
 

Tunesië versus chaos in Libië

Met Kati Piri (PvdA Europarlementariër)

missie), Hans Jaap Melissen

(Ettakatol). Moderator: Kirsten van den Hul

 

Kirsten van den Hul leidde het debat in met de vraag of er overeenkomsten zijn tussen 

de verschillende landen die in dit panel werden besproken. Ze putte uit haar eigen 

ervaring toen zij vertelde dat de Tunesische opstand, het begin van de Arabische lente, 

niet werd uitgezonden op de Egyptische televisie. 

een land als Egypte. Korte tijd daarna stond het Tahrirplein vol. 

 

Haar eerste vraag richtte zij aan Lo

verschrikkelijke gebeurtenissen

internationale gemeenschap zich solidair toonde met de Tunesiërs, verwijzend naar de 

mars van zondag 29 maart. Daarnaast sp

oorlog tegen terrorisme van de Tunesische

betekent immers vaak dat sociaaleconomische kwesties worden verwaarloosd en 

vrijheid en democratie in het gedrang komen. Dat past bij de dictatuur Ben Ali, niet bij 

het moderne Tunesië. Het is volgens Jeribi nu za

dergelijke reflex schiet, zeker voor haar als sociaaldemocraat

 

Ook ging Jeribi in op de vraag of de het jarenlange repressieve regime van Ben Ali te 

maken heeft met het hoge aantal jongeren die nu uit Tunesië 

vechten in onder meer Irak. Vooral de Islamisten werden namelijk onderdrukt 

gedurende het regime van Ben Ali. Volgens Jeribi is het vertrek van de jongeren ook 

gelieerd aan de afwezigheid van hoop en sociale mobiliteit in het land, ni

onderdrukking. De sociaaldemocrate

werd. Vrijheid alleen brengt immers geen brood op de plank. Er zijn in Tunesië grondige 

hervormingen nodig op onder meer het gebied van economie, onderwijs en

rechterlijke macht. Dat is volgens Jeribi de grootste uitdaging voor Tunesië en voor haar 

partij, Ettakatol. 

 

Van den Hul vroeg vervolgens aan de Libische activiste en zaakgelastigde van de 

Libische missie in de EU, Farida Allaghi

verenigde overheid, wellicht zelfs 

jongeren wilde Allaghi allereerst ingaan op de politieke situatie in Libië. 

 

Vaak wordt het land een failed state

wees er graag op hoe de huidige situatie tot stand is gekomen. Het land is er moe van dat 

er door het Westen continu met twee maten wordt gemeten, terwijl de handel 

ondertussen gewoon doorgaat met de Berlusconi’s, Amerikanen en de Ca

deze wereld. Het Libische volk is inmiddels vergeten, de Libische economie en haar gas 

niet. De NAVO kwam de ene dag bombarderen, en ging de volgende weg. Dat is anders 

dan in Tunesië, waar volgens Allaghi de zaadjes werden geplant voor een nie

 

haos in Libië en Egypte 

(PvdA Europarlementariër), Farida Allaghi (Zaakgelastigde Libische EU

, Hans Jaap Melissen (oorlogscorrespondent & journalist) 

Moderator: Kirsten van den Hul 

n den Hul leidde het debat in met de vraag of er overeenkomsten zijn tussen 

de verschillende landen die in dit panel werden besproken. Ze putte uit haar eigen 

ervaring toen zij vertelde dat de Tunesische opstand, het begin van de Arabische lente, 

erd uitgezonden op de Egyptische televisie. Revolutie? Dat zou nooit gebeuren in 

orte tijd daarna stond het Tahrirplein vol.  

Haar eerste vraag richtte zij aan Lobna Jeribi: hoe is het in Tunesië na

verschrikkelijke gebeurtenissen nabij het Bardo-museum? Jeribi vertelde dat de 

internationale gemeenschap zich solidair toonde met de Tunesiërs, verwijzend naar de 

mars van zondag 29 maart. Daarnaast sprak zij haar zorgen uit over de voorgenomen 

oorlog tegen terrorisme van de Tunesische President El-Sibsi. Een dergelijke oorlog 

betekent immers vaak dat sociaaleconomische kwesties worden verwaarloosd en 

vrijheid en democratie in het gedrang komen. Dat past bij de dictatuur Ben Ali, niet bij 

het moderne Tunesië. Het is volgens Jeribi nu zaak om te voorkomen dat het land in een 

, zeker voor haar als sociaaldemocraat.  

Ook ging Jeribi in op de vraag of de het jarenlange repressieve regime van Ben Ali te 

maken heeft met het hoge aantal jongeren die nu uit Tunesië vertrekken om te gaan 

vechten in onder meer Irak. Vooral de Islamisten werden namelijk onderdrukt 

gedurende het regime van Ben Ali. Volgens Jeribi is het vertrek van de jongeren ook 

gelieerd aan de afwezigheid van hoop en sociale mobiliteit in het land, ni

onderdrukking. De sociaaldemocraten vond dat het tijd was dat de revolutie volbracht 

werd. Vrijheid alleen brengt immers geen brood op de plank. Er zijn in Tunesië grondige 

nodig op onder meer het gebied van economie, onderwijs en

rechterlijke macht. Dat is volgens Jeribi de grootste uitdaging voor Tunesië en voor haar 

Van den Hul vroeg vervolgens aan de Libische activiste en zaakgelastigde van de 

Farida Allaghi, hoe de situatie in Libië was 

verenigde overheid, wellicht zelfs in burgeroorlog. Hoewel Van den Hul vroeg naar de 

jongeren wilde Allaghi allereerst ingaan op de politieke situatie in Libië. 

failed state genoemd en wordt het negatief benaderd, Allaghi 

wees er graag op hoe de huidige situatie tot stand is gekomen. Het land is er moe van dat 

er door het Westen continu met twee maten wordt gemeten, terwijl de handel 

ondertussen gewoon doorgaat met de Berlusconi’s, Amerikanen en de Ca

deze wereld. Het Libische volk is inmiddels vergeten, de Libische economie en haar gas 

niet. De NAVO kwam de ene dag bombarderen, en ging de volgende weg. Dat is anders 

dan in Tunesië, waar volgens Allaghi de zaadjes werden geplant voor een nie
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Ook ging Jeribi in op de vraag of de het jarenlange repressieve regime van Ben Ali te 

vertrekken om te gaan 

vechten in onder meer Irak. Vooral de Islamisten werden namelijk onderdrukt 

gedurende het regime van Ben Ali. Volgens Jeribi is het vertrek van de jongeren ook 

gelieerd aan de afwezigheid van hoop en sociale mobiliteit in het land, niet alleen aan 

vond dat het tijd was dat de revolutie volbracht 

werd. Vrijheid alleen brengt immers geen brood op de plank. Er zijn in Tunesië grondige 

nodig op onder meer het gebied van economie, onderwijs en de 

rechterlijke macht. Dat is volgens Jeribi de grootste uitdaging voor Tunesië en voor haar 

Van den Hul vroeg vervolgens aan de Libische activiste en zaakgelastigde van de 

ië was – een land zonder 

burgeroorlog. Hoewel Van den Hul vroeg naar de 

jongeren wilde Allaghi allereerst ingaan op de politieke situatie in Libië.  

tief benaderd, Allaghi 

wees er graag op hoe de huidige situatie tot stand is gekomen. Het land is er moe van dat 

er door het Westen continu met twee maten wordt gemeten, terwijl de handel 

ondertussen gewoon doorgaat met de Berlusconi’s, Amerikanen en de Cameron’s van 

deze wereld. Het Libische volk is inmiddels vergeten, de Libische economie en haar gas 

niet. De NAVO kwam de ene dag bombarderen, en ging de volgende weg. Dat is anders 

dan in Tunesië, waar volgens Allaghi de zaadjes werden geplant voor een nieuwe staat. 



 

Toen de NAVO na 40 jaar dictatuur kwam ingrijpen met bombardementen gingen ze de 

volgende dag alweer weg. Er was geen leger, geen civil society, geen instituties, geen 

vrijheid, niets. De Libiërs moesten het zelf maar oplossen. Dat is volgens A

reden dat het verkeerd ging in haar land. Zij die wijzen naar Islamisme hebben het 

volgens Allaghi aan het verkeerde eind: iedereen die de Arabische lente volgde 

de Libiërs Islam niet als oplossing 

Libië is verscheurd doordat het moest kiezen uit allerlei verschillende partijen 

die een eigen agenda hadden. Of het nou Amerikanen, Europeanen of Arabieren zijn 

maakt niet uit: olie, gas en handel waren de belangrijkste drijfveren om in 

investeren, aldus Allaghi. Zij spelen samen met de bedrijven vieze spelletjes. Daarnaast 

weten de politici de huidige problematiek niet aan te pakken. De culminatie van dat alles 

zorgt voor een hopeloze situatie, vooral voor de jeugd. Pas toen 

een verschrikkelijke gebeurtenis

door hoe ernstig de situatie in het land was. Toen was het volgens Allaghi al te laat. 

 

Vervolgens werd aan Europarlementariër Kati Piri gevraagd of er fouten zijn gemaakt: is 

Europa verantwoordelijk voor de huidige situatie in Libië? 

Europa en ook sociaaldemocraten met twee maten hebben gemeten. Ben A

bijvoorbeeld lid van de Internationale

lidmaatschap op te zeggen. Het gevaar is volgens Piri dat er niet van wordt geleerd. Er is 

stabiliteit nodig in de regio, m

 

Ook Lobna Jeribi ging in op de situatie in Egypte. Volgens Jeribi genieten de 

sociaaldemocraten in het gehele Midden

doordat zij een zeer elitaire boodschap uitdragen. Dat komt niet aan bij 

maatschappij, terwijl zij juist diegenen zijn waar sociaaldemocraten zich sterk voor 

maken. Daarnaast is de concurrentie sterk: Islamisten, het leger en populisten. 

Transnationale samenwerking is belangrijk. In Egypte bevinden de sociaaldemo

zich in een geïsoleerde positie, maar kunnen zij wel stappen zetten door deel te nemen 

aan het overgangsproces. Het is essentieel dat sociaaldemocra

meedoen en in dialoog treden.

 

Een deel van de teleurstelling en frustratie van de jongeren 

selectieve berichtgeving van de media: Libië was na de 

van het discours. Melissen reageerde hierop door te stellen dat het lastig om mensen 

geïnteresseerd te houden gezien het grote aantal conflicten van dit moment. Piri vulde 

Melissen’s standpunt aan, politici houden zich bezig met de conflict

meest in het nieuws zijn. Zelf heeft zij ervaren hoe het is: indien de aandacht niet meer is 

gevestigd op een gebied na een conflict gaan de geldstromen weg, terwijl projecten in 

dergelijke gebieden van lange adem zijn. Melissen sloot zich

einde van een conflict is juist het begin, niet het einde.

Hans Jaap Melissen concludeerde dat het belangrijkste is dat de 

veranderd in de landen. Het meest essentiële is dat er veiligheid is, zeker voor de jeugd. 

Met praten alleen wordt niets bereikt. Farida sloot wijselijk af met de uitspraak:”We talk 

and they tripple.”  

Toen de NAVO na 40 jaar dictatuur kwam ingrijpen met bombardementen gingen ze de 

volgende dag alweer weg. Er was geen leger, geen civil society, geen instituties, geen 

vrijheid, niets. De Libiërs moesten het zelf maar oplossen. Dat is volgens A

reden dat het verkeerd ging in haar land. Zij die wijzen naar Islamisme hebben het 

volgens Allaghi aan het verkeerde eind: iedereen die de Arabische lente volgde 

de Libiërs Islam niet als oplossing zagen. Iedereen wilde zekerheid, vrijhe
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maakt niet uit: olie, gas en handel waren de belangrijkste drijfveren om in 

investeren, aldus Allaghi. Zij spelen samen met de bedrijven vieze spelletjes. Daarnaast 

weten de politici de huidige problematiek niet aan te pakken. De culminatie van dat alles 

zorgt voor een hopeloze situatie, vooral voor de jeugd. Pas toen de Egyptische kopten 

verschrikkelijke gebeurtenis – in Libië werden onthoofd had de rest van de wereld 

hoe ernstig de situatie in het land was. Toen was het volgens Allaghi al te laat. 

Vervolgens werd aan Europarlementariër Kati Piri gevraagd of er fouten zijn gemaakt: is 

Europa verantwoordelijk voor de huidige situatie in Libië? Piri kon niet ontkennen

Europa en ook sociaaldemocraten met twee maten hebben gemeten. Ben A

nternationale, wat voor de PvdA o.a. reden was om haar 

lidmaatschap op te zeggen. Het gevaar is volgens Piri dat er niet van wordt geleerd. Er is 

liteit nodig in de regio, maar er moet ook democratie komen. 

Ook Lobna Jeribi ging in op de situatie in Egypte. Volgens Jeribi genieten de 

sociaaldemocraten in het gehele Midden-Oosten en Noord-Afrika weinig populariteit 

doordat zij een zeer elitaire boodschap uitdragen. Dat komt niet aan bij 

maatschappij, terwijl zij juist diegenen zijn waar sociaaldemocraten zich sterk voor 

maken. Daarnaast is de concurrentie sterk: Islamisten, het leger en populisten. 

Transnationale samenwerking is belangrijk. In Egypte bevinden de sociaaldemo

zich in een geïsoleerde positie, maar kunnen zij wel stappen zetten door deel te nemen 

aan het overgangsproces. Het is essentieel dat sociaaldemocraten laten zien dat zij 

meedoen en in dialoog treden. 

Een deel van de teleurstelling en frustratie van de jongeren is te herleiden tot de 

selectieve berichtgeving van de media: Libië was na de NAVO-campagne

van het discours. Melissen reageerde hierop door te stellen dat het lastig om mensen 
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Melissen’s standpunt aan, politici houden zich bezig met de conflict

meest in het nieuws zijn. Zelf heeft zij ervaren hoe het is: indien de aandacht niet meer is 

gevestigd op een gebied na een conflict gaan de geldstromen weg, terwijl projecten in 

dergelijke gebieden van lange adem zijn. Melissen sloot zich bij Piri’s standpunt aan: het 

einde van een conflict is juist het begin, niet het einde. 

Hans Jaap Melissen concludeerde dat het belangrijkste is dat de 
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Toen de NAVO na 40 jaar dictatuur kwam ingrijpen met bombardementen gingen ze de 

volgende dag alweer weg. Er was geen leger, geen civil society, geen instituties, geen 

vrijheid, niets. De Libiërs moesten het zelf maar oplossen. Dat is volgens Allaghi de 

reden dat het verkeerd ging in haar land. Zij die wijzen naar Islamisme hebben het 

volgens Allaghi aan het verkeerde eind: iedereen die de Arabische lente volgde wist dat 

vrijheid en een baan.  

Libië is verscheurd doordat het moest kiezen uit allerlei verschillende partijen 

die een eigen agenda hadden. Of het nou Amerikanen, Europeanen of Arabieren zijn 
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maken. Daarnaast is de concurrentie sterk: Islamisten, het leger en populisten. 
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