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EU meegesleept in ruzie met Libië
Kwestie-Hannibal Gaddafi leidt tot vergelding tegen Europa
Europa is betrokken
geraakt bij de ruzie tussen
Libië en Zwitserland. De
EU-ministers wisten er
gisteren niet goed raad mee.
Door onze redacteuren
Brussel/Rotterdam, 23 febr.
Het begon in juli 2008 met de arrestatie door de Geneefse politie
van Hannibal Gaddafi, vijfde zoon
van de Libische leider, wegens mishandeling van huishoudelijk personeel. Dat leidde tot woedende
Libische maatregelen tegen Zwitserland, inclusief handelsbeperkingen en de de facto gijzeling van
twee Zwitserse zakenlieden. Bern
heeft allang besloten Hannibal
Gaddafi niet te vervolgen. Maar inmiddels zijn de meeste landen van
de Europese Unie zeer tegen hun
zin betrokken geraakt bij de zaak.
Hun burgers krijgen geen visa
meer voor Libië. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken
wisten er gisteren in Brussel tijdens hun maandelijks beraad in
Brussel niet zo goed raad mee.
Ze steunden Zwitserland natuurlijk. Zeker toen het er zondagnacht op leek dat de Libische politie de Zwitserse ambassade zou
gaan bestormen om daar een van
de twee Zwitserse zakenlieden
weg te halen. Die moest een gevangenisstraf van vier maanden wegens schending van de visumwetten gaan uitzitten. De Oostenrijkse minister Michael Spindelegger
zei in Brussel dat de meeste grote
EU-landen hun ambassadeur in
Tripoli naar de Zwitserse ambassade hadden gestuurd. Een belangrijk principe stond immers op het
spel, de ambassadegrond diende

gerespecteerd te worden.
Uiteindelijk gaf de Zwitser zich
gisteren zelf aan de politie over. De
tweede mocht gisteren zelfs weg
uit het land dat hem sinds juli
2008 had verhinderd te vertrekken, zelfs nadat de Zwitserse president Hans-Rudolf Merz zomer
2009 naar Tripoli was gereisd om

zijn excuses voor de arrestatie van
Hannibal Gaddafi aan te bieden.
De ruzie tussen Zwitserland en
Libië is daarmee nog niet opgelost,
en evenmin het grotere probleem
tussen de EU en Libië. Eind vorig
jaar besloot Zwitserland 188 Libiërs, onder wie de Libische leider,
diens familie en andere hoge func-

tionarissen, op de zwarte lijst te
zetten voor Schengenvisa. Vorige
week maakte Libië bekend dan
ook geen visa meer te geven aan
burgers uit landen die tot de
Schengenzone behoren – in totaal
25, waaronder de meeste EU-landen. Die vrezen nu dat de kwestie
hun economische banden met het
olieland Libië in gevaar brengt.
En daar zat ook de irritatie van
de EU-ministers die gisteren in
Brussel vergaderden: Zwitserland,
zelf geen EU-lid, gebruikt de
Schengenzone om een sanctie op
te leggen aan een land waar het
een probleem mee heeft – en meteen heeft de hele EU er last van.
En juist die EU-landen zijn altijd zo voorzichtig met sancties:
daar beslissen ze pas over als ze het
er allemaal over eens zijn. De Oostenrijkse minister Spindelegger
zei dat de EU het daar nu over ging
hebben met Zwitersland. Want zo
kon het natuurlijk niet. „Het
Schengenproces kan niet gebruikt
worden door één land om een
sanctie op te leggen aan een ander
land. Daar gaan we het dus over
hebben.”
Duitsland, Italië en EU-voorzitter Spanje onderhandelen nu alweer dagenlang met Libië over de
kwestie. „Spanje heeft het hele afgelopen weekeinde doorgewerkt”,
zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Moratinos gisteren. Meer wilde hij er niet over
kwijt: een oplossing is er nog niet.
Volgens de Zwitserse krant Tages
Anzeiger hoopt Bern dat Libië de
overblijvende Zwitserse gijzelaar
binnen twee weken zal laten gaan.
Maar als deze zaak iets heeft geleerd, is het wel dat op Libische
coulance niet hoeft te worden gerekend.

