� 7KH�PHPEHUV� RI� WKH� VRFLHW\
GHFODUH�WKDW�SRZHU�EHORQJV�WR�WKH�SHRSOH��7KH\�H[HUFLVH�LW�GLUHFWO\��ZLWKRXW�LQWHUPHGLDU\�RU�UHSUHVHQWDWLYHV�LQ
WKH�SRSXODU�FRQJUHVVHV�DQG�WKH�SRSXODU�FRPPLWWHHV�

$UWLFOH���
7KH�PHPEHUV�RI�WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�FRQVLGHU�WKH�OLIH�RI�WKH�LQGLYLGXDO�VDFUHG�DQG�SURWHFW�LW��7KH\�IRUELG
LWV�DOLHQDWLRQ��,PSULVRQPHQW�FDQ�RQO\�EH�H[HUFLVHG�DJDLQVW�WKRVH�IRU�ZKRP�OLEHUW\�FRQVWLWXWHV�D�GDQJHU�RU�D
FRQWDPLQDWLRQ� RI� RWKHUV�� 7KH� DLP� RI� SXQLVKPHQW� LV� WR� UHQHZ� VRFLHW\�� WR� SURWHFW� LWV� KXPDQ� YDOXHV� DQG� LWV
LQWHUHVWV��7KH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�SURVFULEHV�SXQLVKPHQWV�ZKLFK�DWWDFN� WKH�GLJQLW\�DQG�WKH� LQWHJULW\�RI� WKH
KXPDQ� EHLQJ�� VXFK� DV� IRUFHG� ODERXU� RU� ORQJ�WHUP� LPSULVRQPHQW�� 7KH� -DPDKLUL\DQ� VRFLHW\� SURVFULEHV� DOO
DWWDFNV��SK\VLFDO�RU�PHQWDO��RQ�WKH�SHUVRQ�RI�WKH�SULVRQHU��,W�FRQGHPQV�DOO�VSHFXODWLRQV�DQG�H[SHULPHQWV�RI
DQ\� NLQG� RI� ZKLFK� KH� FRXOG� EH� WKH� VXEMHFW�� 7KH� SXQLVKPHQW� LV� SHUVRQDO� DQG� VXIIHUHG� E\� WKH� LQGLYLGXDO
IROORZLQJ�D�FULPLQDO�DFW�RQ�ZKLFK�LW�PXVW�GHSHQG��7KH�SXQLVKPHQW�DQG�LWV�FRQVHTXHQFHV�FDQQRW�H[WHQG�WR�WKH
IDPLO\�QRU�WKH�SHUVRQV�FORVH�WR�WKH�FULPLQDO���2QH�RQO\�FRPPLWV�HYLO�WR�RQH
V�RZQ�GHWULPHQW�DQG�QRERG\�ZLOO
DVVXPH�ZKDW�KH�KDV�QRW�FRPPLWWHG��

$UWLFOH��
7KH�PHPEHUV�RI�WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�DUH��LQ�WLPHV�RI�SHDFH��IUHH�LQ�DOO�WKHLU�PRYHPHQWV�DQG�LQ�WKH�FKRLFH
RI�WKHLU�UHVLGHQFH�

$UWLFOH��
&LWL]HQVKLS�LQ�WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�LV�D�VDFUHG�ULJKW��1RERG\�FDQ�EH�GHSULYHG�RI�LW�RU�KDYH�LW�UHPRYHG�

$UWLFOH���
7KH�PHPEHUV� RI� WKH� -DPDKLUL\DQ� VRFLHW\� IRUELG� FODQGHVWLQH� DFWLRQ� DQG� UHFRXUVH� WR� IRUFH� LQ� DOO� LWV� IRUPV�
YLROHQFH�� WHUURULVP� DQG� VDERWDJH�� 7KHVH� DFWV� FRQVWLWXWH� D� EHWUD\DO� RI� WKH� YDOXHV� DQG� SULQFLSOHV� RI� WKH
-DPDKLUL\DQ� VRFLHW\�� ZKLFK� DIILUPV� WKH� VRYHUHLJQW\� RI� WKH� LQGLYLGXDO� LQ� WKH� %DVLF� 3RSXODU� &RQJUHVVHV�
JXDUDQWHHLQJ�KLP�WKH�ULJKW�WR�H[SUHVV�KLV�RSLQLRQ�SXEOLFO\��7KH\�UHMHFW�DQG�FRQGHPQ�YLROHQFH�DV�D�PHDQV�RI
LPSRVLQJ�LGHDV�DQG�RSLQLRQV��7KH\�DGRSW�GHPRFUDWLF�GLDORJXH�DV�WKH�RQO\�PHWKRG�RI�GHEDWH�DQG�FRQVLGHU�DQ\
KRVWLOH� UHODWLRQ� WRZDUGV� WKH� -DPDKLUL\DQ� VRFLHW\� OLQNHG� WR� D� IRUHLJQ� LQVWDQFH�� ZKDWHYHU� LWV� IRUP�� DV� KLJK
WUHDVRQ�DJDLQVW�LW�

$UWLFOH���
7KH�PHPEHUV�RI� WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�DUH� IUHH� WR� IRUP�XQLRQV�� WUDGH�XQLRQV�DQG�OHDJXHV� WR�GHIHQG�WKHLU
SURIHVVLRQDO�LQWHUHVWV�

$UWLFOH���
7KH�PHPEHUV�RI�WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�DUH�IUHH�LQ�WKHLU�SULYDWH�DFWV�DQG�WKHLU�SHUVRQDO�UHODWLRQV��1RERG\
FDQ�LQYROYH�WKHPVHOYHV�WKHUHLQ��H[FHSW�DW�D�FRPSODLQW�IURP�RQH�RI�WKH�SDUWQHUV�FRQFHUQHG�RU�LI�WKH�DFW�DQG�WKH
UHODWLRQ�DWWDFN�RU�DUH�SUHMXGLFLDO�WR�VRFLHW\��RU�LI�WKH\�DUH�FRQWUDU\�WR�LWV�YDOXHV�

$UWLFOH���
7KH�PHPEHUV�RI�WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�FRQVLGHU�WKH�OLIH�RI�WKH�KXPDQ�EHLQJ�WR�EH�VDFUHG�DQG�SURWHFW�LW��7KH
REMHFWLYH�RI�WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�LV�WR�DEROLVK�FDSLWDO�SXQLVKPHQW��7R�WKLV�HQG��WKH�GHDWK�SHQDOW\�FDQ�RQO\
EH� H[HUFLVHG� DJDLQVW� DQ� LQGLYLGXDO� ZKRVH� H[LVWHQFH� FRQVWLWXWHV� D� GDQJHU� RU� LV� GHOHWHULRXV� WR� VRFLHW\�� 7KH
SHUVRQ�FRQGHPQHG�WR�GHDWK�PD\�UHTXHVW�WKDW�KLV�VHQWHQFH�EH�OLJKWHQHG�RU��LQVWHDG�RI�KLV�OLIH��RIIHU�D�SHUVRQDO
WULEXWH��7KH�FRXUW�PD\�FRPPXWH�WKH�SHQDOW\�LI�WKLV�GHFLVLRQ�LV�QRW�SUHMXGLFLDO�WR�VRFLHW\�RU�LI�LW�LV�QRW�FRQWUDU\
WR� KXPDQ� YDOXHV�� 7KH� PHPEHUV� RI� WKH� -DPDKLUL\DQ� VRFLHW\� FRQGHPQ� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� WKH� H[HFXWLRQ� RI
FDSLWDO�SXQLVKPHQW�E\�UHSXJQDQW�PHWKRGV��VXFK�DV�WKH�HOHFWULF�FKDLU��WKH�XVH�RI�WR[LF�JDV�RU�LQMHFWLRQV�

$UWLFOH���
7KH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�JXDUDQWHHV�WKH�ULJKW�WR�SOHDG�DQG�WKH�LQGHSHQGHQFH�RI�WKH�MXGLFLDO�V\VWHP��(DFK�RI
LWV�PHPEHUV�LV�HQWLWOHG�WR�D�IDLU�DQG�FRPSOHWH�WULDO�

$UWLFOH����
7KH�MXGJHPHQWV�RI�WKH�PHPEHUV�RI�WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�DUH�EDVHG�RQ�VDFUHG�ODZ��UHOLJLRQ�RU�FXVWRP��WKH
WHUPV�RI�ZKLFK�DUH�VWDEOH��XQFKDQJHDEOH�DQG�IRU�ZKLFK�WKHUH�FDQ�EH�QR�VXEVWLWXWH��7KH\�GHFODUH�WKDW�UHOLJLRQ
LV�DQ�DEVROXWH�EHOLHI�LQ�WKH�GLYLQLW\�DQG�D�VDFUHG�VSLULWXDO�YDOXH��,W�LV�SHUVRQDO�WR�HDFK�SHUVRQ�DQG�FRPPRQ�WR
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HYHU\RQH�� ,W� LV� D� GLUHFW� UHODWLRQVKLS� ZLWK� WKH� &UHDWRU�� ZLWKRXW� LQWHUPHGLDU\�� 7KH� -DPDKLUL\DQ� VRFLHW\
SURVFULEHV�LWV�PRQRSRO\�DQG�LWV�H[SORLWDWLRQ�IRU�SXUSRVHV�RI�VXEYHUVLRQ��IDQDWLFLVP��VHFWDULDQLVP��SDUWLVDQ�LQ
VSLULW�DQG�IUDWULFLGDO�ZDU�

$UWLFOH����
7KH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�JXDUDQWHHV�WKH�ULJKW�WR�ZRUN��,W�LV�D�ULJKW�DQG�D�GXW\�IRU�HYHU\RQH��LQ�WKH�OLPLWV�RI
RQH
V� SHUVRQDO� HIIRUW� RU� LQ� DVVRFLDWLRQ�ZLWK� RWKHUV�� (YHU\ERG\� KDV� WKH� ULJKW� WR� H[HUFLVH� WKH� ZRUN� RI� WKHLU
FKRLFH��7KH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\� LV�RQH�RI�SDUWQHUV�DQG�QRW�RQH�RI�SDLG�HPSOR\HHV��2ZQHUVKLS�� WKH� IUXLW�RI
ODERXU��LV�VDFUHG�DQG�SURWHFWHG��LW�FDQ�RQO\�EH�DWWDFNHG�LQ�WKH�SXEOLF�LQWHUHVW�DQG�ZLWK�IDLU�FRPSHQVDWLRQ��7KH
-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�LV�IUHH�IURP�WKH�VODYHU\�RI�VDODULHV��VWDWLQJ�WKH�ULJKW�RI�HYHU\ERG\�RYHU�WKHLU�ODERXU�DQG
SURWHFWLRQ��2QO\�WKRVH�ZKR�SURGXFH�FRQVXPH�

$UWLFOH����
7KH�PHPEHUV�RI� WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�DUH� OLEHUDWHG� IURP�DQ\� IHXGDOLVP��7KH� ODQG� LV�QRERG\
V�SURSHUW\�
(DFK� SHUVRQ� KDV� WKH� ULJKW� WR� H[SORLW� LW� DQG� WR� EHQHILW� IURP� LW� E\� ODERXU�� DJULFXOWXUH� RU� DQLPDO�NHHSLQJ�
WKURXJKRXW�KLV�OLIH��WKDW�RI�KLV�KHLUV��DQG�ZLWKLQ�WKH�OLPLWV�RI�KLV�HIIRUW�DQG�WKH�VDWLVIDFWLRQ�RI�KLV�QHHGV�

Article ���
7KH�PHPEHUV�RI�WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�DUH�IUHH�IURP�DQ\�UHQW��$�KRXVH�EHORQJV�WR�WKH�SHUVRQ�ZKR�OLYHV�LQ�LW��,W
HQMR\V�D�VDFUHG�LPPXQLW\�LQ�UHVSHFW�RI�ULJKWV�RI�QHLJKERXUKRRG���<RXU�FORVH�QHLJKERXUV�RU�GLVWDQW�QHLJKERXUV��
7KH�UHVLGHQFH�FDQQRW�EH�XVHG�WR�KDUP�VRFLHW\�

Article 14.

The Jamahiriyan society is united. It guarantees everyone a worthy and prosperous life and a

developed state of health, so as to achieve a society of healthy people. It guarantees protection of childhood,

motherhood old age and of invalids. The Jamahiriyan society is the guardian of all those who do not have a

guardian.

Article 15.

Education and knowledge are natural rights for everyone. Any individual has the right to choose

his education and the knowledge which suits him, without imposed constraint or orientation.

Article 16.

The Jamahiriyan society is the society of goodness and of noble values. It considers ideals and

human principles sacred. Its aim is a humanitarian society where aggression, war, exploitation and terrorism will

be banished and where there will be no difference between great and small. All nations, all peoples, and all

national communities have the right to live free, according to their options and the principles of self-

determination. They have the right to establish their national entity. Minorities have the right to safeguard their

entity and their heritage. The legitimate aspirations of the latter cannot be repressed. Neither can they be

assimilated by force into one or several different nations or national communities.

Article 17.

The members of the Jamahiriyan society affirm the right of each person to profit from the

benefits, the advantages, the values and the principles which are obtained for him by agreement, cohesion, union,

affinity and the affection of the family, the tribe, the nation and humanity. To this end, they work to establish the

natural national entity of their nation and support all those who fight to achieve this aim. The members of the

Jamahiriyan society reject any segregation between men due to their colour, their race, their religion or their

culture.
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Article 18.

The members of the Jamahiriyan society protect liberty. They defend it everywhere in the world.

They support the oppressed, and encourage all peoples to confront injustice, oppression, exploitation and

colonialism. They encourage them to combat imperialism, racism and fascism, in accordance with the principle

of the collective struggle of peoples against the enemies of liberty.

Article 19.

The Jamahiriyan society is a society of splendour and fulfilment. It guarantees each person the

right of thought, creation and innovation. The Jamahiriyan society works for the development of the sciences, the

arts and literature. It guarantees they will be disseminated among the popular masses so as to prohibit any

monopoly on them

Article 20.

The members of the Jamahiriyan society affirm the sacred right for men to be born into a

coherent family, where motherhood, fatherhood and brotherhood are given to him. Fulfilment of the human

being is only in compliance with his nature if it is assured by natural motherhood and feeding. The child must be

brought up by its mother.

Article 21.

The members of the Jamahiriyan society, men or women, are equal in everything which is

human. The distinction of rights between men and women is a flagrant injustice which nothing justifies. They

proclaim that marriage is a fair association between two equal partners. Nobody can conclude a marriage

contract by constraint, nor divorce in any other way than by mutual consent or by a fair judgement. It is unfair to

dispossess the children of their mother, and the mother of her home.

Article 22.

The members of the Jamahiriyan society considers servants as the slaves of modern times,

enslaved by their masters. No law governs their situation, and they have no guarantee nor protection. They live

under the arbitrary nature of their masters, and are victims of tyranny. They are forced, by necessity and in order

to survive, to carry out work which ridicules their dignity and human feelings. For this reason, the Jamahiriyan

society proscribes recourse to servants in the home. The house must be maintained by its owners.

Article 23.

The members of the Jamahiriyan society are convinced that peace between nations can

guarantee them prosperity, abundance and harmony. They call for an end to the trade of arms and their

manufacture for purposes of exploitation. The arms industry constitutes a waste of wealth of societies, a burden

on individual taxpayers, causing the spread of destruction and annihilation in the world.

$UWLFOH ���� 7KH�PHPEHUV� RI� WKH� -DPDKLUL\DQ� VRFLHW\� FDOO� IRU� WKH� VXSSUHVVLRQ� RI� QXFOHDU�� EDFWHULRORJLFDO� DQG
FKHPLFDO�ZHDSRQV�DQG�DQ\�RWKHU�PHDQV�RI�PDVVLYH�H[WHUPLQDWLRQ�DQG�GHVWUXFWLRQ��7KH\�FDOO�IRU�HOLPLQDWLRQ�RI
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DOO�WKH�H[LVWLQJ�VWRFNV��IRU�WKH�SUHVHUYDWLRQ�RI�KXPDQLW\�IURP�WKH�GDQJHUV�UHSUHVHQWHG�E\�WKH�ZDVWH�IURP�QXFOHDU
SRZHU�VWDWLRQV�

Article 25.

The members of the Jamahiriyan society undertake to protect their society and political system

based on popular power. They also undertake to safeguard its values, principles and interests. They regard

collective defence as the only means to preserve them. They think that the defence of the Jamahiriyan society is

the responsibility of every citizen, man or woman. Nobody can have a substitute when confronted with death.

$UWLFOH����
7KH�PHPEHUV�RI�WKH�-DPDKLUL\DQ�VRFLHW\�FRPPLW�WKHPVHOYHV�WR�WKH�EDVHV�RI�WKLV�FKDUWHU��7KH\�GR�QRW�DOORZ�WKHP
WR� EH� LQIULQJHG� DQG� IRUELG� WKHPVHOYHV� DQ\� DFW� FRQWUDU\� WR� WKH� SULQFLSOHV� DQG� ULJKWV� WKDW� LW� JXDUDQWHHV�� (DFK
SHUVRQ� KDV� WKH� ULJKW� WR� SOHDG� XQGHU� WKH� ODZ� IRU� WKH� SXUSRVH� RI� UHSDUDWLRQ� RI� DQ\� DWWDFNV� RQ� WKH� ULJKWV� DQG
OLEHUWLHV�WKDW�LW�DQQRXQFHV�

$UWLFOH����
7KH�PHPEHUV�RI�WKH�-DPDKLUL\DQ�6RFLHW\�RIIHU�WKH�ZRUOG��DQG�ZLWK�SULGH��WKH�*UHHQ�%RRN��WKH�JXLGH�DQG�SDWK�RI
HPDQFLSDWLRQ�IRU�WKH�DFTXLVLWLRQ�RI�OLEHUW\��7KH\�DQQRXQFH�WR�WKH�SRSXODU�PDVVHV�WKH�DGYHQW�RI�D�QHZ�DJH��ZKHQ
FRUUXSW�UHJLPHV�ZLOO�EH�DEROLVKHG�DQG�IURP�ZKLFK�DQ\�WUDFH�RI�W\UDQQ\�DQG�H[SORLWDWLRQ�ZLOO�EH�H[WLUSDWHG�
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