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Het opheffen van de economische sancties tegen Libië eerder deze week door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken betekent dat na anderhalf jaar van voorbereidingen in de luwte het bedrijf Yako Associated Enterprises Ltd. eindelijk naar buiten kan treden om ‘de poort naar Tripoli’ te openen.
Voorzover bekend heeft de onderneming, waarin 50% Libisch kapitaal zit, de primeur om als intermediair te gaan functioneren tussen het Europese bedrijfsleven en het ten opzichte van het Westen zo positief ‘bijgedraaide’ Noord-Afrikaanse land. 
De directeuren Musa Yalcin en Loek Janssens openen volgende maand hun kantoor in Ridderkerk en zij verwachten dat er de komende jaren op vele terreinen met Libië zaken zal zijn te doen. 
Op dit moment lopen de zakelijke contacten nog via de kantoren in Tripoli of Tunis. Vaste voet in Europa zette Yako het eerst in het Verenigd Koninkrijk, dat het minst moeilijk deed over het verlenen van een juridische rechtspersoon aan de onderneming. Dit werd daar vorig jaar al mogelijk nog tijdens de onderhandelingen over het loslaten van de economische boycot. De naam Yako is ontleend aan het Engelse woordje Okay, alleen in omgekeerde volgorde gespeld, zoals Arabieren dat gewend zijn. 
“Libië wil zich in korte termijn gaan ontwikkelen naar Europese maatstaven en moet daartoe een achterstand van enige decennia inhalen”, weet het tweetal op basis van recente bezoeken aan de Afrikaanse staat. Het duo is zeer onder de indruk van de schoonheid van het land met zijn talrijke Romeinse nederzettingen en witblauwe kusten die aan de Malediven doen denken. “Libië heeft daardoor veel toeristische potentie, maar wat nu nog bijna geheel ontbreekt, is een passende infrastructuur.” Dat betekent dat er grote projecten in het verschiet liggen op het gebied van de wegenbouw, maar ook in de woningbouwsector moeten er nu werelden verzet gaan worden. Het rijtje commerciële mogelijkheden is daarmee nog lang niet uitgeput. “Libië heeft interesse in de bloementeelt en het fokken van kippen en de meeste van de ontelbare kassen in het land staan leeg. Maar ook de civiele als militaire luchtvloot moet worden gemoderniseerd en zo kan ook de visserij nieuwe impulsen gebruiken om de grote tonijnschat voor de kust binnen te halen.” De lange lijst is echter niet compleet zonder vermelding van de textiel, die nieuwe kansen moet krijgen en de opwaardering van het waste-management, de organisatie van de afvalverwerking, die in het belang van het milieubehoud nodig is.
De oprichting van Yako is volgens Janssens puur aan het toeval te danken. Hij was vorig jaar als scheepvaartinspecteur onderweg in Syrië op het moment dat Ghadaffi net doende was het Westen van zijn goede bedoelingen te overtuigen. “Daar kwam ik voor het eerst in mijn leven Libiërs tegen en het klikte meteen. Zij zijn op basis van de spontaan totstandgekomen vriendschap met ons in zee gegaan.”
Lybië is meer dan 50 keer zo groot als Nederland en grens aan Algerije, Chaad, Egypte, Niger, Soedan en Tunesië. In totaal is de landgrens meer dan 4300 kilometer lang. Eén van de eerste verzoeken die Yako vanuit Tripoli kreeg, was het ontwikkelen van een concept voor het bewaken van de grens. Op het bureau ligt een voorstel tot het inzetten van ultramoderne terreinwagens die met de modernste communicatiemiddelen zijn uitgerust. Volgens Yalcin en Janssens een betere optie dan vaste posten in een gebied waar woestijnduinen zich met de snelheid van een marathonloper kunnen verplaatsen. Het plan tot een betere afgrenzing is mede ingegeven op verzoek van de Europese Unie, in het bijzonder Italië, dat een eind wil maken aan de illegale immigratie.
Hoewel de tijd in Lybië lijkt te hebben stilgestaan, is er volgens het duo echter al op vele plaatsen sprake van een 24-uurs economie. “Op straat zijn talloze handelaren in groente, fruit, levensmiddelen, schoenen en textiel rondom het uur in touw met de verkoop. De prijzen zijn ten opzichte van de meeste buurlanden zeer scherp, zodat er vooral uit Tunesië veel koopjesjagers de grens overkomen.”
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