
 

 

PERSBERICHT 

 

VN-Mensenrechtencomité veroordeelt Libië voor foltering van gevangenen tijdens 

Benghazi HIV-zaak 

 
Amsterdam, 2 May 2012 – Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft tijdens zijn 104de Sessie in 

maart 2012 Libië veroordeeld voor foltering en schending van het recht op vrijheid gedurende het zogenaamde 

Benghazi HIV-proces. Het Comité stelde ook schending van het recht op een eerlijk proces vast. 

De klacht tegen Libië was ingediend door dhr. Ashraf El-Hogoug (een Palestijnse arts met de Bulgaarse 

nationaliteit) en vijf Bulgaarse verpleegsters, kort na hun vrijlating uit Libische detentie in 2007. Zij waren 

gefolterd tijdens hun illegale detentie gedurende het Benghazi HIV-proces van 1999 tot 2007 in Libië.1 

Het Mensenrechtencomité draagt Libië op om de slachtoffers te compenseren voor het aangedane leed, 

bestaande uit strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke personen en compensatie. 

Op 21 maart 2012 kende de Nederlandse civiele rechtbank dhr. Ashraf El-Hogoug reeds een schadevergoeding 

toe van € 1.000.000,- voor materiële en immateriële schade, in een procedure over dezelfde kwestie, ditmaal 

tegen 12 Libische ambtenaren die deelnamen aan zijn foltering.  

Nu zowel nationale als internationale rechters de folteringen hebben veroordeeld, dringt prof. Liesbeth Zegveld, 

advocaat van de slachtoffers, bij Libië aan op onverwijlde betaling van de compensatie. Ze doet ook een beroep 

op Nederland en de EU om ervoor te zorgen dat de compensatie zo spoedig mogelijk wordt betaald. Zegveld: 

“De EU en verschillende EU-lidstaten hebben verscheidene malen het gebruik van de Palestijnse arts en de 

Bulgaarse verpleegsters als zondebok veroordeeld. Zij hebben veel moeite gedaan hen in 2007 vrij te krijgen. In 

het licht van deze inspanningen, rekenen wij op hun steun om compensatie voor de slachtoffers te verkrijgen.” 

 

In 1999 werden dhr. Ashraf El-Hogoug, een medicus en voormalig inwoner van Libië, en vijf Bulgaarse verpleegsters die 

werkzaam waren in Libische ziekenhuizen, wederrechtelijk gedetineerd en veroordeeld in de zogenaamde Benghazi HIV-

zaak. Zij werden beschuldigd van (poging tot) moord op ongeveer 450 kinderen, en – op grond van een ernstige juridische 

misser – gedurende ruim 8 jaar vastgehouden (1999-2007). Gedurende enkele jaren hing hen de doodstraf boven het hoofd. 

Zij hebben ernstige folteringen en mishandelingen ondergaan; een feit dat door de zoon van wijlen Khadafi, Seif al-Islam, is 

bevestigd. In 2007 zijn de medici als gevolg van diplomatie van de EU, de VS en Bulgarije vrijgelaten. De president van 

Bulgarije heeft toen direct gratie verleend en aan El-Hogoug de Bulgaarse nationaliteit doen toekomen. Onderdeel van de 

diplomatieke afwikkeling was een overeenkomst met de families van de 450 met HIV besmette kinderen, naar verluidt een 

bedrag van $1 miljoen per kind. 
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Contactpersoon: Prof. Liesbeth Zegveld - Böhler Advocaten - Keizersgracht 560-562, 1017 EM Amsterdam. 

Tel.: +31 (0)20-344 62 00, e-mail: LZegveld@bohler.eu. 

                                                           
1 Zie voor meer informatie het boek dat El-Hojouj samen met Viktor Frölke en J.M. Meulenhoff heeft 
geschreven: Khadaffi’s Zondebok (Meulenhoff, 2010). 


