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– Gaddafis ansvar
Journalist Ammar Al-hamdan satt fengslet i en libysk militærbase bare timer før den ble bombet 
av nato. Utenriksdepartementet mener ansvaret for sikkerheten hans hvilte på gaddafis regime. 
Men Forsvaret innrømmer nå at norge kan ha tatt livet av sivile mennesker i libya.  

aV kim bredesen

Fanget. Ny Tid kunne 20. mai 
fortelle at journalisten Ammar 
Al-Hamdan var tilbake i Norge 
etter å ha vært fengslet i Libya 
fra 6. mars til 14. april. Fram til 
19. mars ble han holdt i et feng-
sel i bydelen Tajura i Øst-Tripo-
li, som ble bombet av franske fly 
samme dag som han ble flyttet. 
Al-Hamdan, som arbeider for 
Al-Jazeera og Ny Tid, unnslapp 
bare timer før angrepet.

Oberst Petter Lindquist ved 
Forsvarets operative hoved-
kvarter avviser at norske fly 
bisto i noen av disse angre-
pene, men kan ikke si noe om 
hvorvidt Forsvaret visste at Al-
Hamdan befant seg i Libya i 
dette tidsrommet.

– De første norske flyene tok 
av torsdag den påfølgende uken 
etter 19. mars. Jeg mener det var 
onsdag 23. mars, muligens 24. 
mars at de første flyene var på 
vingene, og da ble det kun fløyet 
rekognoseringsoppdrag, hvor det 

ikke ble sluppet bomber, sier han.
Lindqvist kan per i dag ikke 

oppgi hvor mange av de norske 
flyenes oppdrag som har hatt 
mål i Tripoli.

Al-Hamdan Libyas ansvar
Utenriksdepartementet me-

ner imidlertid at Al-Hamdans 
sikkerhet var noe som Gaddafis 
regime skulle 
ha ivaretatt.

– Opp-
holdssted for 
den norske 
journalis-
ten da han 
var fengslet 
i Libya var ukjent for norske 
myndigheter. Fra første stund 
var norske myndigheter tydelige 
på at ansvaret for sikkerheten 
for den fengslede norske jour-
nalisten hvilte på libyske myn-
digheter, skriver Frode Over-
land Andersen, underdirektør 
ved Utenriksdepartementets 
kommunikasjonsenhet i en e-

post til Ny Tid.
Bård Vegar Solhjell, nestle-

der i SV, mener Norge burde 
ha visst hvor Al-Hamdan be-
fant seg.

– Han har jo vært i en ek-
stremt dramatisk og alvorlig 
situasjon, som det har gjort et 
sterkt inntrykk å lese om. Jeg 

forutsetter 
at Norge og 
andre som 
deltar i ope-
rasjoner har 
god kontroll 
og oversikt 
over vestlige 

sivile, og at de gjør alt de kan 
for ikke ramme libyske eller 
utenlandske sivile, sier Solhjell 
til Ny Tid.

Høyres talsperson for for-
svars- og sikkerhetspolitikk på 
Stortinget, Ivar Kristiansen, 
mener på sin side at libyske 
myndigheter må ta hele skyl-
den for den faren Al-Hamdan 
var utsatt for.

– Journalister løper en høy 
risiko ved å operere i land som 
Libya – spesielt i dagens situa-
sjon. Vi vet samtidig at de fær-
reste ledere i Midtøstens nøler 
med å bruke sivilbefolkningen 
som levende skjold. Uansett kan 
ikke Nato-styrken klandres i 
dette tilfellet, sier Kristiansen.

Vatikanet om sivile tap
Det libyske regimet er ankla-
get for å overdrive sivile tap et-
ter Natos bombeangrep. Men 

noen ganger kan uhildede 
kilder bekrefte at aksjonene 
Nato har vært med på, har gått 
fryktelig galt, også i Tripoli. 
31. mars rapporterte Agenzia 
Fides, Vatikanstatens nyhets-
byrå, at minst 40 sivile døde i 
Tripoli som et resultat av Nato-
bombing 30. mars.

Ifølge nyhetsbyråets korre-
spondent, Giovanni Innocenzo 
Martinelli, sogneprest i Tripoli, 
traff Natos bomber sivile hus i 
bydelen Buslim og rammet in-
direkte et sykehus i den sørlige 
bydelen Misda.

«Hvis det er tilfellet at bom-
beangrepene er svært målret-
tede, er det også sant at de tref-
fer militære mål, som er midt i 
sivile boligstrøk, og som dermed 
rammer den lokale befolknin-
gen», konstaterte en oppgitt 
biskop Martinelli.

Nato uten tall på drepte
Nato har ikke offentliggjort tall 
på hvor mange sivile tap allian-
sens 2300 bombeangrep i Libya 
har forårsaket siden midten av 
april.

Al-Jazeera kunne 19. april 
rapportere at libyske opposi-
sjonsledere har hevdet at minst 
10.000 mennesker er omkom-
met siden starten på konflikten 
i landet i februar. Natos aksjoner 
har ikke dempet stridsevnen til 
Gaddafis styrker i nevneverdig 
grad. Kun 98 av Libyas anslags-
vis 2000 stridsvogner er slått ut i 
flyangrepene, 134 av flere tusen 

Journalist timer unna Nato-bombing

Video: De norske flyene i Libya tar videofilm av bombetoktene. FOTO: FORSVARET

en journalist som sitter 
i fengsel kan umulig 
være et militært mål.
bård Vegar solhjell, sV


