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ROME DOOR DE KNIEËN VOOR KADHAFI.

In de nacht van 6 op 7 oktober 1986 heeft Italië drie Lybische terroristen,
die langdurige gevangenisstraffen uitzaten, vrijgelaten, nadat president
COSSIGA hen officieel gratie had verleend. Te zelfder tijd lieten de Lybiërs
zonder juridische formaliteiten* vier Italianen gaan die om uiteenlopende
redenen waren veroordeeld.

De Lybiërs in kwestie.

Bij de Lybiërs, die werden gegratiëerd, ging het allereerst om
Deze had in 1980 op een terras aan de Via Veneto in Rome koelbloedig een
Lybische zakenman geliquideerd. De aktie vas onderdeel van een toen lopende
moordcampagne tegen buitenlands vertoevende opposanten. De dader werd ter
plekke gegrepen en werd later wegens moord tot 26 jaar gevangenisstraf
veroordeeld.
Voorts werden Mohamed Sidki Sayed DOUS en Juma Mohamed Ali MEZDAWI
vrijgelaten. Zij hadden in 1983 op het vliegveld Fiumicino het vuur geopend op
een Arabische zakenman, die zij aanzagen voor een vooraanstaande Lybische
oppositieleider. Ook zij werden onmiddelijk aangehouden. Wegens poging tot
moord kregen zij later ieder 14 jaar en 11 maanden gevangenisstraf opgelegd.

De betrokken Italianen.

De Italiaanse aannemer SELICIATO en de voor hem werkende architect CASTELLI
werden in augustus 1980 in Tobroek opgepakt op beschuldiging van hulp aan een
groep Lybische dissidenten en Egyptische agenten bij het voorbereiden van een
staatsgreep. Vervolgens waren zij tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.
Beide Italianen hebben steeds volgehouden onschuldig te zijn en zelfs niet te
hebben geweten waarom zij terecht moesten staan. Volgens de 'Neue Zürcher
Zeitung' kon er niet de minste twijfel over bestaan dat zij geheel onschuldig
waren aan het ten laste gelegde** .
De twee andere Italianen waren in 1982 respectievelijk 1984 op het vliegveld
van Tripoli opgepakt op beschuldiging van drugsbezit. Beiden waren wegens dit
delikt vervolgens tot 10 Jaar veroordeeld. Familieleden van een van de twee

*Neue ZUrcher Zeitung dd. 10-10-1986.
**Neue ZUrcher Zeitung dd. 10-10-1986.
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twijfelden ernstig aan de juistheid van de aanklacht. Volgens hen had
betrokkene alleen een fles alcohol-houdende drank bij zich gehad. Zoals bekend
is in Tripoli het gebruik van alcoholica ten strengste verboden.

Tenslotte.

Alhoewel de Italiaanse autoriteiten consequent spraken van een "operatie op
humanitaire gronden", waarbij vooral werd gewezen op de slechte
gezondheidstoestand van SELICIATO en CASTELLI, zal het duidelijk zijn dat Rome
in feite door de knieën is gegaan voor een bedenkelijke vorm van chantage en
zich zo heeft laten lenen voor een hedendaagse variant van mensenhandel.
Niet onvermeld mag blijven dat een woordvoerder van het Lybische volksbureau
in Rome verklaarde dat "deze stap zonder twijfel een teken is van een
verbetering in de betrekkingen tussen beide landen* . En dat terwijl de
Italiaanse regering in een verklaring dit juist had ontkend** . Zes weken
later bleek overigens dat er wel degelijk sprake was van een positieve
ontwikkeling in de bilaterale relaties. Toen ontmoette de Italiaanse minister
van Buitenlandse Zaken ANDREOTTI namelijk op Malta zijn Lybische collega Kamal
Hassan Al-MANSOÜR.

*Neue ZUrcher Zeitung dd. 10-10-1986.
**Volkskrant dd. 8-10-1986.
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