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Tiivistelmä
Sotamarsalkka Khalifa Haftarin johtama LNA (Libyan National Army) kävi 14
kuukauden ajan taisteluita Libyan pääkaupungin Tripolin valtaamiseksi
kansainvälisesti tunnustettua hallitusta, GNA:ta (Government of National
Accord), vastaan. Turkin lisättyään GNA:lle antamaansa tukea talvella 2019–
2020 GNA pystyi valtamaan alueita LNA:lta ja lopulta kesäkuussa 2020 LNA
vetäytyi Etelä-Tripolista.
Rintamalinja on nyt siirtynyt Tripolin kaakkoispuolelle, Sirten ja Jufran
kaupunkien välille. Taistelut Sirten ja sen lähellä olevien öljyalueiden
valtaamiseksi voivat alkaa minä hetkenä tahansa. Ulkovallat ovat jo nyt
merkittävässä asemassa keskusteltaessa Libyan tulevaisuudesta, mutta eri
valtioiden lisättyä sotilaallista varustustaan on vaarana, että Libyan aseellinen
selkkaus syvenee entisestään.
Tripolin hyökkäyksen alettua huhtikuussa 2019 noin 200 000 ihmistä on joutunut
pakenemaan kodeistaan. Osa on palannut takaisin, mutta LNA on jättänyt
aiemmin kontrolloimilleen alueille miinoja, jotka ovat aiheuttaneet
kymmenittäin siviiliuhreja.
Tripolin humanitaarinen tilanne on heikko. Kaupungissa toimiviin
terveydenhuollon kohteisiin on tehty useasti iskuja. Lisäksi veden-, kaasun ja
sähkön saanti on ajoittain katkaistu painostuskeinona vastapuolta kohtaan.

Summary
The Libyan National Army (LNA) led by Field Marshal Khalifa Haftar tried for 14
months to capture the capital of Libya, Tripoli, from the internationally
recognized Government of National Accord (GNA). After Turkey increased its
military support to GNA in winter 2019–2020 GNA was able to capture areas
from LNA. In early June 2020 LNA had to withdraw from southern Tripoli.
The frontline has moved to southeast of Tripoli, between the cities of Sirte and
Jufra. The battle over Sirte and the oil fields close to it can start at any given
moment. Foreign countries are already in a significant position over the future
of Libya. As different states have increased their military capacities in Libya
there is danger of a new escalation of the conflict.
Since the battle for Tripoli started in April 2019 about 200 000 people have fled
their homes. Some have returned but mines left behind by the LNA have
caused a large number of civilian casualties.
The humanitarian situation in Tripoli is weak. Health care facilities in the city
have been hit several times. In addition, the delivery of water, gas and
electricity has been cut at times in order to pressure the opposing side.
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1. Tripolin tilanne vuonna 2020
Tässä tilannekatsauksessa käsitellään Libyan pääkaupungin Tripolin ja sitä
ympäröivien alueiden tilannetta tammi-kesäkuussa 2020. Tilannekatsaus
päivittää 11.9.2019 julkaistua maatietopalvelun Tripolin tilannekatsausta, joka
on luettavissa tästä.

1.1 Johdanto
Libyan konflikti kiihtyi vuoden 2020 alussa eikä edes koronapandemia hillinnyt
taisteluita.1 Maan itäosia tosiasiassa hallitseva, sotamarsalkka Khalifa Haftarin
johtama LNA (Libyan National Army) joutui vetäytymään valtaamiltaan EteläTripolin alueilta 4.6.20202 ja nyt Libyaa seuraavat tutkijat ovat odottavalla
kannalla, mitä tapahtuu seuraavaksi: pyritäänkö ratkaisuun neuvotteluiden
kautta vai sijoittuvatko seuraavat LNA:n ja YK:n tunnustamaa yhtenäishallitusta
(Government of National Accord, GNA) tukevien ryhmien väliset taistelut
Tripolin itäpuolelle Sirteen.3
Merkittävä käänne taisteluissa nähtiin alkuvuodesta 2020, kun Turkki ryhtyi
tukemaan GNA:ta aseellisesti sekä lähettämään maahan taistelijoita. Turkin
toimittamat lennokit sekä parantunut GNA:ta tukevien ryhmien välinen
koordinaatio edesauttoivat GNA:ta valtaamaan alueita LNA:lta. 4 LNA
hallitsee edelleen maan itä- ja eteläosia. GNA:n vallattua alueita takaisin
onkin väläytelty jopa maan jakautumista kahtia, koska kumpikaan osapuoli ei
ole valmis lopettamaan taisteluita ja alistumaan.5 Turkki ei tulisi kuitenkaan
hyväksymään maan jakautumista, sillä jakaantuminen veisi siltä
mahdollisuuden hyödyntää merenalaisia energiavaroja. Se on saanut pääsyn
näihin tehtyään GNA:n kanssa sopimuksen merirajoista vuoden 2019 lopulla. 6
Ulkovaltojen rooli Libyan aseellisessa selkkauksessa onkin vahvistunut
entisestään vuoden 2020 aikana ja selkkaus on muuttunut yhä enemmän
sijaissodaksi ulkovaltojen kesken.7 YK:n pääsihteeri Antonio Guterrez totesi
8.7.2020, että ulkovaltojen sekaantuminen Libyan tilanteeseen on noussut
ennennäkemättömälle tasolle. Maahan tuodaan paljon aseita sekä
ulkomaisia palkkasotureita asevientikiellosta huolimatta.8
Tammikuussa 2020 Berliinissä, Saksassa, pidettiin kansainvälinen konferenssi,
jossa yritettiin löytää ratkaisua Libyan sisällissotaan. Osallistujamaat lupasivat
kunnioittaa asevientikieltoa, mutta tämä ei ole käytännössä toteutunut. 9
Egypti ehdotti vuoden 2020 kesäkuun alussa tulitaukoa LNA:n joukkojen

Keskitalo 16.6.2020.
Reuters/ al-Sahili 4.6.2020.
3 Ks. esim. Jalel Harchaouin haastattelu: Siyaset 1.7.2020.
4 France 24 14.4.2020.
5 Reuters 10.6.2020.
6 Siyaset 1.7.2020.
7 Keskitalo 16.6.2020.
8 United Nations 8.7.2020.
9 AP/ Jordans et.al. 19.1.2020.
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jouduttua vetäytymään. LNA:ta tukevat Venäjä ja Arabiemiraatit tukivat
ehdotusta, mutta GNA:ta tukeva Turkki hylkäsi sen.10
LNA:n jouduttua vetäytymään osapuolet saattavat olla valmiita YK-vetoisiin
neuvotteluihin, mutta niiden toteutuminen ei ole varmaa. Vaikka GNA:n ja
LNA:n välillä käytäisiinkin neuvotteluita ulkovaltojen tuella, on Libyassa silti
paljon paikallisia kysymyksiä, joita ei ole ratkaistu. Ei ole esimerkiksi kauaa siitä,
kun Tripolissa käytiin taisteluita paikallisten aseellisten ryhmien kesken. 11
Taistelut keskittyivät alkuvuodesta edelleen Länsi-Libyaan, jossa käytiin
taisteluita pääkaupungin Tripolin hallinnasta. UNSMILin mukaan väkivalta kiihtyi
Libyassa alkuvuodesta 2020, mikä näkyi myös kasvaneina siviiliuhrilukuina. 12
Armed Conflict Location & Event Data Projectin (ACLED) mukaan taistelut
kiihtyivät maaliskuun puolivälissä, kun LNA kiihdytti taisteluita ja iskuja Tripolin
valtaamiseksi. Alkuvuodesta se oli saanut runsaasti lisää aseistusta sekä
ulkomaisia taistelijoita tuekseen. GNA:ta tukevat Turkin joukot aloittivat
26.3.2020 sotilasoperaation ”Rauhan myrsky” työntääkseen LNA:n joukot pois
Tripolista ja Misratan läheisyydestä, pääkaupungin itäpuolelta. 13 GNA valtasi
loputkin osat Tripolista 4.6.2020.14
Libya-tutkija Jalel Harchaouin mukaan taistelu Sirten kaupungista tulee
olemaan kova ja se tulee määrittämään rajaa Itä- ja Länsi-Libyan välillä.
Rannikkokaupunki Sirten lähistöllä sijaitsee Oil Crescent -niminen alue, jossa
sijaitsee merkittävä määrä Libyan öljykentistä. Aseellinen selkkaus Libyassa ei
ole vielä päättynyt, sillä maassa on paljon luonnonvaroja ja ulkovalloilla on eri
intressejä Libyaan liittyen. Harchaouin mukaan aseellisen selkkauksen
seuraavat askeleet ovat vielä hyvin epävarmoja.15
Egypti uhkasi 20.6.2020 sotilaallisella väliintulolla, jos GNA:n joukot ylittäisivät
nykyisen rintamalinjan Sirten ja Jufran välillä eli etenisivät itään tai etelään.
Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia tukivat Egyptiä sen uhkauksessa.16 Turkki on
uhannut etenevänsä kohti Sirteä Egyptin uhkauksesta huolimatta, mutta sen
ilmavoimilla ei ole välttämättä riittävää kalustoa, jotta se pystyisi
toteuttamaan oman uhkauksensa.17 Turkin hallintoa lähellä oleva Yeni Safak lehti uutisoi kesäkuussa 2020, että Turkki on perustamassa laivastotukikohtaa
Misratan kaupungin edustalle. Tämän seurauksena Egyptin armeijan uutisoitiin
vahvistavansa laivastoaan.18 Itäosissa toimiva, LNA:ta tukeva hallitus (House of
Representatives) pyysi 13.7.2020 Egyptiä osallistumaan Libyan sotaan ja
tukemaan sitä taisteluissa Turkin tukemaa GNA:ta vastaan. Egyptin

Reuters 10.6.2020.
Keskitalo 16.6.2020.
12 UNSMIL 30.4.2020.
13 Carboni 9.4.2020.
14 Reuters/ al-Sahili 4.6.2020.
15 Siyaset 1.7.2020.
16 Reuters/ Mourad 21.6.2020.
17 Al-Monitor/ Gurcan 28.6.2020.
18 Al-Monitor/ Mikhail 1.7.2020.
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osallistuminen uhkaa eskaloida Libyan aseellista selkkausta eri ulkovaltojen
välillä.19
International Crisis Group arvioi kesäkuun 2020 Crisis Watch -katsauksessaan,
että rintamalinjan siirryttyä kohti Sirten kaupunkia, on olemassa riski
väkivaltaisuuksien kiihtymisestä alueella lähiviikkojen aikana.20

1.2 Viimeaikaisia oikeudenloukkauksia
Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Libyassa tapahtuu erilaisia
oikeudenloukkauksia esimerkiksi toimittajia, seksuaalivähemmistöjä ja
siirtolaisia, turvapaikanhakijoita ja pakolaisia kohtaan. 21 Yhdysvaltojen
ulkoministeriön vuotta 2019 käsittelevän ihmisoikeusraportin mukaan Libyassa
tapahtuu vakavia oikeudenloukkauksia, kuten mielivaltaisia ja laittomia
tappoja, pakotettuja katoamisia ja kidutusta, vapaan median rajoitusta ja
väkivaltaa esimerkiksi toimittajia, poliitikkoja ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita
kohtaan.22 Tässä kappaleessa käsitellään viime aikoina erityisesti Tripolin
alueella tapahtuneita oikeudenloukkauksia.
YK:n pääsihteerin mukaan rintamalinjan siirryttyä etelämmäs kostoiskut
vastapuolen edustajiksi katsottuja henkilöitä kohtaan ovat lisääntyneet. Myös
sosiaalista mediaa käytetään vihan ja väkivallan lietsomiseen jo valmiiksi
herkässä yhteiskunnallisessa tilanteessa.23 GNA:n joukkojen on raportoitu
varastelleen valtaamillaan alueilla ja aiheuttaneen niillä tuhoa. Ainakin osissa
tapauksissa kyseessä on epäilty olevan kostotoimia.24
Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch uutisoi 16.6.2020, että LNA:n joukot
ovat kohdelleet kaltoin siviili- ja armeijapukuisia miehiä Ain Zaran alueella
Tripolissa. Tekoja oli videoitu ja ladattu sosiaaliseen mediaan. Videolla yksi
tekijöistä sanoo heidän olevan sidoksissa LNA:n pataljoonaan 646 (Battalion
646). Videon otsikon mukaan ainakin yksi uhri tapettiin jälkikäteen. Henkilöitä
syytettiin GNA:n alaisiksi palkkasotureiksi ja videon mukaan henkilö oli
pidätetty Abu Salimin alueella. Kansainvälinen rikostuomioistuin on tehnyt jo
aiemmin LNA:n yhdestä komentajasta, Mahmoud al-Werfallista,
etsintäkuulutuksen.25
LNA:n vetäydyttyä Tarhounan kaupungista Tripolin kaakkoispuolelta ja sen
lähistöltä alueelta löytyi lasten ja aikuisten ruumiita. GNA:n joukot löysivät
paikallisesta sairaalasta 106 ruumista ja paikalliset ihmiset löysivät 8
joukkohautaa Tarhounan ympäriltä. Alue on ollut vuosia Kani-suvun ja sitä
tukevien aseellisten ryhmien (Kaniyat) hallinnassa. Ryhmän liittolaissuhteet
ovat vaihdelleet, mutta viimeksi se tuki LNA:ta.26 Kansainvälisen
rikostuomioistuimen syyttäjä totesi, että väitteet Tarhounasta ja sen ympäriltä
Reuters 14.7.2020.
International Crisis Group 6/2020.
21 HRW 2020.
22 USDOS 2020, s. 1-2.
23 United Nations 8.7.2020.
24 UNSMIL 7.6.2020.
25 HRW 16.6.2020.
26 Reuters 16.6.2020.
19
20

6 (36)

löydetyistä joukkohaudoista ovat uskottavia ja kyse voi olla sotarikoksista ja
rikoksista ihmisyyttä vastaan.27
YK:n ihmisoikeusneuvosto päätti 22.6.2020 tiedonhankintakomission
perustamisesta Libyaan. Sen on tarkoitus tutkia ihmisoikeuksien ja
kansainvälisen oikeuden loukkauksia.28
Libyassa esiintyy edelleen myös muita ihmisoikeusloukkauksia esimerkiksi
toimittajia kohtaan. YK:n väliaikaisen Libya-erityisedustajan mukaan mediaalan työntekijöiden kohtaama pelottelu ja väkivalta ovat kasvaneet
Libyassa29. UNSMIL on dokumentoinut ajalla 1.5.2019–3.5.2020 vähintään 9
tapausta Itä- ja Länsi-Libyassa, joissa toimittaja tai bloggaaja on siepattu,
vangittu mielivaltaisesti ja usein myös joutunut kidutuksen kohteeksi. Tripolissa
esimerkiksi ammuttiin kaksi toimittajaa lokakuussa 2019 ja 3.4.2020
radioaseman johtaja katosi Tripolin itäpuolella.30
Oikeuslaitoksen edustajia on siepattu sodan aikana. Maaliskuussa 2020
asianajajat ja tuomarit osoittivat eri puolilla Libyaa mieltään sieppauksia
vastaan.31 Sieppausten ja muun väkivallan uhka heikentävät oikeuslaitoksen
toimintakykyä.
Myös tavallisia ihmisiä siepataan Libyassa tavoitteena saada lunnaita.
Alaikäinen tyttö siepattiin toukokuussa 2020 Kremian alueella Tripolissa.
Sieppaajat vaativat Libya Heraldin mukaan 5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin
lunnaita. Hänet vapautettiin kaksi viikkoa sieppaamisen jälkeen. 32 Libyassa
tapahtuu myös mielivaltaisia pidätyksiä. Esimerkiksi Tarhounan kaupungissa
Tripolin kaakkoispuolella on pidätetty mielivaltaisesti siviileitä ja taistelijoita ja
kohdeltu heitä kaltoin.33
Libyassa olevien siirtolaisten ja pakolaisten tilanne ei ole muuttunut ja he
voivat edelleen kohdata väkivaltaa esimerkiksi aseellisten ryhmien ja
ihmiskauppiaiden taholta.34 Reutersin haastatteleman International Rescue
Committee -järjestön Libya-johtajan mukaan näyttää siltä, että nyt
pidätettynä on vähemmän siirtolaisia ja pakolaisia, mahdollisesti
koronapandemian takia. Avustusjärjestöillä ei ole kuitenkaan tietoa, missä
vapautetut tai pidätyskeskuksista poispäässeet henkilöt ovat.35 The New
Humanitarian -sivustolla ilmestyneen artikkelin mukaan GNA:n alaiset
viranomaiset eivät pysty enää ruokkimaan pidätyskeskuksissa olevia, minkä
takia merellä kiinniotettuja ihmisiä ei vietäisi keskuksiin. 36 YK:n pääsihteerin
International Criminal Court 22.6.2020.
UNSMIL 23.6.2020.
29 Defender Center for Human Rights julkaisi alkuvuodesta 2020 vuosiraportin
ihmisoikeustoimijoiden Libyassa kohtaamista oikeudenloukkauksista ja heidän
riittämättömästä oikeusturvastaan. Raportin Human Rights Defenders in Libya. Lack of
Protection and Absence of Legislation voi lukea täältä.
30 UNSMIL 3.5.2020.
31 ACLED 18.3.2020.
32 Libya Herald/ Zaptia 3.6.2020.
33 UNSMIL 20.4.2020.
34 Reuters 29.5.2020.
35 Reuters/ Lewis 8.5.2020.
36 The New Humanitarian/ Creta 26.2.2020.
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mukaan arviolta 1 200 siirtolaista ja pakolaista on edelleen virallisissa
pidätyskeskuksissa.37 Määriä epävirallisissa pidätyskeskuksissa olevista
henkilöistä ei mainittu lähteissä.
UNHCR:n täytyi sulkea siirtolaisille ja pakolaisille tarkoitettu transit-keskus
Tripolissa tammikuussa 2020 aseellisten ryhmien häirinnän takia.38 7.5.2020
tehtiin raketti-iskuja Tripoliin rannikolle, lähelle tukikohtaa, johon kiinniotettuja
siirtolaisia ja pakolaisia oltiin siirtämässä. 25 henkilön täytyi palata
rannikkovartioston veneeseen pakoon tulitusta.39 YK:n humanitaarisen avun
Libya-koordinaattori sanoi 29.5.2020, että salakuljettajien käyttämää varastoa,
jossa oli siirtolaisia, tulitettiin Mezdassa, Gharyanin eteläpuolella. Sen
seurauksena 30 siirtolaista sai surmansa ja 11 haavoittui. Tapauksesta uutisoi
myös Reuters.40

2 Aseelliset toimijat
Useat aseelliset ryhmät Libyan länsi-, itä- ja eteläosissa hallitsevat
turvallisuussektorin lisäksi pitkälti taloutta ja muita yhteiskunnan osia
kontrolloimillaan alueilla. Vuosia jatkunut aseellinen selkkaus ja esimerkiksi
asevientikiellon jatkuva rikkominen ovat mahdollistaneet sotatalouden
syntymisen, jonka avulla eri aseelliset ryhmät voivat rahoittaa toimintaansa. 41
Paikalliset ihmiset pyrkivät ylläpitämään hyviä suhteita aseellisiin ryhmiin, koska
ne voivat helpottaa esimerkiksi peruspalveluiden saamisessa.42
Tripolin eri osia kontrolloi neljä keskeistä aseellista ryhmää: Tripoli
Revolutionaries Brigade (TRB), Nawasi Brigade, Special Deterrance Forces
(SDF) sekä Abu Slim Central Security Unit.43 Ryhmät toimivat pääkaupungissa
Tripolissa, eivätkä ne ole pyrkineet vahvistamaan otettaan pääkaupungin
ulkopuolella. Tämä on johtanut valtion legitimiteetin heikkenemiseen samalla
kun ryhmien paikallinen valta-asema on kasvanut.44 LNA:n Tripolin operaation
alkamisen jälkeen pääkaupunkiin saapui myös muita aseellisia ryhmiä, ja
neljän edellä mainitun aseellisen ryhmän vaikutusvalta heikkeni jonkin verran,
muun muassa niiden sisäisten taisteluiden seurauksena.45
Egyptiläisen itsenäisen uutissivuston, Mada Masrin haastatteleman
misrataislähteen mukaan jotkin Tripoliin LNA:ta vastaan taistelemaan
saapuneet aseelliset ryhmät ovat jääneet kaupungin eteläpuolelle pyrkien
saamaan taloudellisia ja poliittisia etuja myöhemmässä vaiheessa. 46
Kuvatessaan turvallisuusvälikohtausten määriä Libyassa ACLED raportoi, että
GNA:han sidoksissa olevat SDF ja TRB taistelivat keskenään Zawiyat alUnited Nations 8.7.2020.
Reuters/ Lewis 8.5.2020.
39 Reuters/ Lewis 8.5.2020.
40 UNSMIL 29.5.2020; Reuters 29.5.2020.
41 Eaton et.al. 3/2020, s. 3.
42 Eaton et.al. 3/2020, s. 15–16.
43 Eaton et.al. 3/2020, s. 15.
44 Eaton et.al. 3/2020, s. 17.
45 Eaton et.al. 3/2020, s. 20.
46 Mada Masr 4.7.2020.
37
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Dahmanin alueella Tripolissa. GNA:n alainen sisäministeriö oli antanut SDF:lle
määräyksen pidättää TRB:n sotilasjohtaja ja taisteluita käytiin pidätyshetkellä.47
Taisteluissa pääkaupungin Tripolin hallinnasta pääasialliset osapuolet ovat
GNA ja LNA. Niillä on tukenaan sekä libyalaisia aseellisia ryhmiä sekä
ulkovaltoja.
Turkki ja Qatar tukevat GNA:ta 48 ja sen rinnalla taistelee myös Sudanista ja
Tsadista kotoisin olevia taistelijoita.49 Turkilla on esimerkiksi taloudellisia
intressejä tukea GNA:ta. Maat solmivat loppuvuodesta 2019 sopimuksen
merirajoista, jotka mahdollistavat Turkille merenalaisten energiavarojen
käytön.50 Jo aiemmin maahan toimitetun sotakaluston lisäksi Turkki on
vuodenvaihteesta 2019–2020 lähettänyt Libyaan Syyrian kansallisen armeijan
(Syrian National Army, SNA) alaisuudessa taistelevia syyrialaisia sekä turkkilaisia
sotilaita neuvonantajaksi, taistelijoiksi ja lennokkien käyttäjiksi.51
LNA:ta52, joka toimii Itä-Libyassa de facto hallitsijana, tukee idässä toimivien
aseellisten ryhmien lisäksi myös maan eteläosissa toimivia aseellisia ryhmiä.
Niiden avulla LNA sai laajempia alueita hallintaansa jo ennen hyökkäystään
kohti Tripolia.53
LNA:ta johtava sotamarsalkka Khalifa Haftar ilmoitti huhtikuussa 2020, että hän
on ”julkisen mandaatin” turvin ottamassa roolin maan hallitsijana. Ilmoituksen
katsottiin sivuuttavan Itä-Libyassa istuvan siviilihallinnon (House of
Representatives), jonka merkitys itäosissa on ollut vähäisempi Haftarin
asejoukkojensa ollessa alueen tosiasiallinen hallitsija.54 GNA sanoi Haftarin
ilmoituksen olevan vallankaappausyritys. Ilmoitus nähtiin Haftarin pyrkimyksenä
varmistaa rooli mahdollisissa tulevissa neuvotteluissa Libyan tilanteesta.55
Ilmoituksen konkreettiset vaikutukset eivät käyneet ilmi kevään 2020 aikana.
LNA:n merkittäviä ulkomaisia tukijoita ovat Arabiemiraatit, Venäjä 56, Egypti ja
Jordania.57 Lisäksi LNA:n tukena taistelee palkkasotureita Sudanista 58 ja
Tsadista.59 Center for Strategic & International Studies -tutkimuslaitoksen
mukaan huolimatta LNA:n vetäytymisestä pois Tripolista Venäjä on edelleen
sitoutunut Haftarin tukemiseen, eikä se ole poistumassa maasta tai
miehittämistään sotilastukikohdista. Tukikohdat ovat Venäjälle strategisesti
tärkeitä sijainteja Välimerellä.60
ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
48 BBC 6.1.2020.
49 HRW 16.6.2020.
50 Reuters 7.6.2020; Wehrey 23.1.2020.
51 Reuters/ Laessing et.al. 17.2.2020; Wehrey 23.1.2020.
52 Myös LAAF, Libyan Arab Armed Forces.
53 Eaton et.al. 3/2020, s. 2-3.
54 Reuters 27.4.2020.
55 France 24 28.4.2020.
56 France 24 14.4.2020.
57 Reuters/ al-Warfalli 6.1.2020.
58 ACLED 25.3.2020.
59 HRW 13.2.2020.
60 CSIS/ Katz & Bermudez Jr. 17.6.2020.
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Venäjän hallintoon yhteyksiä omaavalla Wagner Groupilla 61 on jopa 1 200
sotilasta Libyassa tukemassa Haftaria, käy ilmi YK luottamuksellisesta raportista,
jonka tietoja julkaistiin toukokuussa 2020. Raportin tiedot perustuvat avointen
lähteiden tietoihin ja Libyassa nähtyyn Wagner Groupiin yhdistettyyn
sotakalustoon.62 Wagnerien toiminnasta Libyassa oli jo ennen kevättä 2020
viitteitä. Venäjän hallinto on kieltänyt tiedot.63 Libya-tutkija Jalel Harchaouin
heinäkuussa 2020 esittämän arvion mukaan Wagnereiden riveissä Libyassa on
noin 25 000 palkkasotilasta. He ovat Harchaouin mukaan tehneen suurimman
osan puolustustyöstä kesäkuun 2020 alun jälkeen.64 Yhdysvaltain armeijan
Afrikan komentokeskus AFRICOM tiedotti 15.7.2020, että Libyassa on 2 000
Wagnereihin kuuluvaa sotilasta.65 Myös Center for Strategic & International
Studies -tutkimuslaitoksen mukaan Wagnerit ovat olleet keskeisessä asemassa
Venäjän Haftarille tarjoamassa sotilaallisessa tuessa.66
Venäjän on raportoitu edesauttaneen syyrialaistaistelijoiden rekrytoimista
Libyaan Syyriasta hallinnon kontrolloimilta alueilta. Reuters uutisoi toukokuussa
2020 rekrytoinnin kiihtyneen, ja että tuolloin Libyaan oli rekrytoitu lähes tuhat
uutta syyrialaista palkkasotureiksi. Artikkelin mukaan yllä mainittu Wagner
rekrytoi syyrialaisia Venäjän armeijan valvonnan alaisuudessa. 67 Jalel
Harchaouin mukaan syyrialaistaistelijoiden määrä Venäjän lähettämänä
kasvaa koko ajan.68 Heinäkuussa 2020 hän arvioi heidän määräkseen 14 000
taistelijaa.69
AFRICOM sanoi kesäkuussa 2020, että Venäjä on vienyt Libyaan hävittäjiä
Syyriasta. AFRICOM oli kuvannut hävittäjiä eteläisessä Jufrassa sekä Sirtessä.
Kaupunkien välillä sijaitsee LNA:n ja GNA:n välinen rintamalinja, jolle LNA
vetäytyi.70 Center for Strategic & International Studies -tutkimuslaitoksen
mukaan Venäjän asevoimien läsnäoloa Jufran tukikohdassa on lisätty
keväällä ja sinne on tuotu myös venäläistä ilmatorjuntakalustoa, mahdollisesti
estämään Turkin ilmaiskuja.71 30.6.2020 uutisoitiin, että useita Libyassa olevia
venäläiskoneita operoidaan Latakiasta, Syyriasta, käsin. Niiden lisäksi Syyriasta
on uutisen mukaan lentänyt Libyaan myös yksi Syyrian ilmavoimien
lentokone.72
ISIS on tehnyt edelleen joitain iskuja Libyassa, mutta sillä ei ole varsinaisesti
hallussaan maa-alueita. Toukokuussa 2020 se teki iskuja LNA:n joukkoja

HRW 16.6.2020.
Reuters 6.5.2020.
63 Reuters 23.6.2020; CSIS/ Katz & Bermudez Jr. 17.6.2020.
64 The Red Line - Podcast 13.7.2020.
65 AFRICOM 15.7.2020.
66 CSIS/ Katz & Bermudez Jr. 17.6.2020.
67 Reuters 7.6.2020.
68 Siyaset 1.7.2020.
69 The Red Line - Podcast 13.7.2020.
70 Reuters 18.6.2020.
71 CSIS/ Katz & Bermudez Jr. 17.6.2020.
72 Itamilradar 30.6.2020.
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kohtaan Murzuqin maakunnassa 73 ja Tamanhintin alueella Sebhan
maakunnassa eteläisessä Libyassa.74

3 Alueiden hallinta ja taistelualueet

Libya, alueiden hallinta 22.6.2020. Polgeonow 22.6.2020
http://members.polgeonow.com/?zx=5771cfe354c24430.

ACLEDin 9.4.2020 julkaisemasta kartasta näkyvät alueet, joista on raportoitu
aseellisia taisteluita ja iskuja 29.3.–4.4.2020.75
Keväällä 2020 on raportoitu taisteluista erityisesti Tripolin eteläisissä osissa sekä
ilmasta käsin tehdyistä iskuista syvemmälle Tripoliin. ACLED raportoi esimerkiksi
4.3.2020 LNA:n ja GNA:n välisistä taisteluista Tripolissa ja al-Jufaran/al-Jfaran
piirikunnassa aivan Tripolin lounaispuolella. Kymmenittäin ihmisiä menehtyi,

ACLED 3.6.2020; Reuters 25.5.2020.
ACLED 3.6.2020.
75 Carboni 9.4.2020.
73
74

11 (36)

mutta ACLED ei erottele, olivatko he siviileitä.76 ACLED raportoi 15.4.2020, että
taistelut Tripolin ympäristössä kiihtyivät jälleen. GNA ja LNA taistelivat Tripolin
eteläosissa sijaitsevien Wadi al-Rabien, Ain Zaran ja Mashru al-Hadban alueilla.
LNA jatkoi iskujen tekemistä Tripoliin ja GNA iski drooneilla LNA:n
huoltoreitteihin Tarhunassa ja Bani Walidissa. Osa iskuista osui siviilikohteisiin. 77
UNSMIL raportoi 20.4.2020, että ainakin 28 siviiliä sai surmansa tai haavoittui
mielivaltaisten iskujen lisäännyttyä siviilialueilla Ain Zarassa, al-Swanissa, Tareeq
al-Shookissa, Souq al-Jumassa, al-Krimyassa, al-Furnajissa ja Aradassa.78
UNSMILin mukaan toukokuun alusta lähtien summittaisten iskujen määrä oli
kasvanut ja 1. – 8.5. ainakin 15 siviiliä kuoli ja 50 haavoittui Abu Salimin,
Tajouran, al-Hadba al-Badrin, Zanatan ja Zawit al-Dahmanin alueilla. UNSMILin
mukaan Tripolin Zawiat al-Dahmanin kaupunginosaa pommitettiin 8.5.2020.
Ainakin 2 siviiliä kuoli ja 3 haavoittui. 6.5.2020 asuintaloihin iskettiin Abu Salimin
kaupunginosassa ja ainakin yksi ihminen kuoli ja 27 haavoittui. Samana
päivänä Tajourassa sijaitseviin koteihin iskettiin raketein ja 3 henkilöä kuoli ja 10
haavoittui. 5.5.2020 al-Hadban kaupunginosassa tehtiin iskuja taloihin ja 2
siviiliä kuoli ja 3 haavoittui.79
Taisteluita GNA:n ja LNA:n välillä on käyty myös laajemmalla alueella LänsiLibyassa, esimerkiksi Garabullin alueella, Tripolin itäpuolella. 80
GNA valtasi 13.4.2020 Sormanin ja Sabrathan kaupungit LNA:lta. Ne sijaitsevat
rannikolla Tripolin länsipuolella.81 Valtauksia edelsivät kiivaat taistelut ja
lennokki-iskut.82 Aluemenetysten jälkeen LNA aloitti kiivaat ilmapommitukset
Tripoliin Mitigan lentokentän ympäristöön. Iskuja osui esimerkiksi
asuinrakennuksiin.83 Myös toukokuun alussa raportoitiin intensiivisestä
pommituksesta Tripolin eteläosien siviilialueille, esimerkiksi Abu Salimin
kaupunginosaan. Iskuja tehtiin ilmaiskuina sekä tykkitulella. Paikallisten ihmisten
mukaan pommitus oli pahinta pitkään aikaan.84
GNA sai vallattua tärkeän al-Watiyan ilmatukikohdan 18.5.2020. Se sijaitsee
Tripolista lounaaseen. GNA valtasi alueita myös Tripolin esikaupunkialueella. 85
Siitä huolimatta, että LNA:n joukot joutuivat vetäytymään edellä mainituilta
alueilta, onnistui sen silti tehdä ilmaiskuja Tripoliin. Reuters raportoi 31.5.2020,
että LNA teki iskuja puistoon Hay al-Andalusin kaupunginosaan. Iskujen
seurauksena 5 ihmistä kuoli ja 12 haavoittui. YK tuomitsi iskut. 86
LNA:n sotilasoperaatio pääkaupungin valtaamiseksi näytti yhä vaikeammalta
toukokuussa edellä mainittujen aluemenetysten takia. Lisäksi GNA valtasi
ACLED 4.3.2020.
ACLED 15.4.2020.
78 UNSMIL 20.4.2020.
79 UNSMIL 8.5.2020.
80 ACLED 6.5.2020.
81 France 24 14.4.2020; Aljazeera 14.4.2020.
82 Reuters 13.4.2020.
83 France 24 14.4.2020.
84 Reuters 11.5.2020.
85 ACLED 3.6.2020; Reuters 18.5.2020.
86 Reuters 31.5.2020.
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toukokuun lopulla osia Tripolin eteläisistä osista ja Asaban, Tarhounaan
johtavalla huoltoreitillä sijaitsevan kaupungin.87 GNA valtasi loputkin osat
Tripolista 4.6.2020.88
GNA valtasi Tarhounan sekä sen eteläpuolella sijaitsevan Bali Walidin
kaupungin ja siellä olevan ilmatukikohdan. LNA veti kesäkuun alussa joukkonsa
Tarhounasta Sirteen ja Jufraan.89
Taisteluita on käyty myös Misratan ja Sirten kaupunkien välisellä alueella.
Misrata on GNA:ta tukevien joukkojen hallinnassa ja LNA:ta tukevat joukot
valtasivat Sirten tammikuussa 2020.90 Sirten valtaus tuolloin onnistui, koska siellä
olleet misratalaisjoukot vetäytyivät ja paikallinen aseellinen ryhmä, Prikaati
604, vaihtoi puolta LNA:n hyväksi.91 LNA:n vallattua Sirten GNA on tehnyt
ilmaiskuja Sirten maakuntaan.92
GNA aloitti operaation Sirten takaisinvaltaamiseksi sen jälkeen, kun LNA oli
vetäytynyt Tripolista ja GNA vallannut strategisesti tärkeän Tarhounan. 93 GNA
yritti vallata Sirteä kesäkuun alussa, mutta epäonnistui,94 ja nyt se piirittää
edelleen Sirten kaupunkia.95 Rintamalinja on pysynyt pitkälti
muuttumattomana 10.6.2020 jälkeen, mutta molemmat osapuolet ovat
vahvistaneet asemiaan.96 Mada Masrin tietojen mukaan GNA ja erityisesti
Turkki ovat vähentäneet taisteluita, koska ne pyrkivät estämään aseellisen
yhteenoton Wagnereiden, Venäjän hallintoon kytköksissä olevien
palkkasotureiden kanssa.97 Heinäkuun puolivälissä Sirten taisteluiden todettiin
voivan alkaa minä päivänä tahansa.98
26.6.2020 raportoitiin, että venäläiset palkkasoturit olivat saapuneet Shararan
öljykentille. Niiden tarkoituksena oli estää öljyntuotanto, jonka jatkamista
monet maat ovat vaatineet. Öljykentät sijaitsevat pitkälti LNA:n hallitsemilla
alueilla. Kansainvälisen sopimuksen mukaan öljyä voidaan kuitenkin viedä
maasta vain Tripolissa olevan kansallisen öljy-yhtiön (National Oil Corporation,
NOC) kautta. Öljy on merkittävä tulonlähde Libyalle. Öljyn tuotannon
katkaisemista voi siten käyttää sotilaallisena ja poliittisena painostuskeinona.99
YK:n pääsihteerin mukaan tunnistamattomat sotakoneet tekivät 5.7.2020 iskun
GNA:n aiemmin keväällä valloittamaan al-Watiyan lentotukikohtaan.100

Reuters 22.5.2020.
Reuters/ al-Sahili 4.6.2020.
89 Reuters 5.6.2020.
90 France 24 14.4.2020.
91 Reuters/ al-Warfalli 6.1.2020.
92 ACLED 8.4.2020.
93 ACLED 10.6.2020.
94 Mada Masr 4.7.2020.
95 ACLED 17.6.2020.
96 United Nations 8.7.2020.
97 Mada Masr 4.7.2020.
98 The Red Line - Podcast 13.7.2020.
99 Reuters 26.6.2020.
100 United Nations 8.7.2020.
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Reutersin uutisen mukaan turkkilaislähde on sanonut Turkin perustavan Libyaan
kahta sotilastukikohtaa, joista toinen sijaitsee al-Watiyassa.101

3.1 Mitigan lentokentän turvallisuustilanne
Mitigan lentokenttä on pääkaupunki Tripolin ainoa lentokenttä, joka on
ajoittain toiminnassa.102 Se on ollut usein suljettu sinne tehtyjen iskujen takia ja
lentoja on ajoittain peruttu.103 LNA on tehnyt lentokentälle iskuja, koska se
sanoo Turkin käyttävän sitä sotilastukikohtana. GNA on kieltänyt tämän. 104
Reuters uutisoi 12.2.2020, että LNA oli kieltänyt YK:ta käyttämästä Mitigan
lentokenttää, koska LNA katsoo kentän olevan sotilaskohde. YK oli aiemmin
syyttänyt Haftarin joukkoja sitä, etteivät ne olleet päästäneet YK:n
henkilökuntaa maahan kentän kautta.105
Reuters uutisoi 27.2.2020, että lennot Mitigan lentokentällä oli peruutettu sinne
tehdyn tykistötulen takia.106 Kiihtyneiden raketti-iskujen ja tykistötulen jälkeen
kaikki lennot ilmoitettiin siirrettäviksi Misrataan.107 Huhtikuussa 2020 Misratan
lentokenttä oli ainut kansainvälisille lennoille tarkoitettu lentokenttä, koska
Mitigan kenttä oli suljettu toistuvien raketti-iskujen takia.108 Misrata sijaitsee
rannikolla noin 200 kilometriä Tripolista itään ja on GNA:ta tukevien aseellisten
ryhmien hallinnassa. Myös Misratan lentokenttää käytettäessä on ollut
aseellisten iskujen mahdollisuus.109
GNA julisti maaliskuun puolivälissä kansallisen hätätilan koronaviruksen takia.
Samalla se sulki kaikki lentokentät ja satamat 16.3.2020 alkaen. 110
Libya Observer uutisoi 23.6.2020 Mitigan lentokentän tilanteesta, mutta
uutisesta välittyy ristiriitainen kuva kentän kunnosta ja toimintavalmiudesta.
Liikenneministeriön alivaltiosihteeri oletti lentoliikenteen jatkuvan Mitigan
lentokentällä ”muutaman viikon sisällä”. Uutisen mukaan LNA:n iskut
lentokentälle ovat kuitenkin ”tuhonneet sen täysin”.111
IOM raportoikin 30.6.2020, että vain Misratan lentokenttä on auki ja sekin vain
ulkomaille koronapandemian takia jumiin jääneille ja maahan palaaville
libyalaisille. Kesäkuussa 2020 noin 3 400 libyalaista oli palannut maahan
Misratan lentokentän kautta. Lisäksi libyalaisia oli palannut käyttäen muita,
maan itäosissa sijaitsevia lentokenttiä, sekä maareittejä pitkin. Mitigan
lentokentän tilannetta ei mainittu IOM:n liikkumisrajoituksia kuvaavassa
katsauksessa, mutta ei myöskään, että sitä kautta olisi matkustettu maahan. 112

Reuters 5.7.2020.
France 24 14.4.2020.
103 Reuters 4.3.2020.
104 Reuters 11.5.2020.
105 Reuters 12.2.2020.
106 Reuters 27.2.2020.
107 Reuters 4.3.2020.
108 Carnegie Middle East Center/ Young 6.4.2020.
109 Carnegie Middle East Center/ Young 6.4.2020.
110 Reuters 14.3.2020.
111 Libya Observer/ Golden 23.6.2020.
112 IOM DTM 30.6.2020.
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Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) julkaisee internetsivuillaan vapaasti saatavilla olevia tietoja turvallisuusvälikohtauksista eri
maissa. ACLEDin tiedoista käy ilmi, että ajalla 1.1.–30.6.2020 tapahtui yhteensä
46 Mitigan lentokenttää koskevaa turvallisuusvälikohtausta. Näistä 43 oli
tykistötulella tai ohjuksilla tehtyjä iskuja. Lisäksi yhdessä tapauksessa LNA ampui
alas GNA:n operoiman lennokin lentokentän lähellä, yhdessä tapauksessa
LNA ja GNA taistelivat lentokentän läheisyydessä ja yhdessä tapauksessa LNA
teki ilmaiskun ja ampui ankaralla tykistötulella Turkin operaatiohuoneeseen
lentokentälle.113
ACLEDin tietojen mukaan ajalla 1.1.–30.6.2020 Mitigan lentokentälle tai
lentokenttää kohti tehdyissä iskuissa kuoli 3 siviiliä ja loukkaantui 13. Lisäksi
lentokenttään kohdistuneita materiaalivahinkoja raportoitiin 12 tapauksessa.
Kaikista materiaalivahingoista ei luultavasti ole raportoitu, sillä suurimassa
osassa tapauksista mainitaan vain siviiliuhrit. Iskuja on kuitenkin tehty raketein
ja tykistötulella, jolloin oletettavaa on, että iskut ovat saaneet aikaan
jonkinlaista materiaalivahinkoa lentokenttäalueella. 114
Airwars ja New America -uutissivusto raportoivat tammi-maaliskuussa 2020
yhteensä 28 ilmasta käsin tehtyä iskua Mitigan lentokentälle.115
ACLED raportoi 4.3.2020, että LNA teki mittavia iskuja Mitigan lentokentälle ja
sen lähellä oleviin asuinalueisiin.116 France 24 raportoi 14.4.2020, että LNA teki
ilmaiskuja useisiin koteihin Mitigan lentokentän läheisyyteen. 117 Reuters viittaa
9.5.2020 julkaistussa uutisessa kansallisen öljy-yhtiön (National Oil Corporation,
NOC) Facebook-sivuillaan antamaan tietoon, jonka mukaan lentokoneiden
polttoainesäiliöihin Mitigan lentokentällä tehtiin iskuja. Niistä seurasi
tulipaloja.118 Myös seuraavana päivänä lentokentälle tehtiin raketti-iskuja.
Sirpaleita osui lähdössä olleeseen matkustajakoneeseen.119

4 Konfliktin intensiteetti
Libya-tutkija Rebecca Murreyn mukaan LNA:n tykistötulella tehtyjen iskujen
tarkoituksena on, sotilaskohteiden valtaamisen lisäksi, kohdistaa summittaista
väkivaltaa Tripolin väestöön ja siten aiheuttaa ihmisissä pelkoa. 120 Taistelussa
Tripolista on Libya-asiantuntija Frederic Wehreyn mukaan käytetty eniten
aseistettuja lennokkeja kuin missään aiemmassa sodassa. Arabiemiraatit
tuovat niitä Libyaan LNA:n tueksi ja Turkki GNA:n.121

ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
114 ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
115 New America & Airwars 2.6.2020c.
116 ACLED 4.3.2020.
117 France 24 14.4.2020.
118 Reuters 9.5.2020.
119 Reuters 11.5.2020.
120 Carnegie Middle East Center/ Young 6.4.2020.
121 Time/ Wehrey 12.2.2020.
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UNSMILin mukaan vuoden 2020 tammi-maaliskuussa siviiliuhrit johtuivat
pääasiassa maataisteluista, kohdistetuista tapoista (targeted killings),
ilmaiskuista sekä räjähteistä. Järjestö esitti huolensa summittaisten iskujen
jatkumisesta, siviileihin siviilialueilla kohdistetuista iskuista, raketti-iskujen ja
tykistötulen seurauksena koituneista siviiliuhreista ja LNA:han liitoksissa olevien
taistelijoiden tekemistä kohdistetuista tapoista.122 Toukokuussa 2020 UNSMIL
raportoi edelleen siviilivahingoista summittaisten iskujen seurauksena. Iskuja on
tehty tykistötulella sekä raketein.123 Toukokuusta eteenpäin LNA:n
vetäytyessään menettämilleen alueille jättämät räjähdesaasteet korostuivat
siviilivahinkojen aiheuttajina.124
Human Rights Watch uutisoi helmikuussa 2020, että Tripolin taisteluissa on
käytetty rypälepommeja. Järjestön mukaan LNA ampui niitä 2.12.2019 Tripolin
eteläosiin al-Jfaran alueelle. Human Rights Watchin tiedossa ei ollut iskuista
aiheutuneita siviilivahinkoja. Alueella on asuntoja ja maanviljelysmaata.125
Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) on tilastoinut
terveydenhuollon kohteisiin tehtyjä iskuja. Aseelliset iskut on tehty Libyassa
raskasta aseistusta126 tai pienaseita127 käyttäen. Lisäksi yhdessä tapauksessa
kyseessä oli sieppaus tai pidätys128 ja yhdessä tapauksessa tapa oli tilastoitu
kategoriaan ”muut välikohtaukset”129.130

4.1 Turvallisuusvälikohtausten määrä tammi-kesäkuussa 2020
Tässä kappaleessa tuodaan ilmi tammi-kesäkuussa 2020 tapahtuneita,
raportoituja turvallisuusvälikohtauksia. Jos raportointi kattaa myös siviiliuhreja,
niin ne on mainittu myös tässä, jotta saadaan parempi kuva siviiliuhreja
aiheuttaneista välikohtauksista. Siviiliuhrien määriä tarkastellaan myös
kappaleessa 4, Siviiliuhrit tammi-kesäkuussa 2020.
Julkisesti saatavilla olevan ACLED-konfliktitietokannan mukaan Tripolin alueella
tapahtui 1.1.–30.6.2020 yhteensä 536 turvallisuusvälikohtausta, jotka koostuivat
taisteluista (158), räjähde- ja ilmaiskuista (367) sekä väkivallasta siviilejä
vastaan (11).131 Viimeiseen kategoriaan kuuluu esimerkiksi sieppauksia.
Räjähde- ja ilmaiskut koostuvat ilmaiskujen lisäksi tykistötulesta ja ohjusiskuista
(shelling/artillery/missile attack) sekä räjähteistä ja miinoista.

UNSMIL 30.4.2020.
UNSMIL 8.5.2020.
124 UNSMIL 6.7.2020.
125 HRW 13.2.2020.
126 Näitä ovat WHO:n mukaan tuliaseet, tankit, ohjukset, pommit ja kranaatinheittimet.
127 Näitä ovat WHO:n mukaan puukot, tiilet, kepit, käsiaseet, kranaatit ja räjähteet.
128 Tämä tapahtui WHO:n mukaan 22.4.2020. UNSMIL raportoi hieman myöhemmin lääkärin
sieppauksesta ja tappamisesta Ain Zarassa. UNSMIL 30.4.2020.
129 Tämä tapahtui WHO:n mukaan 6.4.2020. Reuters raportoi tuolloin, että Abu Salimissa
sairaalaan tehtiin raketti-isku. Reuters 6.4.2020.
130 WHO [päiväämätön].
131 ACLED [päiväämätön].
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Raportoituja taisteluita oli yhteensä 158 ja ne ajoittuivat seuraavasti:
Tammikuussa raportoitiin 14 tapausta, helmikuussa 7 tapausta, maaliskuussa 46
tapausta, huhtikuussa 47 tapausta, toukokuussa 40 tapausta132 ja kesäkuussa
raportoitiin 4 tapausta. Vain tammikuussa raportoitiin siviilikuolonuhreja,
tuolloin 5 henkilöä sai surmansa.133
Raportoituja tykistötulen käyttöä ja ohjusiskuja oli yhteensä 340 tapausta ja ne
ajoittuvat seuraavasti:
Tammikuussa tapauksia raportoitiin 19. Niissä sai surmansa 4 ja haavoittui 13
siviiliä. Helmikuussa tapauksia raportoitiin 41. Niissä sai surmansa 7 ja haavoittui
42 siviiliä. Maaliskuussa tapauksia raportoitiin 80. Niissä sai surmansa 11 ja
haavoittui 37 siviiliä. Huhtikuussa tapauksia raportoitiin 107. Niissä sai surmansa
14 ja haavoittui 50 siviiliä. Toukokuussa tapauksia raportoitiin 89. Niissä sai
surmansa 29 ja haavoittui 109 siviiliä. Kesäkuussa tapauksia raportoitiin 3.
Tuolloin ei raportoitu siviiliuhreja.134
Ilma- ja lennokki-iskuja raportoitiin yhteensä 14 ja ne ajoittuvat seuraavasti:
Tammikuussa tapauksia raportoitiin 6. Niissä sai surmansa 1 ja haavoittui 3
siviiliä. Lisäksi 30 aseistamatonta kadettia sai surmansa ja 33 haavoittui LNA:ta
tukevien ryhmien tai Arabiemiraattien tekemässä ilmaiskussa
sotilasakatemiaan Hadbaan, Tripoliin. Helmikuussa ei raportoitu iskuja.
Maaliskuussa iskuja raportoitiin 3, huhtikuussa 3 ja toukokuussa 2. Helmitoukokuussa ei raportoitu siviiliuhreja.135
Raportoidut räjähteet ja miinat:
Toukokuussa räjähdyksiä raportoitiin 4 ja niissä sai surmansa 5 siviiliä.
Kesäkuussa räjähdyksiä raportoitiin 9 ja niissä sai surmansa 11 ja haavoittui 23
siviiliä.136
Raportoidut tapaukset väkivallasta siviileitä kohtaan (yhteensä 8 tapausta):
- 3.1.2020 tuntemattomat asemiehet ammuskelivat tripolilaissairaalan sisällä.
ACLED ei raportoinut siviiliuhreista.
- 9.1.2020 kaksi eritrealaista pakolaista ammuttiin pidätyskeskuksessa Tripolissa.
- 12.1.2020 (arvioitu päivämäärä) LNA:n joukot tappoivat 6 siviiliä, jotka yrittivät
lähteä kotoaan Ain Zaran ja Salahuddinin välissä. Libyan Punainen Puolikuu
löysi ruumiit muutama viikko tapahtuman jälkeen.

Näihin lukeutuu 8 tapausta, jotka raportoitiin tapahtuneen 18.–28.5.2020, kun GNA valtasi
alueita takaisin.
133 ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
134 ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
135 ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
136 ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
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- Spesial Deterrance Forces (SDF) sieppasi Afriqiyah Airwaysin johtajan 1.3.2020
kotinsa edustalta. Hänet vapautettiin 5.3.2020. Hänet siepattiin uudelleen
7.3.2020.
- 7.4.2020 poliisikomentaja tappoi miehen Tripolissa. ACLEDin lähteessä ei
kerrottu teon syytä.
- Nawasi Brigade sieppasi miehen (siviilin) 21.4.2020.
- 29.5.2020 tuntematon aseellinen ryhmä tappoi sisäisesti siirtymään joutuneen
tawerghalaisen137 henkilön hänen perheensä edessä al-Falahin pakolaisleirillä
Abu Salimissa.138
Ilmasta käsin tehdyt iskut ovat keskeinen sodankäynnin keino Libyassa.
Uutissivusto New America ja ilmaiskuja eri maissa kartoittava Airwars ovat
dokumentoineet yhteensä 4 349 Libyassa syyskuun 2012 ja 5.2.2020 välillä
tehtyä ilmaiskua. Arviot siviiliuhreista tältä ajalta vaihtelevat 611 ja 899
kuolonuhrin ja 871 ja 1 384 haavoittuneen välillä. Vuonna 2019 tehtiin yli 1 600
ilmaiskua, näistä 1 087 Tripoliin. 2.6.2020 julkaistussa raportissa on huomioitu
myös arabiankielisiä lähteitä, koska pelkät englanninkieliset lähteet eivät anna
kokonaiskuvaa tilanteesta.139
Raportissa on dokumentoitu tammi-maaliskuussa eri osapuolten tekemät,
seuraavat määrät ilmaiskuja Tripoliin140. Alla on ilmoitettu Tripoliin tehtyjen
iskujen määrä, selkeästi siviilikohteisiin tehtyjen iskujen määrä sekä Mitigan
lentokentälle tehtyjen iskujen määrä.
Tammikuussa raportoitiin yhteensä 86 iskua. Ne jakaantuivat eri
tekijäosapuolten kesken seuraavasti:
LNA: yhteensä: 41; siviilikohteet: 2 sairaalaa (Sugar Hospital ja Al Safwal
Hospital); Rajab Al Naab -koulu; Mitigan lentokenttä: 8.
Tekijä tuntematon: yhteensä: 33; siviilikohteet: Nasser-yliopisto;
kulttuuriministeriö; Al Fatih -yliopisto; 7 April Camp, Janzur; Mitiga lentokenttä:
1.
GNA: yhteensä: 6.
LNA/UAE: yhteensä: 2.
Useamman tekijän tai vahvistamaton LNA:n tai GNA:n tekemät iskut: 4.
Helmikuussa raportoitiin yhteensä 115 iskua. Ne jakaantuivat eri
tekijäosapuolten kesken seuraavasti:

Yhteensä noin 48 000 Tawerghan kaupungista kotoisin olevaa ihmistä on ollut sisäisesti
siirtymään joutuneina jo kahdeksan vuotta ja heidän paluunsa kotiin on pääosin estetty. Ks.
esim. HRW 24.1.2019.
138 ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
139 New America & Airwars 2.6.2020b.
140 New America & Airwars 2.6.2020c.
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LNA yhteensä: 37; siviilikohteet: Zubair-moskeija; Tripolin yliopisto (2 iskua);
Mitigan lentokenttä: 7.
Tekijä tuntematon yhteensä: 60; siviilikohteet: 7 April Camp, Janzur; Al Fatih yliopisto; Mitigan lentokenttä: 2. Lisäksi helmikuussa yksi tuntemattoman tekijän
isku osui tuntemattomaan kohteeseen.
GNA: yhteensä: 11.
Tekijä epäselvä: yhteensä: 1.
Useamman tekijän tai vahvistamaton LNA:n tai GNA:n tekemiä iskuja:
yhteensä 5; siviilikohteet: Maimouna Bint Al-Hareth -koulu.
Turkki: yhteensä: 1.
Maaliskuussa raportoitiin yhteensä 112 iskua. Ne jakaantuivat eri
tekijäosapuolten kesken seuraavasti:
LNA: yhteensä: 33, siviilikohteet: Khalifa Al-Hajjaji -koulu; Halima Saadia -koulu;
Kahily-moskeija, Ain Zara; Kahily-klinikka, Ain Zara; Mitigan lentokenttä: 4.
Tuntematon tekijä yhteensä: 70; siviilikohteet: Nasser-yliopisto; Al Toghar moskeija; Al Fatih -yliopisto; Mitigan lentokenttä: 6.
GNA yhteensä: 7.
Useamman tekijän tai vahvistamaton, LNA:n tai GNA:n tekemiä iskuja: 2. 141

4.2 Räjähdesaasteet
LNA:n vetäydyttyä Tripolin eteläosista räjähdesaasteiden vaikutus siviiliuhrien
määrään on kasvanut. Miinojen ja muiden räjähdesaasteiden raivaus jatkuu
edelleen.
Ennen vetäytymistään Tripolista LNA asetti sinne jalkaväkimiinoja 142 esimerkiksi
asuinrakennuksiin.143 LNA:n taakseen jättämiä miinoja on räjähtänyt,
esimerkiksi kun sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä on palannut takaisin
kotialueilleen. Osassa tapauksista niitä on yritetty purkaa miinanraivaajien
toimesta ja ne ovat räjähtäneet. ACLEDin raportoimat tapaukset painottuvat
eteläiseen Tripoliin. Se raportoi siviiliuhreja vaatineista räjähdyksistä Mashru alHadhaban, Ain Zaran, Wadi al-Rabien, Salahuddinin ja Airport Roadin
alueilla144 sekä Khallat Farjanissa145.
Myös UNSMIL on raportoinut Tripolin eteläpuolella sijaitsevissa Ain Zaran ja
Salahuddinin kaupunginosissa räjähteiden asentamisista siviilialueille,
esimerkiksi asuinrakennuksiin. Ne ovat aiheuttaneet siviilivahinkoja esimerkiksi

New America & Airwars 2.6.2020a.
France 24/ Hammani et.al. 8.7.2020.
143 Reuters/ al-Sahili 4.6.2020.
144 ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
145 ACLED 17.6.2020.
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ihmisten palattua koteihinsa taisteluiden lakattua alueella 146 tai
miinanraivaajien purkaessa miinoja.147
UNSMIL raportoi 25.5.2020, että Ain Zaran ja Salahuddinin kaupunginosissa
Tripolissa asukkaita oli kuollut ja haavoittunut heidän koteihinsa tai niiden
lähelle asetettujen räjähteiden räjähtäessä. Järjestön mukaan iskujen
tarkoituksena oli kylvää pelkoa asukkaissa, eikä räjähteitä oltu asennettu
sotilaallisessa tarkoituksessa.148
Länsi-Libyassa GNA:n alaiset poliisi- ja sotilasinsinöörit ovat saaneet YK:lta
koulutusta räjähdejäämien poistamiseen.149 Räjähdesaasteiden uhrien
auttamiseksi on perustettu kenttäsairaaloita.150
AFRICOM tiedotti 15.7.2020, että venäläinen Wagner Group on kesäkuusta
2020 lähtien asentanut jalkaväkimiinoja Tripolin ja Sirten välille.151

5 Siviiliuhrit tammi-kesäkuussa 2020
Tässä raportissa on käytetty UNSMILin152 ja ACLEDin dokumentoimia tietoja
siviiliuhreista Tripolissa. Molempien tiedot ovat julkisesti saatavilla järjestöjen
internet-sivuilla. Siviiliuhrien määrät eroavat jonkin verran toisistaan. Erot
ACLEDin ja UNSMILin tilastoissa voivat selittyä sillä, että ACLEDin tiedot
perustuvat pääosin libyalaisiin uutislähteisiin, kun taas UNSMIL verifioi osan
tapahtumista paikan päällä Libyassa. UNSMIL myös huomauttaa, että tietojen
varmentamisessa kestää joskus pitkäänkin ja siten sen antamat tiedot voivat
muuttua. Järjestö mainitsee usein ilmoittamiensa uhrilukujen olevansa
vähimmäismääriä.
Myös ACLED ilmoittaa raportoidessaan siviiliuhreista alhaisimman vahvistetun
luvun, osa luvuista kuvaa siten vähintään kuolleiden tai haavoittuneiden
määriä ja ne saattavat todellisuudessa olla suurempia. Lisäksi ACLED ilmoittaa
joissain kohdissa, että iskusta on aiheutunut haavoittuneita (”wounded”)
(esim. 13.2.2020 raketti-isku Tripolin yliopistoon).153 Näitä ei ole laskettu tähän
tilastoon mukaan ja siten alla olevat tilastot esittävät todellisuutta vähemmän
sekä kuolleita että haavoittuneita.

UNSMIL 25.5.2020.
UNSMIL 6.7.2020.
148 UNSMIL 25.5.2020.
149 UNSMIL 25.5.2020.
150 France 24/ Hammani et.al. 8.7.2020.
151 AFRICOM 15.7.2020.
152 UNSMIL käyttää eri lähteitä raportointinsa pohjana, joita se verifioi niiden luotettavuuden
takaamiseksi. UNSMIL ei raportoi sellaisia tapahtumia, joita se ei pysty verifioimaan riittävästi,
siten sen tarjoama data ei ole järjestön omien sanojen mukaan tyhjentävää. Jotkin
tapahtumat pystytään verifioimaan myöhemmin, eivätkä ne siten näy tilastoissa. Tiedon
keräämistä heikentävät UNSMILille asetetut liikkumisrajoitukset sekä heikko turvallisuustilanne.
UNSMIL 30.4.2020.
153 ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
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UNSMIL
UNSMIL raportoi 20.4.2020 siviiliuhrilukuja vuoden 2020 tammi-maaliskuulta
Tripolin alueelta. UNSMILin mukaan siviiliuhrien määrä kasvoi 45 prosentilla
vuoden 2019 loppuun verrattuna. Yhteensä järjestö dokumentoi vähintään
131 siviiliuhria, 64 kuolemaa ja 67 haavoittumista.154 Suurin osa tammimaaliskuussa aiheutuneista siviiliuhreista (81 %) oli peräisin LNA:n ja sitä
tukevien ryhmien tekemistä iskuista ja hyökkäyksistä.155
Vuoden 2020 tammi-maaliskuussa UNSMIL raportoi 32 kuolonuhria ja 46
haavoittumista raskain asein (raketit, tykkituli ja kranaattituli) käydyistä
maataisteluista, 12 kuolonuhria ja 6 haavoittumista pienaseiden seurauksena,
14 kuolonuhria ja 6 haavoittumista kohdistettujen tappamisten seurauksena, 6
kuolonuhria ja 3 haavoittumista ilmaiskujen seurauksena ja 6 haavoittumista
räjähteiden (improvised explosive device, IED) seurauksena.156
UNSMIL raportoi huhti-kesäkuussa vähintään 356 siviiliuhria, 102 kuolemaa ja
254 haavoittumista. Alkuvuodesta luvut kasvoivat 172 %.157 Siviiliuhreja
aiheuttaneita välikohtauksia ei eritelty. Räjähdesaasteet ovat kyseisenä
ajanjaksona olleet yksi merkittävä siviiliuhreja aiheuttava seikka, sillä UNSMIL
raportoi 6.7.2020, että toukokuun lopulta lähtien 81 siviiliä ja 57 ei-siviiliksi
katsottua henkilöä158 on kuollut tai haavoittunut LNA:n jätettyä siviilialueille
räjähteitä vetäytyessään niiltä.159
ACLED
ACLEDin mukaan tammi-maaliskuussa kuoli yhteensä 66 siviiliä ja haavoittui
128 siviiliä Tripolin alueella. Huhti-kesäkuussa ACLEDin mukaan kuoli yhteensä
62 siviiliä ja haavoittui 182 siviiliä.160 Kuukausittaiset tilastot ja siviiliuhreihin
johtaneiden turvallisuustapahtumien syyt on eritelty alla.
Tammikuu
Taistelut: 5 kuollutta
Tykistötuli ja ohjusiskut: 4 kuollutta ja 13 haavoittunutta
Ilma- ja lennokki-iskut: 31 kuollutta ja 36, joista 30 kuollutta ja 33 haavoittuneita
aseistamattomia kadetteja
Väkivalta siviileitä kohtaan: 8 kuollutta
Yhteensä: 48 kuollutta ja 49 haavoittunutta

UNSMIL 30.4.2020.
UNSMIL 30.4.2020.
156 UNSMIL 30.4.2020.
157 United Nations 8.7.2020.
158 Heihin kuuluvat UNSMILin mukaan esimerkiksi miinanraivaajat.
159 UNSMIL 6.7.2020.
160 ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
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Helmikuu
Tykistötuli ja ohjusiskut: 7 kuollutta ja 42 haavoittunutta
Yhteensä: 7 kuollutta ja 42 haavoittunutta

Maaliskuu
Tykistötuli ja ohjusiskut: 11 kuollutta ja 37 haavoittunutta
Yhteensä: 11 kuollutta ja 37 haavoittunutta

Huhtikuu
Tykistötuli ja ohjusiskut: 14 kuollutta ja 50 haavoittunutta
Väkivalta siviileitä kohtaan: 2 kuollutta
Yhteensä: 16 kuollutta ja 50 haavoittunutta

Toukokuu
Tykistötuli ja ohjusiskut: 29 kuollutta ja 109 haavoittunutta
Räjähteet ja miinat: 5 kuollutta.
Väkivalta siviileitä kohtaan: 1 kuollut
Yhteensä: 35 kuollutta ja 109 haavoittunutta

Kesäkuu
Räjähteet ja miinat: 11 kuollutta ja 23 haavoittunutta
Yhteensä: 11 kuollutta ja 23 haavoittunutta161.

Airwars ja New America
Airwarsin ja New America -sivuston 2.6.2020 julkaisemassa raportissa ne ovat
arvioineet ilmaiskuista koituneen tammi-helmikuussa 2020 yhteensä 16
siviilikuolonuhria.162 Alueittain ja tekijöittäin ne jakaantuvat seuraavasti:
Tammikuu, GNA:
5.1.2020, Al Hadaba Al Badri: 1.
Tammikuu, LNA:
ACLED 2020. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.
accleddata.com.
162 New America & Airwars 2.6.2020a.
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1.1.2020, Hadaba project: 1; 2.1.2020, Al Fornaj: 1; 3.1.2020, Shrufat Al Malaha:
1; 7.1.2020, Ain Zara: 2; 25.1.2020, Shurfat Al Malaha: 1; 28.1.2020, Rajab Al
Naab -koulu: 4.
Tammikuu, useamman tekijän tai vahvistamaton LNA:n tai GNA:n tekemä isku:
5.1.2020, Al Hadaba Al Badri: 1.
Helmikuu, LNA:
1.2.2020, Al Keramia, 1; 4.2.2020, Al-Swani: 2; 4.2.2020, Al Shok: 1.

6 Sisäisesti siirtymään joutuneet ja palanneet
Lähteissä esitetään erilaisia arvioita Tripolin väkiluvusta. Libyan väkiluvun
arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa, joista Reutersin artikkelin mukaan noin
puolet eli 3 miljoonaa asuu Tripolissa.163 Chatham Housen maaliskuussa 2020
ilmestyneen raportin mukaan sen sijaan Tripolin väkiluku on noin neljäsosa
maan väestöstä eli noin 1,5 miljoonaa.164 CIA World Factbookin mukaan
maan koko väkiluku on 6,9 miljoonaa, joista Tripolissa asuu 1,2 miljoonaa. 165
Koko maassa noin 400 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan
vuodesta 2011 lähtien, heistä noin puolet huhtikuussa 2019 alkaneen LNA:n
Tripolin hyökkäyksen jälkeen.166 IOM:n viimeisimmät luvut sisäisesti siirtymään
joutuneista ja palanneista ovat maalis-huhtikuulta 2020. Tuolloin Libyassa oli
kaiken kaikkiaan 401 836 sisäisesti siirtymään joutunutta ja 457 324 koteihinsa
palannutta ihmistä. Eniten sisäisesti siirtymään joutuneita oli Tripolissa (108 003).
Eniten palanneita oli Benghazissa (189 025). Tripolissa palanneita oli 62 370.167
Ihmisiä on joutunut pakenemaan kodeista myös sen jälkeen, kun LNA vetäytyi
Tripolista. GNA:n vallattua Tripolin koillispuolella sijaitsevan Tarhunan kaupungin
LNA:lta noin 18 500 ihmistä joutui pakenemaan Tarhunan ja Sirten alueella.
Osa heistä asuu sukulaisten ja tuttavien luona, osa kouluissa ja moskeijoissa. 168
60 % kaikista sisäisesti siirtymään joutuneista ihmisistä Libyassa asuu vuokraasunnoissa.169
Sisäisesti siirtymään joutuneita on paennut myös lähelle rintamalinjaa ja he
ovat tällöin joutuneet taisteluiden alle.170 Taisteluiden kiihtyminen on voinut
pakottaa ihmisiä pakenemaan uudelleen.171 Ihmiset, jotka ovat liian köyhiä
voidakseen paeta, ovat jääneet asumaan rintamalinjoille.172 Reuters uutisoi
16.5.2020, että sisäisesti siirtymään joutuneiden ihmisten majoitukseen Fornajin
alueella Tripolissa oli isketty tykistötulella. Kaksi ihmistä sai sen seurauksena

Reuters/ al-Warfalli 6.1.2020.
Eaton et.al. 3/2020, s. 15.
165 CIA World Factbook [päiväämätön].
166 Reuters 9.6.2020 B.
167 IOM 10.6.2020.
168 OCHA 8.6.2010.
169 IOM 10.6.2020.
170 Reuters 16.5.2020.
171 UNSMIL 20.4.2020.
172 Carnegie Middle East Center/ Young 6.4.2020.
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surmansa ja rakennus syttyi palamaan. Majoitus sijaitsi uutisen mukaan lähellä
rintamalinjaa.173
Libyassa oli UNHCR:n 26.6.2020 päiväämän tiedon mukaan yhteensä 48 834
rekisteröityä pakolaista ja turvapaikanhakijaa.174 IOM:n mukaan Libyassa on
625 638 siirtolaista. Suurin osa heistä on Nigeristä, Tsadista, Egyptistä ja
Sudanista. Suurin osa, 82 525, asuu Tripolissa. Siirtolaisista 93 % on aikuisia ja 89
% miehiä. Alaikäisistä suurin osa on maassa ilman huoltajaa. 175

7 Humanitaarinen tilanne
UNHCR:n mukaan apua tarvitsevia ihmisiä (people of concern) on koko
maassa yhteensä 907 994.176 GNA:n vallattua Tripolin kaupungin LNA:lta ja
jälkimmäisen vetäydyttyä, alue on pahoin tuhoutunut. Taistelu Tripolista kesti yli
vuoden ja sen aikana siviilialueita pommitettiin mittavasti.177
Aseellisen selkkauksen seurauksena Tripolin ja sitä ympäröivien alueiden
humanitaarinen tilanne on heikentynyt. Esimerkiksi infrastruktuuria on
tuhoutunut. Humanitaarinen tilanne on heikentynyt myös Tarhounassa Tripolin
kaakkoispuolella. Alueella on esimerkiksi usein sähkökatkoja. Aseelliset ryhmät
ovat katkaisseet sähkölinjoja tarkoituksena kostaa Khomsin ja Misratan
kaasuvoimalaitoksiin johtavien linjojen katkaisemiset.178
Libyassa taisteluiden aikana on usein katkaistu vedensaanti vastapuolelta.
Huhtikuussa 2020 tuntematon aseellinen ryhmä katkaisi Tripoliin sekä LänsiLibyaan johtavasta kanavasta (Great Man-Made River) veden.179
Vedensaanti jatkui paikallisten neuvotteluiden jälkeen. Myös kaasuputkia on
suljettu, mikä on heikentänyt energiansaantia.180 Vedensaanti keskeytyi myös
toukokuussa 2020, kun vesiputki katkaistiin jälleen maan eteläosissa
tuntemattomien taistelijoiden toimesta.181
LNA:ta johtava Khalifa Haftar katkaisi öljyntuotannon tammikuussa 2020. 182 Sen
on katsottu olevan myös kollektiivinen rangaistuskeino, sillä öljytuotannon ja viennin rajoittaminen vaikuttaa suoraan valtion mahdollisuuksiin tarjota
palveluita ja maksaa palkkoja sekä ihmisten sähkön- ja veden saantiin.183
Tulonmenetyksiksi GNA:n alainen kansallinen öljy-yhtiö NOC arvioi kesäkuussa
2020 noin 6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Neuvotteluita öljyn tuotannon
katkaisun purkamiseksi on käyty184 ja NOC ilmoitti 10.7.2020, että öljyntuotanto
voi jatkua, mutta katkaisun aiheuttamat ongelmat tulevat pitämään

Reuters 16.5.2020.
UNHCR 26.6.2020.
175 IOM DTM 29.6.2020.
176 UNHCR 3.7.2020.
177 Reuters/ al-Sahili 4.6.2020.
178 UNSMIL 20.4.2020.
179 ACLED 15.4.2020.
180 Reuters 13.4.2020.
181 Reuters 11.5.2020.
182 Siyaset 1.7.2020; Carnegie Middle East Center/ Young 6.4.2020.
183 Carnegie Middle East Center/ Young 6.4.2020.
184 Mada Masr 4.7.2020; United Nations 8.7.2020.
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kapasiteetin alhaisena.185 12.7.2020 uutisoitiin kuitenkin, että LNA oli ilmoittanut
edellispäivänä öljysaarron jatkumisesta. Se ei tule lopettamaan sitä ennen kuin
öljyrahojen jakamisesta on sovittu uudelleen. Tämänhetkisen sopimuksen
mukaan öljytuotot kulkevat Libyaan maan keskuspankin kautta, joka sijaitsee
GNA:n hallitsemassa Tripolissa.186
UNSMILin mukaan vuoden 2020 tammi-maaliskuussa tehtiin edelleen iskuja
kouluihin ja terveydenhuollon kohteisiin. Väkivalta heikensi ihmisten pääsyä
näihin palveluihin. Raportointiaikana UNSMIL dokumentoi 9 tapausta, jotka
heikensivät opetukseen pääsyä. Yhdessä tapauksessa koululaisia haavoittui
räjähdyksessä. Lisäksi kahdeksan koulua vaurioitui Länsi-Libyassa raketti- ja
tykistötulessa. Osa kouluista jouduttiin sulkemaan. 187
WHO on tilastoinut ajalla 1.1.–30.6.2020 yhteensä 22 aseellista iskua tai
hyökkäystä terveydenhuollon kohteisiin. Iskuista 17 WHO pystyi vahvistamaan
ja 5 olivat todennäköisiä. Iskuista aiheutui 8 kuolonuhria ja 21 haavoittumista.
WHO ei erittele uhrien taustaa eikä iskujen tarkkaa sijaintia. Iskuja on tehty
myös heinäkuussa. WHO pitää todennäköisenä, että 2.7.2020 tehtiin aseeton
hyökkäys erääseen terveydenhuollon kohteeseen. 4.7.2020 tehtiin samoin
WHOn todennäköisenä tekemä väkivaltainen isku terveydenhuollon
kohteeseen aseita käyttäen.188
Muutkin lähteet ovat uutisoineet väkivallasta terveydenhuollon kohteisiin ja
henkilökuntaa vastaan. Terveydenhuollon toimipisteitä on jouduttu ajoittain
sulkemaan väkivallan takia, mikä on entisestään heikentänyt humanitaarista
tilannetta. Aseelliset toimijat voivat uhata henkilökuntaa, jos ne eivät priorisoi
hoidossa taistelijoita siviilien edelle.189
UNSMILin mukaan Ain Zaran kaupunginosassa Tripolissa lääkäri siepattiin ja
tapettiin huhtikuussa 2020.190 Reuters raportoi 6.4.2020, että Abu Salimin
alueella sijaitsevaan sairaalaan iskettiin paikallisneuvoston mukaan raketein.
Neuvoston mukaan 5 henkilöä haavoittui.191 17.4.2020 tripolilaiseen sairaalaan
(Royal Hospital) tehtiin isku ja sen tehohoitoyksikkö tuhoutui pahoin ja
henkilökuntaa ja potilaita piti evakuoida.192
LNA:n joukot tekivät keväällä 2020 useana päivänä ilmaiskuja al-Khadran
sairaalaan Abu Salimissa. Sairaala on tunnettu siitä, että siellä hoidetaan
koronapotilaita.193 Osa sairaalasta jouduttiin sulkemaan iskujen takia ja vain
ensiapuosasto oli toukokuussa auki.194
Libya-tutkija Rebecca Murrayn haastattelemien paikallisten psykiatrien
mukaan post-traumaattiset stressioireet ovat lisääntyneet, kun aseelliset
Reuters 10.7.2020.
Reuters 12.7.2020.
187 UNSMIL 30.4.2020.
188 WHO [päiväämätön].
189 The New Humanitarian/ Creta 10.6.2020.
190 UNSMIL 30.4.2020.
191 Reuters 6.4.2020.
192 UNSMIL 20.4.2020.
193 The New York Times/ Willis et.al. 13.4.2020; ACLED 15.4.2020.
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selkkaukset ovat jatkuneet vuosia ja siviileihin kohdistunut väkivalta, esimerkiksi
aseilla uhkaamiset ja sieppaukset, ovat yleisiä.195

7.1 Koronapandemia Libyassa
Koronavirustartuntoja ja -kuolemia maailmanlaajuisesti tilastoivan
yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston mukaan Libyassa oli 15.7.2020
mennessä varmistettu yhteensä 1563 koronavirustartuntaa ja 42 koronaan
liittyvää kuolemantapausta. Tartuntojen määrä on kasvanut jyrkästi heinäkuun
aikana.196 OCHAn mukaan koronatartunnat ovat levinneet erityisesti EteläLibyassa. Kaikista OCHAn kesäkuussa Libyassa tilastoimista koronatartunnoista
suurin osa oli todettu Sebhassa. Seuraavaksi eniten tartuntoja oli Tripolissa ja
Misratassa.197 Kesäkuun alussa testauskapasiteetin raportoitiin olevan hyvin
rajallinen.198
Koronatartuntojen määrät lähtivät kasvuun Etelä-Libyassa sijaitsevassa Sebhan
kaupungissa kesäkuussa. Terveysviranomaisten mukaan syynä olivat maahan
palanneet libyalaiset.199
GNA julisti kansallisen hätätilan koronaviruksen vuoksi ja sulki 16.3.2020 alkaen
kaikki lentokentät ja satamat.200 Libyalaisten sallittiin palata maahan
toukokuusta lähtien, eikä heitä ole vaadittu olemaan karanteenissa. 201 Maan
länsiosiin asetettiin ulkonaliikkumiskielto 17.–27.4 väliseksi ajaksi.202 GNA rajoitti
liikkumista jälleen 17.6. 10 päivän ajaksi. Tuolloin viikonloppuisin oli voimassa
ulkonaliikkumiskielto eikä kaupunkien välillä saanut kulkea. Vain ruokakaupat
saivat olla auki ja ravintolat myydä ruokaa ulos.203 Liikkumisrajoituksia jatkettiin
26.6. 10 päivän ajaksi. Libya Herald uutisoi, että ihmiset kokevat eristäytymisen
koteihin hankalaksi ankarassa kuumuudessa sähkökatkosten ollessa yleisiä,
eivätkä monet enää noudata turvarajoituksia.204
Koronaviruksen leviämismahdollisuuksia on lisännyt siviilien siirtyminen taisteluja
pakoon Tripolin esikaupunki- ja eteläalueilta kohti tiiviisti asuttua kaupungin
keskustaa.205
Libyan terveydenhuoltosektori on kärsinyt pahoin vuosia kestäneistä
taisteluista ja maan kaoottisesta tilanteesta.206 Maassa on pulaa
henkilökunnasta, lääkkeistä, terveydenhuollon tarvikkeista sekä
suojavarustuksesta. Liikkumisrajoitukset Tunisiaan ovat kuormittaneet
terveydenhuoltosektoria entisestään, koska aiemmin sieltä terveyspalveluita
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hakeneet varakkaammat ihmiset joutuvat nyt käyttämään libyalaisia
palveluita.207
Tripolin koronaviruspotilaiden eristämiseksi perustettiin 44-paikkainen yksikkö
Mitigan lentokentälle siitä huolimatta, että sinne on tehty aseellisia iskuja.
Tripolin edustalle ankkuroitu armeijan alus on toiminut myös
eristyskeskuksena.208
Koronatilanteen takia perustarvikkeiden ja ruoan hinnat ovat nousseet.
Toukokuussa ne olivat 23 % korkeammalla kuin ennen koronapandemiaa.
Myös polttoaineen hinta on noussut, erityisesti maan länsiosissa. Polttoaineen
hinta on jopa nelinkertainen verrattuna vuotta aiempiin hintoihin.
Polttoaineesta on pulaa erityisesti Tripolin itä- ja kaakkoispuolella sijaitsevissa
Bani Walidissa ja Tarhunassa. Koronapandemian takia 76 % libyalaisista on
turvautunut negatiivisiin selviytymiskeinoihin selvitäkseen esimerkiksi hintojen
noususta. Sisäisesti siirtymään joutuneiden kohdalla luku on suurempi.
Terveydenhuoltoon käytetään esimerkiksi vähemmän rahaa, jotta on varaa
ostaa ruokaa.209
Naisten asema on heikentynyt koronapandemian takia. He ovat yleensä
vastuussa lasten kotikoulun järjestämisestä koulujen ollessa kiinni ja muutenkin
lastenhoidosta ulkonaliikkumiskieltojen aikana. Ihmisten elinolosuhteiden
heikennyttyä kotiväkivallan riski on kasvanut. 210
Koronapandemia on heikentänyt maassa olevien siirtolaisten ja pakolaisten
tilannetta. Rajoitusten takia esimerkiksi työnteko on vaikeutunut eivätkä
ihmiset ole pystyneet poistumaan maasta. Siirtolaiset ja pakolaiset asuvat
usein huonoissa oloissa, joissa ei ole mahdollista pitää yllä turvavälejä. Heillä ei
ole aina pääsyä terveydenhuoltoon.211 Esimerkiksi sairaalaan pääsemiseksi
synnytystä varten vaaditaan avioliittotodistus sekä aviomiehen läsnäolo. 212
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