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Krever granskning  
av norske bombe-
 mål i Libya 
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Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i 
Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om 
å gi innsyn bombevideoer foran historisk rettssak. 

Per Anders Johansen 

Publisert: 10.feb. 2012 (23:48) Oppdatert: 10.feb. 2012 (23:52) 

20. juni 2011 angriper ukjente NATO-fly bondegården til el-Hamedi-familien utenfor 

Tripoli. Bestefaren er en pensjonert general og tidligere medlem av Gadafis 

revolusjonsråd. 

Bestefaren over lever, men hans 38 år gamle sønn Khaled al-Hamedi mister mange 

familiemedlemmer. Hans gravide kone, en datter på fire år og en sønn på tre år blir drept. 

Krever svar fra Norge 

Nå krever direktør Jan Egeland i Human Rights Watch at Norge og de andre involverte 

NATO-landene gransker dette og andre angrep hvor sivile drept, utleverer informasjon 

og sørger for erstatning til de etterlatte. 

– Danskene bombet på samme tidspunkt i dette området. Men det kan også være Norge som 

gjennomførte dette toktet, sier Egeland. 

Han kritiserer Norge og de andre NATO-landene som bombet for ikke å ville undersøke 

konsekvensene av bombetoktene. 

– NATO har avvist å foreta aktive undersøkelser i Libya om hvor og når sivile kan ha blitt drept. 

Det mener vi at NATO - og Norge - er forpliktet til å gjøre i henhold til folkeretten. 

Sivile drept i NATO-bombing 

I ukene etter angrepet ble bombeangrepet på gården brukt i PR-kampanjen til Gadafi-

regimet. Bilder av de døde barna gikk døgnet rundt på libysk statskontrollert TV. 

Åtte måneder senere slår både Human Rights Watch (HRW), New York Times og danske 

medier fast at sivile ble drept. 

– Både våre etterforskere i Libya og andre har påvist at sivile mål er rammet. Når det er påvist 

mulige brudd på folkeretten, plikter den som står for krigshandlingen å etterforske disse.

 
Vi mener også at det er kritikkverdig at man fortsatt hemmeligholder hvem som bombet, og 

hvor de har bombet, sier Egeland. 
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NATO gjennomførte 9600 bombetokt mot Libya. Norske F-16 kampfly fløy 583 tokt og 

slapp 569 bomber. Egeland understreker at undersøkelsene viser at Russlands 

påstander om at tusener av sivile ble drept av NATO, er feil. Så langt har HRW 

dokumenter at minst 60 sivile ble drepte ved fem flyangrep. 

– Dette viser at NATO, som gjennomførte tusener av tokt, gikk langt for å unngå sivile tap. Da 

er det paradoksalt at NATO og Norge fortsatt opptrer som om man har noe å skjule, og ikke vil 

granske sivile tap og mulige lovbrudd, sier Egeland. 

Granskes i Danmark 

Den danske regjeringen har allerede lovet å undersøke anklagene om feilbombing og drap på 

sivile. Human Rights Watch ber nå Stoltenberg-regjeringen og de andre deltagende landene 

om å gjøre det samme. 

– Det har vært mindre åpenhet i Norge enn i Danmark. Det er et viktig demokratisk 

prinsipp at borgerne vet mest mulig om myndighetenes maktbruk. Hele poenget med 

aksjonen var å beskytte sivile, sier Egeland. Han mener NATO i Libya må gjøre det 

samme som alliansen allerede gjør i Afghanistan. 

– I Afghanistan har NATO et system for å følge opp sivile tap og mulige brudd på folkeretten. 

Mistanke om sivile tap blir systematisk undersøkt i regi av NATO og FN, og sivile får erstatning. 
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Barth Eide:  – Feil å 
kommentere enkeltoppdrag 
– Stridsrelaterte hendelser er ikke underlagt erstatningsplikt etter folkeretten, sier 

forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap). 

– Norske fly engasjerte kun mål som etter tilgjengelig informasjon og etterretning var å anse 

som lovlige mål etter folkeretten, sier han. 

– Vi har ikke informasjon som tilsier at det bør iverksettes undersøkelser eller etterforskning. 

Dette gjøres normalt sett heller ikke for lovlige stridshandlinger. 

NATO hadde ansvaret for gjennomføringen av operasjonen. Etter vår vurdering vil en 

beslutning om behandling og eventuell utbetaling av eks gratia krav etter stridsrelaterte 

hendelser måte forankres i NATO. 

– Var norske F-16-fly med på operasjonen hvor gården til Hamedi-familien ble bombet? 

– Norge sto sammen med våre allierte om oppdraget i Libya. Norge følger prinsippet om at 

NATO redegjør for resultatene av operasjonene, mens vi selv redegjør for omfanget av vårt 

bidrag. Vi kommenterer altså ikke enkeltoppdrag. 

– Danske myndigheter har varslet at de vil undersøke om danske fly var involvert. 

Kommer Forsvarsdepartementet til å gjøre det samme? 

NATO hadde ansvaret for gjennomføringen av operasjonen. Etter vår vurdering vil en 

beslutning om behandling og eventuell utbetaling av eks gratia krav etter stridsrelaterte 

hendelser måte forankres i NATO. 

– Var norske F-16-fly med på operasjonen hvor gården til Hamedi-familien ble bombet? 

– Norge sto sammen med våre allierte om oppdraget i Libya. Norge følger prinsippet om at 

NATO redegjør for resultatene av operasjonene, mens vi selv redegjør for omfanget av vårt 

bidrag. Vi kommenterer altså ikke enkeltoppdrag. 

– Danske myndigheter har varslet at de vil undersøke om danske fly var involvert. 

Kommer Forsvarsdepartementet til å gjøre det samme? 

–  NATO gjennomførte operasjonen på vegne av verdenssamfunnet gjennom et eksplisitt 

mandat fra FNs Sikkerhetsråd. Norske jagerfly utførte toktene på vegne av NATO, og norske 

piloter bombet mål som var gitt fra NATOs operasjons-hovedkvarter. 
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Både NATO og Norge vet hvilke oppdrag norske fly har vært på. Vi står sammen med våre 

allierte i NATO om operasjonen, og det vil være feil å kommentere enkeltoppdrag, sier Barth 

Eide. 

 


