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Libia – zmierzch izolacji. 

Światowego pariasa powrót na 
salony 

 
Jędrzej Czerep 

 

W krajobrazie światowych spotkań na najwyższym 
szczeblu od kilku lat zaobserwować można nowy 
barwny element. Jest nim beduiński namiot 
pułkownika Kadafiego, przywódcy Libii, który stanął 

już m.in. u podnóża Kremla w Moskwie (2008) czy w 
parku Villa Doria Pamphili w Rzymie (2009). Fakt, że 
libijski przywódca nie zwykł nocować w hotelach jest 
od lat powszechnie znany, jednak widok jego świty w 
europejskich i światowych stolicach to zjawisko nowe, 
wieńczące proces wychodzenia Trypolisu z 
międzynarodowej izolacji. 
Przez ostatnich kilka lat Libia lub oficjalnie Wielka 
Arabska Libijska Dżamahirijja Ludowo-Socjalistyczna 
podjęła kilka istotnych kroków (częściowo 
skoordynowanych z głównymi aktorami 
międzynarodowej polityki, częściowo jednostronnych), 
aby powrócić na międzynarodową scenę jako jej 
pełnoprawny aktor. Społeczność międzynarodowa 
zdaje się na tę zmianę reagować bardzo pozytywnie. 
Szeroko rozpowszechnionym wytłumaczeniem tej 
zmiany postawy, szczególnie popularnym wkrótce po 
roku 2001, jest wpływ amerykańskiej doktryny 
„zmiany reżimu”, która miała wskazać 
bliskowschodnim liderom ścieżkę demokracji. 
„Nawrócenie” Libii dawało się łatwo wytłumaczyć 
szczególnie zaraz po upadku Saddama Husseina w 
Iraku, gdy widmo kolejnych interwencji amerykańskich 
zdawało się być realne, a współpraca w walce z 
terroryzmem islamskim w regionie więcej niż 
pożądana. Dla państw europejskich odnowienie 
współpracy z Libią wpisuje się w szerszy trend 
przeciągania na swoją stronę swoich zewnętrznych 
peryferii. Od 1995 roku państwa południa Morza 
Śródziemnego stowarzyszone są z UE w ramach 
Procesu Barcelońskiego, obecnie znanego jako Unia dla 
Śródziemnomorza, który ma w założeniu rozszerzenie 
korzyści i wartości europejskich na region 
bezpośrednio do Unii przylegający. Sam pułkownik 
Kadafi przedstawia się jako troskliwy przywódca Afryki, 
który w swoich działaniach na arenie międzynarodowej 
oddany jest sprawie pokoju i stabilizacji w regionie. 
Dla każdej z zaangażowanych stron (Libii, wspólnoty 
międzynarodowej, USA i ich sojuszników, UE) nowy 
układ sił oznacza spełnienie promowanej przez siebie 
wizji; każda z nich może też przedstawiać nową 
sytuację jako sukces w osiąganiu swoich celów. 
Jednakże przy bliższym spojrzeniu, przyjęte z 
otwartymi ramionami przewartościowanie politycznej 
roli Dżemahiriji nie wydaje się być logicznie 
wytłumaczalnym, przyczynowo-skutkowym ciągiem 
zdarzeń.  
Analiza opiera się na przeglądzie chronologicznym 
zdarzeń powiązanych z libijską polityką zagraniczną i 
działaniami ONZ, USA, UE oraz państw europejskich 
wobec Libii. Ocena pozycji Libii na scenie 
międzynarodowej wymaga uwzględnienia kilku 
najważniejszych zmiennych, które określają dynamikę 
procesu dialogu. Są to: 
 
a) niewspółmierność bieżącej rzeczywistości 

międzynarodowej z „zimnowojennym” statusem 
Libii, pod wieloma względami zakonserwowanym 
przez całe lata 90; 

Libia, wraz ze swoim 
przywódcą pułkownikiem 
Muammarem Kaddafim, jest 
jednym z najlepszych 
przykładów na zobrazowanie 
zmian, jakie w ostatnich 
latach zaszły na arenie 
światowej. Państwo, jeszcze 
do niedawna uznawane za 
pariasa, stało się symbolem 
walki z własnym 
fanatyzmem i długoletnim 
kontestowaniem otoczenia 
międzynarodowego. Czy 
jednak zmiany te 
podyktowane były jedynie ewolucją stanowiska 
przywódcy Libii, czy może wynikały przede wszystkim 
z realizacji partykularnych interesów zarówno przez 
Trypolis, jak i stolice państw zachodnich? 
 
Jak słusznie zauważa bowiem w zakończeniu swojego 
artykułu Jędrzej Czerep „podstawa ideologiczna, 
która inicjowała i napędzała cały proces, miała swoje 
znaczenie tylko w początkowym jego stadium” („the 
ideological core, which initiated and pushed the 
process forward, was only important in the very 
beginning”). Libia tym samym, jak implicite wskazuje 
autor, stała się przedmiotem rozgrywki 
międzynarodowej, choć jednocześnie sama coraz 
wyraźniej kształtuje własne wektory polityki 
zagranicznej. Tym samym odrodzenie Libii, 
permanentnie pretendującej do roli lidera 
regionalnego – czy nawet w skali całego kontynentu 
afrykańskiego – choć przede wszystkim powinno 
cieszyć i uspokajać, staje się najlepszą metaforą 
kondycji dzisiejszych czasów: ich 
nieprzewidywalności, wielowektorowości i braku 
fundamentalnych wartości w procesie kształtowania 
polityki światowej. 
 
Zapraszam Państwa serdecznie do lektury kolejnego 
numeru naszego czasopisma! 
 
Dominik Jankowski – Redaktor Naczelny 
„Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” 
djankowski@pulaski.pl 
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b) znaczenie potencjału ekonomicznego libijskich 
złoży gazu i ropy (biorąc pod uwagę wysokie 
zapotrzebowanie na te surowce); 

c) prowadzona po zamachach 11 września 2001 roku 
„wojna z terroryzmem”, skoncentrowana w 
praktyce na zwalczaniu islamskich ekstremistów; 

d) działania Libii na rzecz zyskania statusu państwa 
miłującego pokój, godnego zaufania w dziedzinie 
międzynarodowej współpracy politycznej i 
ekonomicznej. 

 
Hipotezą niniejszej pracy jest, że wolta Libii, 
niezależnie od ideologicznej otoczki, powinna być 
wyjaśniona przede wszystkim w kategoriach 
ekonomicznych. Założenia polityczne i ideologiczne 
zdają się nie współgrać z poszczególnymi działaniami 
partnerów. Siły zachodnie nie przestrzegają w tym 
wypadku swojego flagowego narzędzia w relacjach z 
państwami niedemokratycznymi – logiki warunkowości 
(pozytywnej reakcji uwarunkowanej moralnie 
satysfakcjonującym zachowaniem drugiej strony). 
Dopiero opublikowany w grudniu 2009 raport Human 
Rights Watch dotyczący Libii (grupę, co trzeba 
wyraźnie podkreślić, po raz pierwszy dopuszczono do 
zbadania sytuacji na miejscu) odnotował pewien 
postęp w otwartości libijskiej debaty publicznej 1 . 
Trudno jednak mówić o przełomie, gdy ten sam raport 
wzywa Unię Europejską do wstrzymania się z 
podpisywaniem jakichkolwiek porozumień ramowych z 
Libią dopóki sytuacja praw człowieka w tym państwie 
nie poprawi się. Obrońcy praw człowieka apelują więc 
wprost o uczciwe stosowanie warunkowości. 
Miejsce Libii na scenie międzynarodowej i tradycyjnie 
podejmowane główne punkty debaty wokół roli tego 
państwa sprowadzane były przez lata 80. i 90. XX 
wieku do obrazu jednostki wrogiej wobec Stanów 
Zjednoczonych (Zachodu) oraz niebezpiecznej dla 
swojego regionu. Miejsce Libii na światowym forum 
naznaczone było do niedawna przez kluczowe 
przeszkody: sankcje ONZ, nałożone przez USA sankcje 
i embargo na broń, embargo Unii Europejskiej, miejsce 
na amerykańskiej liście państw wspierających 
międzynarodowy terroryzm. Te cztery znamiona 
związane były w szczególności z głośnymi incydentami 
z lat 80-tych z pogranicza państwowego terroryzmu, w 
które zamieszane były libijskie służby bezpieczeństwa: 
katastrofą amerykańskiego samolotu pasażerskiego 
nad szkockim miasteczkiem Lockerbie w 1988, 
upadkiem francuskiego samolotu nad Nigrem w 1989, 
jak i wcześniejszymi: zabójstwem brytyjskiej 
policjantki w pobliżu ambasady libijskiej (Londyn, 
1984) czy atakiem bombowym na niemiecką 
dyskotekę (Berlin, 1986). Państwu temu udowodniono 
również zamieszanie w liczne akty terrorystyczne i 
konflikty zbrojne w Afryce i innych częściach świata, 
rozwój technologii konstrukcji broni masowego rażenia 
i wojskowej technologii nuklearnej. 
Historia znoszenia sankcji związanych z działalnością 
terrorystyczną rozpoczęła się w 1999 roku, kiedy to 

zatrzymani zostali dwaj główni podejrzani o 
przeprowadzenie ataku w Lockerbie. Zwrot nastąpił 29 
kwietnia 2003 roku, gdy Libia wyraziła gotowość do 
zapłacenia odszkodowań rodzinom ofiar tej katastrofy i 
wezwała ONZ do zniesienia sankcji, a USA do 
wykreślenia jej z listy państw wspierających 
terroryzm 2 . 15 sierpnia 2003 roku Libia, Wielka 
Brytania i ONZ doszły do porozumienia (podobne 
sfinalizowano z Francją rok później, po osobnych 
negocjacjach). 12 września 2003 roku Rada 
Bezpieczeństwa ONZ rezolucją nr 1506 zniosła 
sankcje, zaś w kwietniu 2004 roku Stany Zjednoczone 
usunęły Libię z listy „państw terrorystycznych”, 
zaledwie dwa miesiące po tym jak oskarżyły ją o 
wykorzystywanie irackich naukowców, którzy 
uprzednio pracowali dla Saddama Husseina, do 
rozwoju własnego programu zbrojeń. Jednakże, 
niezależnie od odszkodowań, które Libia zgodziła się 
zapłacić, w późniejszych oświadczeniach jej przywódcy 
konsekwentnie odmawiali wzięcia na siebie 
odpowiedzialności za zamachy (na zasadzie 
„rekompensujemy, ale nie jesteśmy winni”) 3 . Po 
przełomie lat 2003/2004, kiedy USA i Wielka Brytania 
nagrodziły Libię powrotem na światowe salony, 
spodziewać by się należało, że ustanie jej działalność 
stanowiąca podstawę dawnych sankcji. Tymczasem w 
grudniu 2005 roku Arabia Saudyjska wezwała do 
Rijadu swojego ambasadora, po poważnych 
oskarżeniach, że kraj przygotowuje plan 
zamordowania księcia Abdullaha, saudyjskiego 
władcy4.  
Raport wysłannika Rady Bezpieczeństwa ONZ ds. 
Somalii opublikowany w listopadzie 2006 
odnotowywał, że Libia jest jednym z państw 
dostarczających broń i personel do zbrojnych frakcji 
zwalczających ówczesny legalny rząd w tym 
ogarniętym wojną domową państwie5. 
Żadne z tych zdarzeń, sprzecznych z uprzednimi 
deklaracjami, nie wpłynęło na zmianę postaw 
głównych rozgrywających na ocenę władz Libii, a ich 
ewentualna krytyczna ocena nie stała się zagrożeniem 
dla nowo nawiązanych stosunków. Swoiste post 
scriptum odysei związanej z zamachami miało miejsce 
w sierpniu 2009, gdy Abdelbaset Ali Mohmed Al 
Megrahi, główny autor zbombardowania samolotu nad 
Lockerbie, został uwolniony ze szkockiego więzienia ze 
względów humanitarnych. Pułkownik Kadafi urządził 
mu z wielką pompą przyjęcie powitalne, zaś minister 
spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii przyznał 
niedługo potem, że dzięki tej operacji, w której dużą 
rolę odegrał wątek gospodarczy, British Petroleum 
podpisało nowy kontrakt wart 550 mln funtów6. 
W przypadku rozbrojenia w grudniu 2003 roku USA i 
Wielka Brytania ogłosiły porozumienie z Libią w 
sprawie likwidacji jej instalacji nuklearnych oraz 
zasobów broni masowego rażenia. W późniejszych 
miesiącach kraj ten przystąpił do międzynarodowych 
traktatów (Traktat o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią 
Jądrową – styczeń 2004; Konwencja o Broni 
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Chemicznej – luty 2004) oraz zezwolił 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) na 
dokonanie inspekcji swoich instalacji. W tym samym 
jednak czasie, 28 maja 2004 roku, IAEA opublikowała 
raport stwierdzający, że Libia nie zaprzestała 
poszukiwań możliwości importowania materiałów i 
technologii nuklearnych po ogłoszeniu swojego 
rozbrojenia. To ten raport (podważający de facto zbyt 
optymistyczne strategie USA i Wielkiej Brytanii) 
przypieczętował fiasko ostatnich prób zdobycia 
rzeczonych materiałów i stał się finalnym impulsem dla 
podjęcia przez Libię współpracy dla zlikwidowania 
swoich arsenałów. Również i w tym przypadku można 
stwierdzić, że łagodne potraktowanie Libii było mocno 
„na wyrost”. 
W podobnym kontekście miało miejsce uruchomienie 
projektu rurociągu Greenstream, łączącego Libię z 
Włochami. Ten najdłuższy rurociąg pod Morzem 
Śródziemnym, wybudowany w latach 2003-2004 przez 
włoski koncern ENI, mógł zostać uruchomiony dopiero 
po zniesieniu europejskich sankcji7. W tym przypadku 
zadziałał mechanizm odwrotny niż zazwyczaj – to 
włoskie zabiegi, mające na celu własne wymierne 
korzyści, doprowadziły do zniesienia sankcji. Mowa tu 
przede wszystkim o nawiązaniu współpracy w 
zwalczaniu nielegalnej imigracji i o wspomnianym 
projekcie energetycznym. Strona libijska nie była 
zobligowana do powrotu do stanu sprzed nałożenia 
sankcji w 1986 roku. Ich zniesienie było zatem 
wyłącznie wyrazem aktualnych potrzeb. 
Brak konsekwencji w przestrzeganiu warunków 
uznania Libii za wiarygodnego partnera powinien być 
tłumaczony w kategoriach interesów. Fundamentalną 
rolę odegrały tu cztery podstawowe czynniki:  
 
1) Znaczenie gospodarcze libijskich zasobów gazu i 

ropy naftowej 
 
Libijskie złoża ropy i gazu należące do największych w 
regionie, wraz ze wzrostem globalnego 
zapotrzebowania na źródła energii zyskują na wartości. 
W lutym 2004 roku USA pozwoliły swoim firmom 
naftowym renegocjować kontrakty z Libią, a w 
kwietniu 2004 Royal Dutch/Shell podpisał 
porozumienie pozwalające mu poszukiwać nowych 
zasobów ropy i gazu w tym kraju. Złoża szacowane na 
40 miliardów baryłek ropy i 1500 miliardów metrów 
sześciennych gazu pod reżimem sankcji nie mogły być 
eksploatowane w stopniu odpowiadającym ich 
potencjałowi (w 2006 roku wydobycie sięgało zaledwie 
24% możliwości). Rola nowych dostawców energii w 
światowej gospodarce stale wzrasta. W sytuacji, gdy 
relacje z tradycyjnymi eksporterami źródeł energii nie 
poprawiają się (niezmiennie niepewna sytuacja na 
Bliskim Wschodzie, „trudne partnerstwo” z państwami 
Zatoki Perskiej, problematyczna polityka energetyczna 
Rosji), rośnie rola państw będących ich „nowymi” 
dostarczycielami. W tym kontekście dostęp do 
libijskich złóż staje się istotniejszy niż wywiązywanie 

się z ideologicznie motywowanych wymagań. Z drugiej 
strony Libia, planując: rozwój swoich portów 
handlowych, przyciągnięcie zagranicznych inwestycji, 
wejście do Światowej Organizacji Handlu, potrzebuje 
zacieśnić współpracę z państwami zachodnimi, a to 
jest możliwe na szerszą skalę tylko wówczas, gdy 
obraz (odbiór) tego kraju zostanie naprawiony, a 
sankcje zaś zniesione. 
 
2) Logistyczna pomoc w zwalczaniu terroryzmu w 

regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki 
(MENA) 

 
Libia jest ważnym regionalnym sojusznikiem i 
partnerem w tym zakresie (po zamachach z 11 
września Trypolis zadeklarował Stanom Zjednoczonym 
wsparcie w ściganiu członków Al-Kaidy). Z 
praktycznych względów przyjaźń z państwem 
posiadającym dużą wiedzę o zasięgu działań grup 
ekstremistycznych w regionie ma ogromne znaczenie 
dla walki z terroryzmem w regionie MENA. Libia, jako 
państwo o szerokich wpływach i rozbudowanej sieci 
wywiadowczej (odziedziczonej po swoim 
„wojowniczym” okresie), staje się bardzo pomocnym 
partnerem. Nieoficjalne wsparcie libijskich służb 
specjalnych wielokrotnie w ostatnich latach pomagało 
obywatelom państw zachodnich, którzy znaleźli się w 
kłopotach przekraczających kompetencje ich ambasad. 
Przykładowo dwójka włoskich turystów porwana i 
przetrzymywana w 2006 roku przez dwa miesiące w 
Nigrze przez Rewolucyjne Siły Zbrojne Sahary została 
uwolniona i bezpiecznie powróciła do domów dzięki 
libijskiej mediacji 8 . Rola Trypolisu jako medium 
pośredniczącego jest w regionie nie do przecenienia, 
co ujawniło się nawet przy okazji ostatnich zamieszek 
piłkarskich (listopad 2009), które zaowocowały 
wzrostem napięcia na linii Egipt-Algieria. Liga Arabska 
zwróciła się do libijskiego przywódcy o pomoc w 
zażegnaniu konfliktu pomiędzy tymi państwami9. 
 
3) Rola Libii w zwalczaniu nielegalnej imigracji do 

Europy 
 
Państwa Unii Europejskiej, w szczególności zaś 
Włochy, zainteresowane są zatrzymaniem fali imigracji 
z Afryki. Libia, jako państwo transferowe, w ostatnich 
latach stała się głównym kanałem przerzutowym dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać się do Europy 
przez Morze Śródziemne. Na przeszkodzie włoskiej 
inicjatywie wspólnych libijsko-włoskich patroli 
wybrzeża stało obowiązujące embargo na dostawy 
broni do Libii. Dzięki jego zniesieniu możliwe stało się 
wyposażenie przez Rzym libijskich służb granicznych w 
dodatkowy ekwipunek, a dzięki porozumieniom o 
przyjęciu na siebie zadania ekstradycji do państw 
pochodzenia Libia stała się kluczowym partnerem 
wykonującym „brudną robotę”10 . Działania te nie są 
kontrolowane pod kątem przestrzegania praw 
człowieka czy stosowania humanitarnych procedur. 
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Nastawione są przede wszystkim na skuteczność, a ta 
jest imponująca: liczba Afrykanów próbujących przez 
Libię przedostać się do Europy zmniejszyła się w 2009 
roku o około 90 procent. Ceną za zapewnienie 
Włochom dobrego samopoczucia jest obietnica Rzymu 
zainwestowania 200 milionów dolarów rocznie w 
libijską gospodarkę (zwłaszcza w infrastrukturę) w 
przeciągu najbliższych 25 lat, w tym wybudowanie 
nadmorskiej autostrady biegnącej wzdłuż całego 
wybrzeża tego państwa pomiędzy granicami z Egiptem 
i Tunezją11.  
 
4) Potrzeba moralnego zwycięstwa, pozytywnego 

przykładu 
 
W odniesieniu do innych państw regionu, oraz do 
społeczności międzynarodowej, Libia dobrze spełnia 
funkcję przykładu, że gdy państwo przeorientuje swoje 
priorytety zgodnie z oczekiwaniami, zostanie 
nagrodzone. Jest przy tym kwestią wtórną, że przy 
bliższej analizie zmiana ta okazuje się pozorna, zaś 
porozumienia ekonomiczne całkowicie przeważają nad 
ideologiczną otoczką – ta jest jednak wciąż używana i 
pomocna. To samo odnosi się do własnej pozycji 
ideologicznej Libii, która przedstawia się jako 
ambasador ubogich, państwo wspierające jedność i 
współdziałanie na kontynencie afrykańskim. Nowe 
relacje Libii z Zachodem satysfakcjonują więc pod 
względem „PR-owskim” obydwie strony, nawet gdy w 
szczegółach ich przywiązanie do oficjalnie 
deklarowanych wartości okazuje się dyskusyjne.  
 
Wnioski 

 

W najbliższej przyszłości dynamika procesu 
zacieśnienia stosunków Libii ze społecznością 
międzynarodową prawdopodobnie utrzyma się; wydaje 
się być ona zakorzeniona we współpracy 
ekonomicznej, która raz otwarta, jak należy 
przypuszczać, będzie się rozwijała dalej. 
Nieprzystawalność deklaracji ideologicznych do realiów 
opartych na kalkulacji interesów negatywnie odbije się 
jednak na zaufaniu opinii publicznej do głównych 
aktorów światowej polityki.  
Analiza chronologii wydarzeń bezpośrednio związanych 
z procesem powracania Libii na międzynarodową scenę 
polityczną daje każdej ze stron procesu podwójne 
wytłumaczenie własnych intencji: Libii – oprócz 
potrzeby przeorientowania swojej roli dla wypełnienia 
pokojowej misji w regionie, zmiana kierunku 
tłumaczona jest wymaganiami współpracy 
gospodarczej dla własnego rozwoju. Państwa 
zachodnie (głównie USA i państwa UE) mogą 
tłumaczyć odnowienie stosunków z Libią nie tylko wolą 
powitania jej w gronie narodów sprzyjających 
pokojowi, ale także własnymi potrzebami 
wykorzystania jej potencjału gospodarczego i 
logistyczno-wywiadowczej pomocy w osiągnięciu 
swoich długoterminowych celów w regionie. Podstawa 

ideologiczna, która inicjowała i napędzała cały proces, 
miała swoje znaczenie tylko w początkowym jego 
stadium, jako łatwa do zaakceptowania przez opinię 
publiczną. 
 

* * * * * 
 

Jędrzej Czerep – ekspert Fundacji im. Kazimierza 
Pułaskiego, niezależny badacz specjalizujący się w 
problematyce Republiki Białoruś, Afryki 
Subsaharyjskiej oraz relacji śródziemnomorskich. 
Absolwent międzynarodowego, interdyscyplinarnego 
programu studiów podyplomowych Master in Euro-
Mediterranean Affairs prowadzonego wspólnie przez 
sieć 16 uniwersytetów z 7 państw południa Europy, 
Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, łączącego nauki 
polityczne, ekonomię i studia międzykulturowe (2007). 
Współpracował w ostatnich latach m. in. z brukselską 
organizacją lobbingową Culture Action Europe i 
globalną siecią telewizyjną Al-Jazeera English. 
Pasjonuje się przeobrażeniami regionów o własnej 
niepowtarzalnej specyfice, rzadko podejmowanej przez 
zachodnio-centryczne media. Jego uwagę przyciąga 
tematyka pozornie peryferyjna, podlegająca jednak 
dynamicznym przemianom, stanowiącym praktyczne 
przełożenie dialogu międzykulturowego na poziom idei. 
Uważa, że świat nie zginie, co więcej – staje się coraz 
ciekawszy. 

 

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest 
niezależną, apolityczną instytucją, której misją jest 
propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, 
oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie 
społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi 
swoją działalność zarówno w Polsce jak i za granicą ze 
szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i 
Wschodniej jak i Ameryki Północnej. 
 
Fundacja mogła powstać dzięki przemianom 
politycznym, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku. 
Ideały generała Kazimierza Pułaskiego (wolność, 
sprawiedliwość i demokracja) stanowią inspirację dla 
wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundację. 
Działania Fundacji obejmują m.in.: prowadzenie badań 
naukowych, opracowywanie publikacji i analiz, 
przygotowywanie seminariów oraz konferencji, 
edukowanie i wspieranie liderów 
www.instytutprzywodztwa.pl  
 
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego 
Regionalnego Kongresu Organizacji Pozarządowych 
www.warsawcongress.pl, Akademii Młodych 
Dyplomatów www.akademia.diplomacy.pl oraz 
wydawcą Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji 
Pozarządowych www.non-gov.org  
 
Fundacja przyznaje Nagrodę im. Kazimierza Pułaskiego 
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"Rycerz Wolności" dla wybitnych postaci zasłużonych w 
promowaniu demokracji. Nagrodę dotychczas otrzymał 
profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman 
Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider demokratycznej 
opozycji na Białorusi, prezydenci Lech Wałęsa, 
Aleksander Kwaśniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki 
przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Javier Solana. 
 
Fundacja Pułaskiego jest jedną z dwóch polskich 
organizacji pozarządowych posiadających status 
organizacji partnerskiej Rady Europy. Więcej o 
Fundacji na www.pulaski.pl  
 
Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego to 
pogłębione analizy istotnych dla Polski zagadnień 
z zakresu polityki międzynarodowej, gospodarki 
światowej bądź bieżących wydarzeń w polskiej 
polityce. Dokument publikowany jest w dwóch 
wersjach językowych, polskiej i angielskiej. 
Osoby chcące publikować swoje oryginalne prace 
w Komentarzu proszone są o kontakt z 
Redaktorem Naczelnym p. Dominikiem 
Jankowskim djankowski@pulaski.pl Żeby 
regularnie otrzymywać kolejne numery KMP 
należy podać swój e-mail na stronie 
www.pulaski.pl  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Libya: an end to their isolation; the 
return of the world’s untouchable 

 
Jędrzej Czerep 

 

The landscape of the world’s top level political 
meetings has been enriched by a new colourful 
element in the last few years: speaking about the 
Bedouin-style tent of Colonel Gaddafi, the leader of 
Libya, which had already been put up by the Kremlin 
in Moscow (2008) and in the Villa Doria Pamphili park 
in Rome (2009). The fact that the Libyan leader is not 
used to spending nights in hotels has been well known 
for many years, though the very presence of his suite 
in the European and world’s capitals is a new view for 
many. The phenomenon is seen as a culmination of 
the process of breaking Tripoli’s isolation from the 
world scene. 

Libya, together with its 
leader colonel Muammar 
Gaddafi, is one of the best 
examples of the changes 
that have taken place on the 
international arena in the 
recent years. A country 
which only recently has been 
considered as a pariah has 
ultimately become a symbol 
of struggle against its own 
fanaticism and long-time 
defiance of the international 
community. Still, were these 
changes dictated by the 
evolution of the Libyan leader’s stance or rather did 
they result from the realization of certain interests by 
both Tripoli and the Western capitals? 
 
As Jędrzej Czerep has justly observed at the end of 
his article, “the ideological core, which initiated and 
pushed the process forward, was only important in 
the very beginning”. Thus Libya, as hinted by the 
author, has become a subject in the international 
game although the country is still shaping its own 
foreign policy. Therefore, Libya (constantly aspiring 
to the role of a regional or even the entire African 
continent’s leader) and its rebirth, although bringing 
joy and a certain level of consolation, is a perfect 
metaphor of the present time characterised by: 
unpredictability, multi-dimensionality and the lack of 
any fundamental values in the process of shaping the 
world’s politics.  
 
You are strongly encouraged to read the article! 
 
Dominik Jankowski – Chief Editor of the ”Pulaski 
Policy Papers” 
djankowski@pulaski.pl 
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In the last few years Libya, or the Great Socialist 
People’s Libyan Arab Jamahiriya – which is the 
country’s official name – has undertaken several 
important steps (partially coordinated with other 
actors, partially unilateral) to come back to the world 
scene as a fully-recognised actor. The international 
community seems to have reacted positively to this 
shift.  
The most obvious (especially popular after 9/11) 
explanation of this change in attitude that comes to 
mind is the influence of the American doctrine of 
regime change which was to guide the Middle-Eastern 
leaders towards democracy. 
The “conversion” of Libya was easily explained just 
after the fall of Saddam Hussein in Iraq when the 
phantom of the next interventions seemed to be real, 
and local help in combating Islamic terrorism more 
than welcomed. For the European countries the 
restoration of links with Libya is a part of a broader 
trend of working in favour of its peripheries. Since 
1995 the countries of the southern bank of the 
Mediterranean sea have been associated with the EU in 
the framework of the Barcelona Process, currently 
known as the Union for the Mediterranean, which aims 
to spread the benefits and values of Europe to the 
region which is its direct borderline. Colonel Gaddafi 
likes to present himself as the leader of Africa, devoted 
to peace and stability in the region. For each of the 
engaged sides (Libya, the international community, 
the US and its allies, the EU) the new composition 
means a fulfilment of its promoted vision. Each of 
them can present the new situation as a success in 
achieving their goals. However, when carefully studied, 
the widely acclaimed redefinition of the Jamahiriya’s 
role does not seem to be logically explicable cause-
and-effect sequence of developments. 
This analysis is based on the chronological overview of 
the data related to the Libya’s foreign policy and the 
actions of the UN, the US, the EU and the European 
countries towards Libya. An evaluation of Libya’s 
performance on the international scene should take 
into account an acknowledgement of several important 
variables which define the dynamics of the process. 
These are: 
 
a) the incoherence of the current political reality with 

the “cold war” status of Libya, in many ways 
preserved throughout the 90’s; 

b) the importance of the economic potential of the 
Libya’s oil and gas reserves (especially when 
growing demand is observed); 

c) the post-9/11 “war on terrorism”, practically 
limited to combating Islamic extremists; 

d) Libya’s willingness to achieve the status of a 
peace-loving country and being a reliable partner 
in international politics and economics. 

 
The hypothesis of this research is an assumption that 
Libya’s about-face, no matter the ideological cover 

which is being built over it, should be first explained in 
economic terms. The political and ideological 
assumptions do not seem to go together with the 
particular actions of the partners. In this case, the 
Western powers are not exercising their flagship tool in 
relations with non-democratic regimes – conditionality 
(positive reaction to morally satisfactory behaviour of 
the other side). It was only in December 2009 that the 
Human Rights Watch report on Libya described some 
progress in the openness of the Libyan public debate12. 
It is worth noting that the group was allowed to carry 
out a field research in this country for the first time. It 
is hard to call it a breakthrough though, as the same 
report calls the EU to halt signing any framework 
agreements with Libya until the human rights situation 
in this country improves significantly. The human 
rights defenders do stand, in fact, for the fair usage of 
conditionality.  
The place of Libya on the international scene as well as 
the traditionally-raised points of discussion around this 
country were, throughout the 80s and the 90s, limited 
to the picture of uniform hostility to the US (and the 
West in general) and dangerous to the region. Libya’s 
position on the international forum was marked by 
these key constraints: the UN’s sanctions, the US’s 
sanctions and the arms embargo, the EU embargo, 
and a place on the American list of state sponsors of 
terrorism. The four were particularly connected with 
the state-terrorism incidents from the 80s, where 
Libyan secret service were involved in the bombing of 
an American plane over the Scottish town of Lockerbie 
in 1988, the fall of the French plane in Niger in 1989, 
as with the previous ones – the murder of the British 
policewoman next to the Libyan embassy (London, 
1984) and the bomb attack on a German disco (Berlin, 
1986). The country was also proved to be involved in 
numerous terrorist attacks and armed conflicts in 
Africa and other parts of the world, the development of 
the weapons of mass destruction (WMD) and military 
nuclear technology. 
The question of lifting the sanctions related to the 
terrorist activities started to be asked in 1999 when 
the two main suspects of the Lockerbie bombing were 
detained. The situation moved forward seriously when 
in April 29, 2003, Libya declared its willingness to pay 
reparations to the families of this catastrophe and 
called the UN to lift the sanctions and the US to 
remove it from the list of state sponsors of terrorism13. 
On August 15, 2003, Libya, Great Britain, and the UN 
came to an agreement on this issue. A similar one 
would be concluded with France after separate 
negotiations the following year. On September 15, 
2003, the UN Security Council took down the sanctions 
with the resolution number 1506, and the United 
States removed it from the terrorist countries list on 
April 2004, only two months after accusing it of using 
the Iraqi scientists formerly working for Saddam 
Hussein for developing its own arms programme. 
However, irrespective of the reparations Libya agreed 
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to pay, the later statements of its leaders 
consequently refused to take responsibility for the 
attacks (with the formula – “we shall pay reparations 
but we are not guilty”)14. After the breakthrough of the 
2003/2004, when the US and Great Britain rewarded 
Libya with a return to the world’s salons, it seemed 
like the country would stop those activities that stood 
as a reason for imposing the old sanctions. However, 
in December 2005 Saudi Arabia called its ambassador 
to Riyadh after serious accusations that Tripoli was 
planning to kill Prince Abdullah, the Saudi leader15. The 
report of the UN Special Representative for Somalia, 
issued in November 2006, stated that Libya is among 
the countries supplying arms and personnel to the 
armed factions combating the then-legal government 
in the civil war-torn Somalia16. 
None of those serious suspicions, contradictory to the 
previous declarations, caused a change in the main 
powers’ view on Libya. The possible critical evaluation 
of this behaviour did not turn into a risk for the newly-
established relations. A post scriptum to the bombing 
odyssey was written in August 2009 when Abdelbaset 
Ali Mohmed Al Megrahi, the main author of the 
Lockerbie plane attack, was released from the Scottish 
prison for humanitarian reasons. Colonel Gaddafi 
organised a warm welcome for the hero and the British 
Secretary of State for Foreign and Commonwealth 
Affairs soon admitted that thanks to this operation, 
where the economic factor played a major role, British 
Petroleum signed a 550 million pounds contract17. 
When talking about disarmament, in December 2003 
the US and Great Britain announced that an 
agreement on liquidation of the nuclear installations 
and weapons of mass destruction resources had been 
reached with Libya. In the next months the country 
signed international treaties (Comprehensive Test Ban 
Treaty – CTBT, January, 2004; Chemical Weapons 
Convention – CWC, February, 2004) and let the 
inspectors of the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) conduct inspections of its sites. At the same 
time, May 28, 2004, the IAEA published a report 
stating that Libya had not stopped searching for the 
possibilities of importing nuclear technology and 
materials after its announced disarmament. It was this 
report (giving the opposite conclusion to the optimistic 
assumptions of the US and the UK) that caused the 
fiasco of the last attempts to collect the given 
materials and served as the final impulse for Libya to 
liquidate its arsenals. In this case, it is also fair to say 
that the soft treatment of Libya was very much “over 
the top”. 
A similar context surrounded the launch of the 
Greenstream pipeline project linking Libya and Italy. 
Built in 2003-2004 by the Italian Ente Nazionale 
Idrocarburi (ENI), the longest underwater 
Mediterranean pipeline could only be opened after the 
European sanctions were lifted 18 . In this case the 
opposite (to the regular) mechanism took place – it 
was the Italian actions, having in mind their own 

interests, that led to the suspension of the sanctions. 
Cooperation in combating illegal immigration and the 
above mentioned energetic project, it was these 
benefits accruing to the Italians that played the major 
role here. The Libyan site was not obliged to return to 
the state of affairs from the period before the 
sanctions which were imposed in 1986. Their end was, 
therefore, only a projection of the current needs. 
The lack of any repercussions, despite the conditions 
attached to the treatment of Libya as a reliable 
partner, should be explained rather in business terms. 
The fundamental role was played by these four major 
factors: 
 
1) The importance of the Libyan gas and oil resources 
 
Libya’s reserves of hydrocarbons, which are among the 
biggest in the region, have gained value with the 
increase of the global demand for the new sources of 
energy. In February 2004 the US let the oil firms 
renegotiate their contracts with Libya, and in April 
2004 Royal Dutch/Shell signed an agreement allowing 
them to search for the new deposits of the oil and gas 
in this country. The deposits, estimated for 40 billion 
barrels of oil and 1500 billion cubic meters of gas, 
were not fully exploited according to their potential (in 
2006 only 24% of the site’s possibilities were 
extracted). The role of the new energy suppliers is 
constantly growing in the global economy. In this 
situation, where the traditional energy resources 
exporters are not getting better (the uncertain 
situation in the Middle East, the “difficult partnership” 
with the Gulf countries, the problematic energetic 
policies of Russia), the role of the “new” suppliers 
grows. In this context, access to the Libyan sites 
becomes more important than the ideologically 
motivated demands. On the other hand, Libya’s plans 
for development of its commercial ports as well as 
attracting foreign investments and entering the World 
Treaty Organization (WTO) require tightening its 
cooperation with the Western countries and this is only 
possible when the perception of this country is 
improved and the sanctions lifted. 
 
2) Logistic aid in combating terrorism in the Middle 

East and North Africa (MENA) region 
 
Libya is an important regional ally and partner in this 
field. After the 9/11 attacks Tripoli declared support to 
the US in chasing Al-Qaeda members. For practical 
reasons friendship with the country that has a wide 
knowledge of the range of activities of the extremist 
groups in the region is important for fighting terrorism 
in MENA. Libya, as a state with a great deal of 
influence, has developed an intelligence network 
(inherited after its “revolutionary” period) and is 
becoming a helpful partner. In recent years the 
unofficial support of the Libyan special units have 
many times been giving support to the Western 
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citizens who found themselves in troubles that were 
beyond the competences of their embassies. For 
example, two Italian tourists who were captured and 
held for two months in Niger by the Revolutionary 
Armed Forces of the Sahara were finally released and 
came back home safely due to Libyan mediation19. It is 
difficult to overrate Tripoli’s role of intermediator in the 
region. It was even envisaged on the occasion of the 
November 2009 football riots that caused tensions 
between Egypt and Algeria. The Arab League asked 
the Libyan leader to help in appeasing the conflict 
between the two countries20. 
 
3) Libya’s role in combating illegal immigration to 

Europe 
 
The members of the European Union, particularly Italy, 
are interested in stopping the immigration wave from 
Africa. In the last years Libya, as a transfer country, 
became a main people’s trafficking route for the illegal 
migrants aiming to reach Europe across the 
Mediterranean Sea. The Italian initiative of launching 
the joint Italian-Libyan patrols of the coast could not 
become effective with the embargo on arms supply to 
Libya. Once it was lifted, supplying the Libyan border 
service with extra equipment by Rome could be 
possible and thanks to the agreements of taking the 
procedure of extradition to the countries of origin on 
its behalf Libya became a key partner doing “the dirty 
work”21. Those actions are not being controlled on the 
basis of conformity with human rights or humanitarian 
procedures. Moreover, they are supposed to be as 
effective as possible. Therefore, the number of 
Africans trying to reach Europe through Libya 
decreased by about 90 per cent in 2009. The price for 
the well-being of Italy is its promise of investing 200 
million dollars yearly in the Libyan economy 
(particularly infrastructure) over the next 25 years, 
including the construction of the coastal highway along 
the Mediterranean between the borders with Egypt and 
Tunisia22. 
 
4) The need for a moral victory and a positive 

example 
 
In relation to the other countries of the region and for 
the international community, Libya serves as a good 
example: the lesson being that when a country 
reorients its priorities accordingly to the expectations it 
will be rewarded. However, when analysed carefully, it 
is clear that the cause of the change is due to 
economic agreements rather than any ideological 
volte-face. But the ideological cover for these changes 
is still helpful and useful. The same can be said about 
Libya’s own ideological position, which presents itself 
as an ambassador of the poor, supporting unity and 
cooperation on the African continent. New relations 
between Libya and the West satisfy both sides’ PR, 

even if in details their commitment to the officially 
declared values becomes debatable.  
 
Conclusion 

 

In the near future the dynamics of tightening relations 
between Libya and the international community is 
likely to be continued. It is rooted in an economic 
cooperation which, once opened, is likely increase. Any 
disparity between, or incoherence in, the ideological 
statements and the calculation-based realities would 
affect negatively the public opinion’s trust in the main 
actors of global politics.  
The analysis of the chronological developments directly 
connected to the process of the Libyan return to the 
international political stage gives a double explanation 
to each of its sides: for Libya – apart from the need to 
reorient its role in fulfilling its peace-making mission in 
the region, the shift is also explained by the 
requirements of economic cooperation for its internal 
development. The Western countries (mainly the US 
and the member states of the EU) can explain the 
reestablishment of relations with Libya not only by 
their willingness to welcome it back among the peace-
loving nations but also with their own needs of using 
its economic potential and logistic/intelligence help in 
achieving their long-term aims in the region. The 
ideological core, which initiated and pushed the 
process forward, was only important in the very 
beginning as it was the most easily acceptable by 
public opinion. 
 

* * * * * 
 

Jędrzej Czerep – expert in the Casimir Pulaski 
Foundation, independent researcher specialised in the 
Republic of Belarus, Sub-Saharan Africa and the 
Mediterranean relations. Graduate of Master in Euro-
Mediterranean Affairs, an international, 
interdisciplinary programme of postgraduate studies 
carried out jointly by the network of 16 universities 
from 7 countries of Southern Europe, North Africa and 
the Middle East, combining political science with 
economy and cross-cultural studies (2007). In the last 
years he co-operated, among others, with the 
Brussels-based lobby organisation Culture Action 
Europe and the global TV network Al-Jazeera English. 
Passionate about the transformations of the regions 
with their own peculiarities, rarely picked up by the 
Western-centric media. His attention is focused on the 
issues apparently peripheral, but submitted to dynamic 
transformations, envisaging practical transmission of 
the cross-cultural dialogue to the level of ideas. He 
believes the world is not going to collapse, but is 
getting more and more interesting. 

 

The Casimir Pulaski Foundation is an independent, 
non-partisan institution with a mission to promote 
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freedom, equality and democracy as well as to support 
actions of strengthening civil society. The foundation 
carries out activities both in Poland and abroad, among 
others in Central and Eastern Europe and in North 
America.  
 
The Casimir Pulaski Foundation was founded due to 
political changes that took place in Poland after 1989. 
The principal values of Casimir Pulaski (freedom, 
justice and democracy) are an inspiration for every 
initiative undertaken by the Foundation. A few of the 
Foundations activities include: conducting scientific 
research, preparing publications and analyses, 
organizing seminaries and conferences, providing 
education and support for leaders 
www.instytutprzywodztwa.pl 
 
The Foundation is the main organizer of the Warsaw 
Regional NGOs Congress www.warsawcongress.pl, the 
Academy of Young Diplomats 
www.akademia.diplomacy.pl and publisher of the 
Communication Platform for Non-Governmental 
Organizations www.non-gov.org  
 
The Foundation also awards the Casimir Pulaski Prize 
“The Knight of Freedom” to outstanding people who 
have made a significant contribution in promoting 
democracy. So far the prizewinners were: Professor 
Władysław Bartoszewski, former Minister of Foreign 
Affairs of Poland, historian Professor Norman Davies, 
Alaksandar Milinkiewicz, leader of democratic 
opposition in Belarus, Lech Wałęsa and Aleksander 
Kwaśniewski, former Presidents of Poland as well as 
Javier Solana, High Representative for Common 
Foreign and Security Policy, and Valdas Adamkus, 
former President of Lithuania. 
 
The Casimir Pulaski Foundation is one of only two 
Polish institutions that have a partnership status with 
the Council of Europe. More about Foundation at: 
www.pulaski.pl  
 
Pulaski Policy Papers are analyses of foreign 
policy, international economy and domestic 
politics issues, essential for Poland. The papers 
are published both in Polish and English. 
Researchers willing to publish new articles in 
Pulaski Policy Papers are asked to contact the 
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