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1 Inleiding

In dit algemeen ambtsbericht wordt de huidige situatie in Libië beschreven voor
zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die
afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen
Libische asielzoekers. Het ambtsbericht is een actualisering van het in december
2014 verschenen ambtsbericht over Libië en beslaat de periode van januari 2015 tot
en met april 2016.

Dit ambtsbericht is gebaseerd op informatie uit openbare en vertrouwelijke bronnen.
Bij de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van verschillende organisaties
zoals de Verenigde Naties (VN) en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s),
alsmede van vakliteratuur en berichtgeving in de media. Een overzicht van de
geraadpleegde openbare bronnen is opgenomen in de literatuurlijst.
Daarnaast liggen vertrouwelijke rapportages van de Nederlandse
vertegenwoordiging in Tripoli (sinds 29 juli 2014 opererend vanuit Tunis) aan dit
algemeen ambtsbericht ten grondslag. In het algemeen ambtsbericht wordt
veelvuldig verwezen naar geraadpleegde openbare bronnen. Daarnaast wordt de
tekst in sommige gevallen (ook) ondersteund door informatie die op vertrouwelijke
basis is ingewonnen.

In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de recente politieke ontwikkelingen en
(pogingen tot) staatsinrichting in Libië, waaronder de werkzaamheden van de
nationale grondwetscommissie.
In hoofdstuk drie wordt de veiligheidssituatie in Libië behandeld. Hoofdstuk vier
beschrijft de mensenrechtensituatie in Libië. Na een uiteenzetting van de nationale
wetgeving en internationale verdragen waarbij Libië partij is, komen de
mogelijkheden van toezicht op de naleving van de mensenrechten aan de orde. In
hoofdstuk vier volgt de beschrijving van de naleving dan wel schending van enkele
klassieke mensenrechten.
In hoofdstuk vijf wordt de positie van specifieke groepen belicht, waaronder
etnische minderheden, vrouwen, minderjarigen en homoseksuelen.
In hoofdstuk zes komen de opvang van binnenlands ontheemden en activiteiten van
internationale organisaties, waaronder UNHCR, aan bod.
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2 Landeninformatie

2.1 Politieke ontwikkelingen

2.1.1 Achtergrond

Gedurende en in de nasleep van het gewapende conflict in Libië in 2011, waarbij de

langzittende heerser Muammar Qadhafy werd verdreven en gedood, werd een

veelvoud aan gewapende groeperingen gevormd, met elk (soms overlappende)

politieke, ideologische, tribale en regionale belangen. Deze groeperingen gingen in

de jaren na het conflict in 2011 met behulp van het enorme wapenarsenaal uit de

Qadhafy-periode steeds meer controle uitoefenen over grote delen van Libië.

Pogingen van elkaar opvolgende (interim)regeringen om de milities te integreren in

de staatsveiligheidsstructuur waren niet succesvol.1

In de loop van 2014 ontstonden twee elkaar rivaliserende politieke machtsblokken.

Elk van deze blokken werd gesteund door een coalitie van gewapende milities. In

juni 2014 wonnen de liberalen de parlementsverkiezingen van de islamistisch

georiënteerde partijen. De islamistische partijen zijn grotendeels aan de

Moslimbroederschap gelieerd. Zij vormden het voorgaande Libische parlement; het

General National Congress (GNC). Het nieuwgekozen parlement (het House of

Representatives, HoR) kreeg de steun van (het merendeel van) de internationale

gemeenschap, inclusief de VN.2

In reactie op de verkiezingsnederlaag grepen de islamistische partijen van het GNC

de macht in Tripoli met behulp van een groep voornamelijk uit Misrata afkomstige

islamistisch geörienteerde milities.3 De groep milities doopte zichzelf Operation

Libyan Dawn (Amaliyyat Fajr Libya) en was ontstaan in reactie op een anti-

islamisme en -extremismecampagne van een gepensioneerde generaal uit de

Qadhafy-tijd, Khalifa Haftar (zie hiervoor paragraaf 2.1.1.1). De islamistische

regering die zich in Tripoli vestigde noemde zich Government of National Salvation

(GNS). Het parlement van deze regering was de facto een voortzetting van het

GNC.4

Door het geweld waarmee de machtsgreep in Tripoli gepaard ging, werd het HoR

gedwongen uit te wijken naar het oostelijk gelegen Tobruk. Het GNC stelde de

legitieme regering van Libië te zijn omdat het naar eigen zeggen was voortgekomen

uit de revolutie in tegenstelling tot de regering in Tobruk. Sindsdien bestrijden beide

kampen elkaar om de macht en claimen zij elk de legitime regering van Libië te

zijn.5

Ageela Salah is de president van het HoR en Nuri Abu Sahmain is de president van

het GNC. Abdullah al-Thinni is de minister-president van de regering in Tobruk en

Khalifa al-Ghwell de minister-president van het GNC. Al-Ghwell nam begin april

2015 het stokje over van Omar al-Hassi, die werd ontslagen door het GNC vanwege

1 United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)/United Nations Office of the High Commissioner for Human

Rights (OHCHR), Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015; zie ook algemeen ambtsbericht

Libië van december 2014, rapporten Militias, tribes and islamists en Judiciary and security sector.
2 De VN-ondersteuningsmissie voor Libië: United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).
3 Naast milities uit Misrata waren dit ook milities uit onder meer Tripoli, Zawiya en Zuwara.
4 In het ambtsbericht zal consequent de termen HoR en GNC gebruikt worden om de beide machtsblokken aan te

duiden.
5 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de opkomst van de twee rivaliserende regeringen en de hun

ondersteunende gewapende facties het (Engelstalig) algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, met name de

rapporten Security situation en Judiciary and security sector.
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economisch mismanagement. Al-Ghwell was Minister van Defensie tijdens al-Hassi’s

regering.6

2.1.1.1 Khalifa Haftar en de Libyan National Army

In mei 2014 lanceerde de (toen) gepensioneerde generaal (uit de Qadhafy-tijd)

Khalifa Haftar de militaire campagne Operation Dignity (Amaliyyat Karama). Het

doel van deze operatie was Libië te bevrijden van extremistische en islamistische

elementen, te beginnen in Benghazi. Haftar sloot zich met zijn milities aan bij het

HoR. Aanvankelijk opereerde Haftar als onafhankelijke aan het HoR gelieerde

gewapende groepering. In maart 2015 benoemde het HoR hem als aanvoerder van

de strijdkrachten (de Libyan National Army, LNA).7

Zijn benoeming werd niet erkend door het GNC en tot op heden wordt het leger van

Haftar gevormd door een keur aan milities, waardoor de status van Haftars

strijdkrachten onduidelijk blijft. De United Nations Support Mission In Libya

(UNSMIL) uitte in september 2015 kritiek op de aanpak van Haftar naar aanleiding

van een militaire operatie in Benghazi, bedoeld om ISIS-strijders te verdrijven.

Toenmalig VN-gezant voor Libië Bernardino Léon stelde dat de aanpak van Haftar

het vredesproces en de onderhandelingen voor het tot stand brengen van een

eenheidsregering in gevaar bracht. Op 12 januari 2016 sprak Faiez al-Serraj de

voorzitter van de Presidential Council (PC)8 voor de nog te formeren Libische

eenheidsregering, de Government of National Accord (GNA)9, een steunbetuiging uit

aan de LNA. De aanleiding hiervoor was het heldhaftige optreden van LNA-eenheden

tijdens een aanslag op een elektriciteitscentrale in Benghazi door leden van ISIS en

andere terreurorganisaties. Hieruit concludeerden sommige analisten dat de kans

groot was dat Haftar als officiële legerleider van de LNA binnen de uiteindelijke GNA

zou worden aangesteld. Haftar had zich eerder wel kritisch uitgelaten over de door

de VN tot stand gebrachte politieke overeenkomst (zie paragraaf 2.1.2).10

Op 22 januari 2016 verklaarde HoR president Ageela Salah dat er een parlementair

onderzoek ingesteld zou worden naar Haftar op basis van onder meer

beschuldigingen van corruptie en het ontvoeren en opzettelijk in gevaar brengen

van burgers. De beschuldigingen werden geuit door de voormalige woordvoerder

van Operation Dignity, kolonel Mohamed Hejazi. Binnen de verslagperode is voor

zover bekend geen daadwerkelijk parlementair onderzoek naar Haftar gestart.11

Aan het einde van de verslagperiode was de positie van Haftar nog onduidelijk. Door

de controverse die rondom zijn persoon was ontstaan vanwege vermeende

mensenrechtenschendingen door eenheden van de LNA, tegenstand van de zijde

van de machthebbers in Tripoli en doordat het HoR de GNA nog niet had erkend,

was aan het einde van de periode onduidelijk of Haftar een rol zou kunnen spelen

binnen de legertop onder de GNA (zie ook paragrafen 2.1.2.4 en 4.3.8).12

6 Observatory on Politics and Elections in the Arab and Muslim World (OPEMAM), Hassi changes his mind, hands over

to Ghwell, 2 april 2015; The Washington Post, In Libya, trying to make one government out of two, 18 september

2015.
7 Al-Jazeera, Khalifa Haftar sworn in as Libya army chief, 10 maart 2015.
8 De PC werd in december 2015 ingesteld om de formatie van de GNA voor te bereiden. Zie verder paragraaf 2.1.2.1.
9 zie voor de GNA verder bij paragraaf 2.1.2.
10 BBC, Guide to key Libyan militias, 9 oktober 2015; North Africa Post, Libya: Haftar’s operation endangers dialogue

process, UNSMIL chief, 21 september 2015; AnsaMed, Libyan Presidency Council backs General Haftar, 12 januari

2016; Digital Journal, Op-Ed: Status of General Haftar in GNA not at all clear, 12 januari 2016.
11 Libya Herald, HoR president orders inquiry into Hijazi’s allegations against Hafter, 22 januari 2016; Digital Journal,

Op-Ed: Anti-Haftar forces growing in eastern Libya, 22 januari 2016.
12 Yahoo, Libya army chief Haftar: hero or hindrance?, 26 januari 2016; BBC, Profile: Libya’s military strongman

Khalifa Haftar, 22 april 2016.
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2.1.2 Staatsinrichting in Libië

In de onderhavige periode werd de politiek in Libië gedomineerd door de (pogingen

tot) vorming van een eenheidsregering, de zogenaamde Government of National

Accord (GNA). Daarnaast was er gedurende de verslagperiode een

grondwetscommissie (De Constitution Drafting Assembly, CDA) aan het werk die als

opdracht had te komen tot een (ontwerp voor een) nieuwe Libische grondwet.13

Hieronder zullen deze beide politieke ontwikkelingen kort uiteen worden gezet.

2.1.2.1 Recente ontwikkelingen met betrekking tot de GNA

Onder auspiciën van de VN, bij monde van toenmalig speciaal gezant voor Libië

Bernardino Léon, kwam op 11 juli 2015 in het Marokkaanse Skhirat een

conceptovereenkomst voor een politiek akkoord tot stand. De conceptovereenkomst

werd gesloten tussen een aantal belangrijke bij het conflict betrokken partijen,

waaronder vertegenwoordigers van het HoR en bestuurders van steden zoals Tripoli

en Misrata.Het GNC besloot vooralsnog geen steun te verlenen aan de

overeenkomst en stuurde geen delegatie naar Marokko. Deze conceptovereenkomst

diende als basis voor verdere onderhandelingen over het vormen van een nationale

eenheidsregering.14 Tijdens verdere onderhandelingen in Skhirat eind augustus 2015

was het GNC nog altijd niet van de partij. De belangrijkste redenen die het GNC

hiervoor gaf waren dat zij zich door de VN in de onderhandelingen achtergesteld

voelde ten opzichte van het HoR en dat zij zichzelf – en niet het HoR –als het

wettige parlement van Libië beschouwt. Halverwege september 2015 waren er voor

de eerste maal leden van het GNC15 in Marokko aanwezig, om deel te nemen aan de

besprekingen. Binnen het GNC heerste grote verdeeldheid over deze deelname.16

Op 8 oktober 2015 lanceerde Léon tijdens een persconferentie in Skhirat een

voorstel voor zes kandidaten voor de beoogde PC, onder wie de premier en drie

vicepremiers van de toekomstige GNA. Faiez al-Serraj, een lid van het HoR, werd

voorgesteld als kandidaat-premier. In dit kernkabinet zouden alle regio’s in Libië17

met een vicepremier zijn vertegenwoordigd. Het zestal zou moeten worden

gecompleteerd door twee ministers.18 Zowel binnen het HoR als het GNC werd de

lijst in het parlement in stemming gebracht, maar was er grote verdeeldheid over de

voorgestelde kandidaten, hoewel de onderhandelaars van beide regeringen in

Marokko hadden ingestemd met het voorstel.19 Daarnaast verwierp het HoR het

voorstel omdat het voorstander was van een eerder voorstel van Léon, waarbij

sprake was van slechts twee vicepremiers. Op 2 november 2015 stelde Léon het

aantal beoogde leden van de PC bij naar negen door voor elk van de drie Libische

regio’s drie vertegenwoordigers aan te stellen. De Council zou volgens dit voorstel

bestaan uit een premier, vijf vicepremiers en drie ministers.20

13 De in 2012 door de toenmalige regering, de National Transitional Council, opgestelde Constitutional Declaration

fungeerde gedurende de verslagperiode als de facto grondwet.
14 UN News Centre, Security Council urges all Libyan parties to unite in support of new political agreement, 16 juli

2015; Stiftung Wissenschaft und Politik, Supporting stabilization in Libya, juli 2015.
15 Het was op het moment van de besprekingen onduidelijk of de GNC-leden namens hun parlement of op eigen titel

naar Marokko waren gekomen. In februari 2016 werden tien GNC-leden ontslagen omdat zij, volgens vice-voorzitter

Awad Mohammed Abdul Sadiq, het LPA hadden ondertekend namens het GNC, terwijl zij daar niet toe gemachtigd

waren. Middle East Confidential, Libya: GNC sacks 10 for signing UN-backed agreement, 4 februari 2016.
16 Libya Herald, GNC not in Skhirat for latest UNSMIL dialogue, 27 augustus 2015; UN Press Release, New political

accord brings Libya ‘one step closer’ to ending four-year conflict, creating democratic state, top United Nations

official tells Security Council, 15 juli 2015; Atlantic Council, Libya’s political agreement: What’s next?, 12 september

2015; Opememam, Leon meets Abu Sahmain in Algiers in bid to get GNC back to Skhirat, 31 juli 2015.
17 Het betreft de drie historische regio’s Tripolitania in het westen, Cyrenaica in het oosten en Fezzan in het zuiden.
18 UNSMIL, Names of Government of National Accord proposed, 8 oktober 2015; Vertrouwelijke bron.
19 Libya Herald, HoR delays vote on new government until Monday, 13 oktober 2015; Crisis Group, Crisis Group

reaction to announcement of new Government of National Accord in Libya, 9 oktober 2015; Al-Jazeera, Western

countries endorse unity government for Libya, 9 oktober 2015.
20 Libya Herald, Léon now proposes nine-member Presidency Council, 2 november 2015.
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Op 20 oktober 2015 verliep het regeringsmandaat van het HoR.21 Dit mandaat was

evenwel op 5 oktober 2015 eenzijdig door het HoR verlengd na een stemming onder

de leden om hiertoe een amendement op de Constitutional Declaration (CD), de de

facto grondwet, aan te nemen. De verlenging zou moeten gelden totdat een nieuw

gekozen GNA het stokje van het HoR zou overnemen. Volgens sommige analisten

was de eenzijdige verlenging door het HoR bedoeld om de onderhandelingen over

een GNA te frustreren, aangezien UNSMIL had ingezet op het formeren van een GNA

voor het verstrijken van de gestelde deadline van 20 oktober 2015.22

Op 4 november 2015 kondigde VN Secretaris-Generaal Ban Ki Moon aan dat de

ervaren Duitse diplomaat Martin Kobler23 was aangesteld als opvolger van

Bernardino Léon als hoofd van UNSMIL.24 Op 17 november 2015 begon Kobler zijn

werkzaamheden als speciale gezant voor Libië. De bekendmaking dat Léon een

aanstelling in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) als hoofd van de diplomatieke

opleidingsacademie had voorbereid in de nadagen van zijn gezantschap, zorgde voor

een stagnatie in de onderhandelingen over een eenheidsregering. De VAE, namelijk,

is een verklaard supporter van de regering in Tobruk. Hierdoor rees met name bij

het GNC (maar ook bij andere Libische partijen) twijfel over de onpartijdigheid van

Léon en die van de VN in het algemeen in het onderhandelingsproces.25

2.1.2.2 De Libië-Libië dialoog

Op 6 december 2015 tekenden afgevaardigden van het GNC en het HoR in Tunis een

parallelle overeenkomst buiten de VN om, waarin werd vastgelegd dat binnen twee

jaar nieuwe Libische parlementsverkiezingen zouden moeten worden gehouden. De

beide partijen kwamen daarbij ook de installatie van een commissie van tien leden

(vijf van elk parlement) overeen die moet ondersteunen bij het opzetten van een

interim-eenheidsregering. Ook moet deze commissie een interim-premier en twee

interim-vicepremiers aanwijzen.26 De overeenkomst werd ruim een week voor het

hervatten van de door de VN geleide dialoog in Rome (zie paragraaf 2.1.4.1)

getekend. Naar verluidt werd deze parallelle dialoog opgestart omdat velen zowel

aan de kant van het GNC als aan de kant van het HoR teleurgesteld raakten in de

werkwijze van UNSMIL gedurende het bemiddelingsproces, met name in de manier

waarop het proces door de VN aan de Libiërs zou zijn opgelegd.27

VN gezant Kobler stelde een dag na de ondertekening van het parallelle akkoord

tussen de beide Libische partijen dat het door de VN bemiddelde Libyan Political

Agreement (LPA) de enige route is naar een vorming van een eenheidsregering.

Tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van beide regeringen in Tunis riep

hij op om eensgezind de LPA te ondersteunen.28

21 Dit mandaat werd verkregen na de gewonnen verkiezingen in 2014. Zie hiervoor het algemeen ambtsbericht Libië

van december 2014, rapport Judiciary and security sector.
22 Reuters, Libya’s elected parliament extends mandate, complicating peace talks, 5 oktober 2015; United Nations

Support Mission in Libya (UNSMIL)/United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR),

Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015.
23 Kobler was sinds 2013 hoofd van de VN missie in Congo (MONUSCO), tussen 2011 en 2013 speciaal gezant voor

de VN in Irak (UNAMI) en tussen 2010 en 2011 plaatsvervangend special gezant voor de VN in Afghanistan

(UNAMA).
24 UN News Centre, Experienced peacekeeping envoy Kobler tapped to head up UN Mission in Libya, 4 november

2015.
25 Oxford Analytica, UN scandal will hinder resumption of Libya talks, 12 november 2015; Al-Jazeera, Anger at UN

chief negotiator in Libya’s new job in UAE, 5 november 2015.
26 Standaard, Opkomst Islamitische Staat dwingt Libische rivalen tot verzoening, 7 december 2015.
27 In Libië is grote verdeeldheid over de VN-strategie. Zo riep de Libya Revolutionaries Operations Room (LROR) de

onderhandelende partijen op om het LPA niet te ondertekenen. De LROR stelde dat de VN een te bevoogdende toon

aanslaat naar de Libische actoren. De Justice and Building Party (de Libische tak van de Moslimbroederschap en

verbonden aan het GNC) nam afstand van de stellingname van de LROR. Al-Jazeera, Long awaited breakthrough in

Libya’s political deadlock, 6 december 2015; Libya Analysis, Recognise, reconcile or revoke: The UN’s tough choice, 7

december 2015; Libya Prospect, Justice and Building party denounces LROP statement, 13 december 2015.
28 Libya Herald, Kobler meets HoR and GNC in Tunis, urges sticking to GNA, 8 december 2015.
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2.1.2.3 Ondertekening LPA

Op 17 december 2015 tekenden delegaties van de beide regeringen het onder

bemiddeling van de VN tot stand gebrachte LPA in het Marokkaanse Shkirat. Met dit

akkoord spraken de rivaliserende machtsblokken af een regering van nationale

eenheid te gaan vormen. Het akkoord werd onder meer ondertekend door leden van

de beide rivaliserende parlementen, vooraanstaande leden van een aantal Libische

politieke partijen, afgevaardigden van een aantal Libische gemeentes en

organisaties uit het maatschappelijk middenveld, zoals belangengroepen voor

vrouwen.29 Het akkoord kon echter niet op steun rekenen bij alle Libische partijen.

Zo distantieerden de leiders van het HoR en het GNC – Ageela Salah en Nuri Abu

Sahmain – zich op 16 december 2015 van de gemaakte afspraken en was er

onenigheid over de voorgestelde kandidaten voor het te vormen kabinet. VN gezant

Kobler stelde dat 75% van de Libiërs achter het akkoord staat.30 Op 23 december

2015 nam de VN Veiligheidsraad unaniem een resolutie aan om de GNA te

ondersteunen en mandaat te verlenen.31 Echter, begin januari 2016 stelde het

plaatsvervangend hoofd van het GNC, Awad Abdulsadek, dat het GNC niet achter

het in Shkirat getekende akkoord staat.32 Volgens een statement van VN-gezant

Kobler op 1 januari 2016 had president Abu Sahmain zijn mening inmiddels herzien

en zich wel achter het LPA geschaard. De parlementen van beide regeringen hadden

begin januari 2016 het LPA nog niet in stemming gebracht.33

De uit negen personen bestaande PC, geleid door de kandidaat-premier Faiez al-

Serraj, vergaderde sinds begin januari 2016 in de Tunesische hoofdstad Tunis.

Uiteindelijk zal de nieuwe eenheidsregering moeten zetelen in de Libische hoofdstad

Tripoli, zodra de veiligheidsvoorzieningen hiertoe op orde zijn. Teneinde te bepalen

of de veiligheidssituatie in Tripoli voldoende gegarandeerd kan worden, formeerde

de PC half januari 2016 een Temporary Security Committee (TSC) in Tripoli. De TSC

bestaat uit zeventien leden onder leiding van generaal Abdul Rahman al-Taweel. Het

comité heeft als belangrijkste taak de veiligheidsbepalingen zoals vastgelegd in het

LPA voor te bereiden. VN veiligheidsadviseur Paolo Serra stelde echter eind januari

pessimistisch te zijn over een snelle organisatie van de beveiliging, mede doordat

het comité onder moeilijke veiligheidsomstandigheden moet opereren. Zo heeft de

TSC te maken heeft met bedreigingen en intimidaties van tegenstanders van de

GNA.34

2.1.2.4 Aankondiging GNA

Op 19 januari 2016 lanceerde de PC in Tunis een nieuw voorstel voor de GNA. In de

nieuwe constellatie zouden 32 ministers zitting moeten hebben, bovenop de negen

leden van de PC. De aankondiging kwam twee dagen na de vastgestelde deadline

van 17 januari 2016, exact een maand na de ondertekening van het LPA in Shkirat,

Marokko. Twee leden van de PC schortten hun lidmaatschap op uit onvrede over het

nieuwe voorstel. De aankondiging werd internationaal verwelkomd en onthaald als

een belangrijke stap in de richting van stabiliteit in Libië.35

29 UN News Centre, UN welcomes ‘historic’ signing of Libyan Political Agreement, 17 december 2015.
30 NOS, Libië krijgt regering van nationale eenheid, 17 december 2015; Volkskrant, Twee regeringen van Libië

tekenen vredesakkoord, 17 december 2015.
31 VN Resolutie 2259, zie: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2259%282015%29,

Oxford Analytica, Libya unity government will need more than UN support, 24 december 2015.
32 Libya Prospect, Deputy chief: GNC still refuses the agreement, 2 januari 2016.
33 Strategy Page: Libya: We have a peace deal that is not working, 2 januari 2016; Reuters, Rival Libyan Parliament

chiefs meet, reject U.N. peace deal, 16 december 2015; Digital Journal, Op-Ed: Something is rotten in Libya, 12

januari 2016, Libya Herald, Ageela Salah now supports U.N. brokered Shkirat agreement: Kobler, 1 januari 2016.
34 Libyan Express, GNA’s Presidential Council holds its first session, 2 januari 2016; Libya Prospect, PC forms security

committee secure Tripoli, 14 januari 2016; Vertrouwelijke bron.
35 Trouw, Libische regeringen vormen regeringsploeg, 19 januari 2016; BBC, Libya’s unity government nominated, 19

januari 2016; Vertrouwelijke bron.
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Echter, op 25 januari 2016 hield het HoR een parlementaire stemming over de

(samenstelling van) de GNA. 89 van de 104 aanwezige leden verwierpen de GNA

met als belangrijkste onderliggende reden dat een ministersploeg van 32 personen

te groot zou zijn. In een afzonderlijke stemming werd wel goedkeuring gegeven aan

het LPA dat aan de vorming van de GNA ten grondslag ligt, behoudens artikel 8, dat

ziet op de controle van de uitvoerende macht over militair personeel.36 Ook de

afwijzing door het GNC van generaal Haftar als beoogd legerleider onder de nieuwe

regering, was voor het HoR onacceptabel. De (eventuele) rol van Haftar in de

nieuwe regeringsconstructie werd zo in de eerste maanden na de ondertekening van

het LPA meer en meer een breekpunt in de onderhandelingen over de GNA. Ondanks

de afwijzing van het GNA-voorstel stelde gezant Kobler optimistisch te zijn over de

positieve grondhouding binnen het HoR ten aanzien van het LPA.37

Op 2 februari 2016 maakte de militaire raad van de Misrata milities – de

belangrijkste leverancier van Libya Dawn – bekend dat het de GNA en de beoogde

premier Serraj steunt. Het standpunt werd bekendgemaakt na een bijeenkomst van

de Misrata-brigades in het gebouw van de Libyan Iron and Steel Works (LISCO) in

Misrata. Het is onbekend of alle aan de Misrata-coalitie verbonden brigades hun

instemming met de GNA hebben uitgesproken. Volgens de Libya Herald waren de

vier leidende brigades, de Halboos-, de Zawiyat al-Mahjoub-, de Hittin- en de 166-

Brigade, vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst.38

Op 14 februari 2016 presenteerde de PC een nieuw voorstel voor de samenstelling

van de eenheidsregering. Tegemoetkomend aan de eis van onder andere het HoR

voor een kleinere regeringsploeg, werd het beoogde aantal ministers voor het

nieuwe kabinet teruggebracht van 32 naar 18 (13 ministers en 5 ministers van

Staat).39 Een parlementaire stemming in het HoR – een noodzakelijke voorwaarde

voor de definitieve accordering van het nieuwe voorstel – werd in de tweede helft

van februari 2016 meerdere malen en om verschillende redenen uitgesteld. Zo

kwam het bijvoorbeeld herhaaldelijk voor dat er te weinig leden van het HoR

aanwezig waren tijdens vergaderingen om voorstellen in stemming te brengen. Een

aantal leden binnen het HoR zou bewust zijn weggebleven van bijeenkomsten om te

voorkomen dat het quorum voor een stemming zou worden gehaald.40

Op 24 februari 2016 bracht een ruime meerderheid van de leden het HoR41 een

verklaring naar buiten, waarin zij hun steun betuigden aan de voorgestelde GNA.

Gezant Kobler verwelkomde de steunbetuiging en riep het parlement op om snel een

officiële goedkeuring voor de eenheidsregering uit te vaardigen.42 Een nieuwe op 7

maart 2016 gestelde deadline om tot een stemming te komen werd door het HoR

echter wederom niet gehaald, onder meer vanwege een te lage opkomst. Op 6

maart 2016 werd ook de Libië-Libië-dialoog tussen delen van het HoR en het GNC

hervat.43

Het ontbreken van een officiële goedkeuring van de GNA door het HoR bleef tot aan

het einde van de verslagperiode een complicerende factor. Hoewel de VN in de

36 Hoewel het LPA ten tijde van de stemming al niet meer vatbaar was voor amendering, gaf het HoR hiermee aan

dat er binnen de geledingen grote moeite bestaat om de macht van het HoR over te dragen aan de GNA. Oxford

Analytica, Libya’s unity government moves closer to irrelevance, 26 januari 2016.
37 Middle East Briefing, The pitfalls of opening a Libyan front against ISIL, 8 februari 2016; Vertrouwelijke bron;

Vertrouwelijke bron.
38 Libya Herald, Misratan brigades back Serraj and the GNA, 2 februari 2016.
39 Oxford Analytica, Second Libyan cabinet will face uphill battle, 16 februari 2016.
40 Libya Herald, HoR postpones unity government debate as Kobler arrives in Tobruk for talks, 21 februari 2016;

Libya Prospect, HoR endorsement session for the GNA postponed, 15 februari 2016.
41 Het zou gaan om 101 van de 188 leden.
42 UNSMIL, Kobler calls on HoR leadership to formalize the majority declaration approving the GNA, 24 februari 2016.
43 Website GNC (gnc.gov.ly), GNC and HoR resume meetings, 6 maart 2016; Vertrouwelijke bron.
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tweede helft van maart 2016 verklaarde de GNA te beschouwen als de enige wettige

regering, stelde premier al-Thinni van het HoR pas tot de overdracht van de

regeringsbevoegdheden over te gaan, na de goedkeuring door een gekwalificeerde

meerderheid van het HoR, vastgesteld door middel van een stemming. Door het

uitblijven van een stemming, omdat er niet voldoende HoR-leden bij vergaderingen

aanwezig waren, had het HoR aan het einde van de verslagperiode nog niet

ingestemd met de GNA.44

Op 30 maart arriveerde een delegatie van zeven leden van de PC in Tripoli, onder

wie kandidaat-premier al-Serraj. De delegatie was per boot naar de haven van

Tripoli gereisd omdat het luchtruim boven Tripoli de dagen ervoor tijdelijk was

afgesloten. Volgens de PC was het luchtruim bewust door de plaatselijke autoriteiten

gesloten om te verhinderen dat de GNA zich in Tripoli zou vestigen.45 De steun voor

de vestiging van de PC in de hoofdstad zou aan het einde van de verslagperiode

vooral in het westen en zuiden van Libië groeiende zijn bij de lokale besturen,

stammen en milities aldaar, maar bij het HoR in Tobruk en bij een deel van het

GNC, onder wie premier Abu Sahmain, nog veel weerstand oproepen. De

burgemeesters van de westerse steden Sabratha en Zawiya zouden hun steun voor

de GNA hebben uitgesproken tijdens gesprekken met al-Serraj. Ook de

burgemeester en stamoudsten van de zuidelijke stad Awbari zouden hun steun

hebben uitgesproken na een ontmoeting met de kandidaat-premier. De positie van

LNA-leider Haftar bleef tot op het einde van de beschreven periode een twistpunt.

De militaire leiders in Sabratha en Zawiya zouden bij al-Serraj hebben

aangedrongen op het ontslag van de legerleider.46

Begin april 2016 legde de EU economische sancties op aan drie vooraanstaande

politici die tot dat moment hadden volhard in het dwarsbomen van de GNA. Het

betreft de beide regeringshoofden Ageela Salah (Tobruk) en Khalifa al-Ghweil

(Tripoli) en de premier van het GNC, Nuri Abu Sahmain. De sancties houden in dat

het drietal geen visa voor EU-landen meer kan krijgen en dat hun tegoeden in de EU

worden bevroren.47

Op 5 april 2016 erkende een meerderheid binnen het GNC de Libyan Politcal

Agreement (LPA) waarop het GNC door hen ontbonden werd verklaard. Zij

formeerden vervolgens een State Council (SC), een orgaan dat is voorzien in de

LPA. Een politicus uit Misrata, Abdulrahman Sewehli, werd tot president van de SC

gekozen. De zelfverklaarde SC werd niet erkend door het HoR.48

Tot op het laatst van de verslagperiode bleven er grote problemen bestaan met

betrekking tot de veiligheidsgaranties voor de GNA in Tripoli. Zo braken er in Tripoli

op 16 april 2016 gevechten uit tussen milities van vermoedelijke voor- en

tegenstanders van de GNA. Hierbij zou het huis van de vice-president van de PC,

Ahmed Maetiq, zijn beschoten. Ook op het huis van een voormalig GNC-lid, Juma

Sayeh, zou een aanval zijn uitgevoerd door militieleden. De aanval op het huis van

Sayeh zou te maken hebben met zijn steunverklaring aan de oprichting van een

eventuele State Council in Benghazi, als tegenhanger van de SC in Tripoli. Het huis

werd bij de aanval grotendeels verwoest. Sayeh noemde de Misrata milities als

vermoedelijke daders. Bij de aanval op het huis van Maetiq zouden twee bewakers

44 Vertrouwelijke bron; Libya Herald, Thinni rejects GNA if not endorsed by HoR, 29 maart 2016.
45 Reuters, Libya unity government blames rival faction for Tripoli airspace closure, 29 maart 2016; The Guardian,

Libyan Presidential Council members reach Tripoli defying warnings, 30 maart 2016.
46 Libya Herald, Backing for the Presidency Council continues to grow in west and south; uncertainty in east, 2 april

2016.
47 BBC, Libyan politicians hit by EU sanctions over new government, 1 april 2016; AnsaMed, Libya: EU sanctions

against 3 Tripoli and Tobruk officials, 31 maart 2016.
48 Libya Herald, State Council meets again in Tripoli as controversy continues over its establishment, 10 april 2016.
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zijn gedood en vier bewakers ontvoerd. Voorts zouden er op dezelfde dag op

meerdere plekken in stad vuurgevechten zijn geweest.49

2.1.3 De Constitution Drafting Assembly

Gedurende de onderhavige periode was een nationaal comité actief dat als taak

heeft te komen tot een nieuwe Libische (concept)grondwet. De Constitution Drafting

Assembly (CDA) werd in februari 2014 democratisch gekozen en bestaat uit 56

vertegenwoordigende leden vanuit heel Libië.50 De CDA is het enige democratisch

gekozen orgaan waarvan het mandaat zowel in Libië als door de internationale

gemeenschap breeduit wordt erkend. De CDA zetelt in de oostelijke plaats al-Bayda,

niet ver van Tobruk en wordt voorgezeten door Ali al-Tarhouni, een in de Verenigde

Staten opgeleide econoom en voormalig minister van economische zaken tijdens de

regeerperiode van de National Transitional Council (NTC). De totstandkoming van de

nieuwe grondwet verliep in de beschreven periode uiterst moeizaam en de

uitvoerende comités van de CDA waren het zelden eens over

concepttekstvoorstellen. Bovendien is het comité intern verdeeld over de koers en

ontstond er in januari 2016 een dispuut over de werkwijze en het leiderschap van

voorzitter al-Tarhouni (zie hieronder).51

De CDA had na haar aantreden aangekondigd een eerste volledige concepttekst van

de nieuwe grondwet aan te leveren in december 2014. Echter, in december 2014

leverden acht uitvoerende comités een verzameling losse, elkaar beconcurrerende,

tekstfragmenten aan, die de interne verdeeldheid in de CDA blootlegden. De

conceptteksten werden door onder meer de ngo Lawyers for Justice in Libya (LFJL)

bekritiseerd vanwege geringe garanties voor wettelijke verankering van basale

mensenrechten.52 De onderhandelingen over ontwerptekst, die in september in

Ghadames (een oasestad in het westen van Libië, niet ver van de grens met Algerije

en Tunesië) werden gevoerd, werden bemoeilijkt door een boycot van de delegatie

van Tubu-, Tuareq- en Amazigh (berbers) –gemeenschappen. Zij stelden dat hun

respectievelijke belangen niet voldoende werden behartigd in het concept. Op 6

oktober 2015 leverde de CDA een eerste volledige concepttekst aan.53 De

(concept)grondwet zal uiteindelijk in een nationaal referendum aan het Libische volk

(moeten) worden voorgelegd, waarbij een tweederde meerderheid moet worden

behaald.54

Begin 2016 werd bij de rechtbank in al-Bayda een rechtszaak aangespannen tegen

Ali al-Tarhouni vanwege het feit dat hij naast de Libische nationaliteit ook de

Amerikaanse nationaliteit bezit. Volgens de aanklagers, onder wie CDA-lid Daw al-

Mansouri, is het in Libië wettelijk niet toegestaan dat houders van een andere

49 Libya Herald, Gunfire and tanks in Tripoli tonight, 16 april 2016; Libya Herald, Two guards die as Ahmed maetig’s

Tripoli home attacked, 16 april 2016; Libya Herald, Juma Sayeh’s Tripoli home attacked after he supports plans for

rival State Council, 16 april 2016.
50 In de CDA is een breed spectrum aan Libische politieke en regionale belangengroepen vertegenwoordigd. Zo

hebben zowel liberalen als islamisten zitting in de CDA en is een keur aan etnische minderheden vertegenwoordigd in

het comité. De Amazigh-gemeenschap (Berbers) boycotten de CDA uit onvrede over aandacht voor etnische

minderheden binnen de commissie. In augustus 2015 besloten de Tubu- en Tuareq-minderheden om dezelfde reden

eveneens uit de CDA te stappen; Foreign Policy, These 56 people have a chance to save Libya, 21 april 2015.
51 Foreign Policy, These 56 people have a chance to save Libya, 21 april 2015; Lawyers for Justice in Libya (LFJL),

LFJL publishes the first instalment of its commentary on the draft constitutional recommendations, will deliver to the

Constitutional Drafting Assembly, 2 april 2015.
52 LFJL, LFJL publishes the first instalment of its commentary on the draft constitutional recommendations, will

deliver to the Constitutional Drafting Assembly, 2 april 2015; Reddress / LFJL, Comments on the prohibition of

torture and inhuman, cruel or degrading treatment or punishment in Libya’s draft constitutional recommendations,

april 2015.
53 United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)/United Nations Office of the High Commissioner for Human

Rights (OHCHR), Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015.
54 Marsad Libya, Tuareg en Tebus threaten to walk out of constitution drafting assembly, 28 augustus 2015; The

Libya Observer, Constituent assembly in Ghadames to deliberate and vote on constitution draft, 15 september 2015.
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nationaliteit naast de Libische nationaliteit leidinggevende (overheids)functies

bekleden. Op 28 januari 2016 hadden elf leden van de CDA een bijeenkomst van de

commissie geboycot uit protest tegen al-Tarhouni. Volgens sommige leden zou al-

Tarhouni het werk van de commissie hinderen door contacten te onderhouden met

internationale organisaties buiten medeweten van de andere commissieleden. Naast

de bezwaren tegen de voorzitter verklaarden de boycottende leden dat vermeend

regionalistisch denken55 binnen een deel van de CDA, een andere reden voor het

protest was geweest.56

Op 10 februari 2016 hielden leden van diverse Libische juridische instellingen een

protestbijeenkomst voor het Ministerie van Justitie in Tripoli. De demonstranten

wilden hiermee hun ongenoegen uiten over het tekstgedeelte van de CDA,

aangaande de justitiële autoriteit. De demonstranten maakten bezwaar tegen de in

hun ogen gebrekkige aandacht voor de waarborging van een onafhankelijke

rechterlijke macht, conform hun aanbevelingen aan de CDA.57

Op 15 februari 2016 oordeelde de rechtbank in al-Bayda in een tussenuitspraak dat

al-Tarhouni als voorzitter moest worden geschorst, hangende het vervolg van de

juridische procedure. Al Jilani Abdul Salam al-Jamal werd tot waarnemend CDA-

voorzitter benoemd.58

Een aantal leden van de commissie dat eerder had deelgenomen aan een boycot-

actie tegen de werkwijze, had aan het einde van de verslagperiode de

werkzaamheden nog niet hervat. Voor sommige leden was het een voorwaarde dat

de concepttekst van de grondwet van tafel zou worden geveegd, alvorens weer

zitting te nemen in de commissie. 59

Op 6 april 2016 sloot een meerderheid van de leden van de CDA een drie weken

durend consultatief beraad af in de plaats Salalah in de golfstaat Oman.Tijdens dit

beraad was gepoogd tot eensgezindheid te komen over de tekst voor de

conceptgrondwet. Het beraad, dat op 17 maart 2016 was begonnen, werd

gefaciliteerd door UNSMIL. Een deel van de commissie was niet naar Oman

gekomen omdat zij van mening was dat het overleg niet buiten Libië zou moeten

plaatsvinden. Op 7 april 2016 verklaarde waarnemend CDA-voorzitter Al Jilani Abdul

Salam al-Jamal dat de aanwezige CDA-leden tot een overeenkomst waren gekomen

inzake de concepttekst. Gezant Kobler prees de commissie na afloop van de

ontmoeting voor de inspanningen van de leden om tot eensgezindheid te komen.60

Aan het einde van de verslagperiode was het nog onduidelijk hoeveel tijd de

commissie nog nodig dacht te hebben om tot een definitief tekstvoorstel te komen.

Op 14 april 2016 werd Ali al-Tarhouni ontslagen als voorzitter en lid van de CDA op

basis van zijn dubbele nationaliteit.61

55 Hierbij ging het om het idee dat de drie provincies met hun eigen hoofdsteden de basis zouden moeten vormen

voor het opstellen van de nieuwe grondwet in plaats van het uitgangspunt van een algemeen recht op

staatsburgerschap, ongeacht regionale indeling.
56 Libya Observer, Al-Bayda court to deliver verdict against al-Tarhouni mid-February, 2 februari 2016; Libya

Observer, 11 members boycott Libya’s constituent assembly, 28 januari 2016.
57 Libya Observer, Judiciary members reject the draft of the constitution, 10 februari 2016; Libya Herald, Judicial

association members protest over constitution, 10 februari 2016.
58 Libya Herald, Appeals court tells CDA’s Tarhouni to stand aside, 15 februari 2016; Libya Observer, Al-Bayda

appeals court sacks head of constitution drafting assembly, 15 februari 2016.
59 The Libya Observer, CDA boycotters: Rejoining the CDA is conditioned to getting rid of Work Committee’s draft, 5

maart 2016; Vertrouwelijke bron.
60 UNSMIL, Sultanate of Oman and UNSMIL invite the Constitution Drafting Assembly for a consultative meeting, 16

maart 2016; Libya Business News, Kobler congratulates CDA on building consensus, 7 april 2016.
61 The Libya Observer, Al-Tarhouni dismissed from CDA membership, 14 april 2016.
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2.1.4 Internationale ontwikkelingen

Op 13 oktober 2015 werd in Londen een Senior Officials Meeting (SOM) gehouden

waarbij afgevaardigden van meer dan veertig landen, VN- en andere internationale

organisaties alsmede diverse Libië-experts aanwezig waren. Het doel van de

bijeenkomst, die door het VK en UNSMIL werd georganiseerd, was om te komen tot

een overeenstemming over de meest effectieve manier om de toekomstige GNA te

steunen. Aan het einde van de bijeenkomst werd een gezamenlijke internationale

steun uitgesproken voor een nieuwe Libische regering en werd financiële en

organisatorische hulp toegezegd.62

Half december 2015 formeerde Saoedi-Arabië een coalitie van meer dan dertig

islamitische landen. Het doel van deze zogenaamde Islamic Military Alliance is het

bestrijden van ISIS en andere terreurbewegingen in vijf landen: Syrië, Irak, Libië,

Afghanistan en Egypte. Libië neemt ook deel aan deze coalitie.63

Ondanks dat de formering van deze coalitie in algemene zin door de internationale

gemeenschap werd verwelkomd, uitten sommige landen hun twijfel bij het initiatief.

Irak, dat geen deel uitmaakt van de coalitie, stelde het onduidelijk te vinden welke

internationale coalitie de bestrijding van terrorisme en extremisme in de Arabische

regio zal leiden. Landen als de Verenigde Staten en Rusland stelden dat de

aankondiging van Saoedi-Arabië te vaag en algemeen was en dat Riyad een

gedetailleerder plan van aanpak moet presenteren. Voorts twijfelden veel analisten

aan de slagkracht van de deelnemende landen64 en heeft een aantal van deze

landen aangekondigd geen militaire bijdrage te leveren. Pakistan was niet van

tevoren op de hoogte gesteld door Saoedi-Arabië en vernam via nieuwsberichten dat

het op de lijst van deelnemende landen stond.65

Op 13 december 2015 werd in Rome een ministeriële conferentie gehouden met als

doel draagvlak te verkrijgen onder de aanwezige delegaties voor de ondertekening

van de LPA om de weg vrij te maken naar de vorming van een GNA. De ministeriële

conferentie werd door Italië geïnitieerd en werd voorgezeten door de Amerikaanse

minister van Buitenlandse Zaken Kerry en zijn Italiaanse ambtgenoot Gentiloni. Alle

zeventien deelnemende landen66 stemden in met het door de VN voorgestelde plan.

De deelnemers riepen alle actoren in het conflict op tot een algeheel staakt-het-

vuren en medewerking aan een politieke oplossing.67

Op 22 januari 2016 stelde de Chairman of the Joint Chiefs of Staff, de hoogste

Amerikaanse legercommandant, Joseph Dunford, dat de VS een militaire operatie in

Libië aan het voorbereiden waren, om de uitbreiding van ISIS tegen te gaan.

Voorwaarde daarbij zou zijn dat de nieuwe regering (GNA) daartoe een officieel

verzoek indient. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk lieten al doorschemeren

tegen het einde van 2015 dat zij militaire actie in Libië overwegen.68 Op 23 januari

ontkende het Libische leger (LNA, gelieerd aan de regering in Tobruk) dat er sprake

62 UNSMIL, Senior Officials Meeting in London pledges to support a new Libyan government, 19 oktober 2015.
63 Het is onduidelijk welke Libische autoriteit deel zou moeten nemen aan de coalitie. Huffington Post, Saudi Arabia’s

‘anti-terror’ coalition is a house of cards, 28 december 2015; Reuters, Saudi Arabia announces 34-state Islamic

military alliance against terrorism, 15 december 2015.
64 Een aantal van deze landen wordt zelfs gezien als failed state of in ontwikkeling net daarboven.
65 Al Monitor, What’s Saudi’s new Islamic coalition really up to?, 22 december 2015; Russia Today, Role of Saudi-led

‘military alliance’ put to question as some members reject participation, 16 december 2015.
66 Er waren tijdens de conferentie naast de Verenigde Staten en een aantal Europese landen ook landen uit het

Midden-Oosten en Noord-Afrika vertegenwoordigd, alsmede vertegenwoordigers van de Europese Unie, de Arabische

Liga, de VN en de Afrikaanse Unie.
67 Volkskrant, Internationale gemeenschap roept op tot wapenstilstand in Libië, 14 december 2015; BBC, Libya crisis:

Rome talks call for ‘immediate ceasefire’, 13 december 2015.
68 Libya Herald, US general speaks of “decisive action” against IS in Libya, 22 januari 2016; Anti War, Joint Chiefs

Chairman: US looking to attack ISIS in Libya, 22 januari 2016.
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zou zijn van internationale militaire activiteiten binnen de Libische grenzen.69 De

Duitse regering liet in januari 2016 weten dat zij overweegt om meer dan honderd

Duitse manschappen beschikbaar te stellen om het Libische leger te trainen in de

strijd tegen ISIS.70 Tegen het einde van de verslagperiode waren er voortdurende

geruchten over internationale militaire inmenging in Libië. Zo zou Italië overwegen

vijfduizend troepen te sturen in de strijd tegen ISIS indien een verzoek hiertoe door

de Libiërs zou worden ingediend en zou Frankrijk zich einde februari 2016 al in de

strijd hebben gemengd in Benghazi, ter ondersteuning van de LNA-manschappen

van Haftar. De Italiaanse premier Renzi ontkrachtte op 7 maart 2016 echter de

geruchten over een snelle Italiaanse interventie.71

Op 2 februari 2016 werd in Rome een vervolg-ministeriële bijeenkomst gehouden

waaraan 23 landen deelnamen, met als doel de bestrijding van ISIS in Libië te

bespreken. De bijeenkomst van deze zogenoemde small group was de derde na

eerdere bijeenkomsten in Londen (januari 2015) en Parijs (juni 2015) en werd

voorgezeten door de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Gentiloni en zijn

Amerikaanse counterpart Kerry. Waar de eerste twee bijeenkomsten gericht waren

op de bestrijding van ISIS in Syrië en Irak, stond deze derde bijeenkomst geheel in

het teken van de mogelijke (militaire) inzet tegen de uitbreiding van ISIS in Libië.

Tijdens de conferentie werd hernieuwde steun voor een Libische eenheidsregering

uitgesproken. Ook spraken de deelnemende landen af om de strijd tegen ISIS in

Libië te intensiveren.72

Op 12 april 2016 werd in Tunis een tweede SOM gehouden. Tijdens deze

bijeenkomst werd door een aantal landen, waaronder de VS, het VK, Duitsland en

Italië financiële bijdragen voor de wederopbouw van Libië toegezegd. De aanwezige

internationale gemeenschap hernieuwde bij deze gelegenheid de tijdens de eerste

SOM in oktober 2015 toegezegde steun. Ook werd door een afvaardiging van de

GNA een Stabilization Facility Plan gepresenteerd, ondersteund door het United

Nations Development Programme (UNDP). Dit plan is bedoeld voor de wederopbouw

van infrastructuur en faciliteiten op lokaal niveau in Libië, zoals watervoorzieningen,

ziekenhuizen en politieposten.73

2.2 Documenten en registratie74

2.2.1 Identiteitsdocumenten

In Libië dient de identiteitskaart als het officiële identiteitsdocument. Vanaf de

leeftijd van zestien jaar dienen Libische staatsburgers in het bezit te zijn van een

geldige identiteitskaart en zich te kunnen identificeren. De kaart kan worden

aangevraagd bij (een vestiging van) de afdeling voor paspoorten en

nationaliteitsaangelegenheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de

aanvraag dienen een geboortecertificaat, vier pasfoto’s en een ingevuld

aanvraagformulier te worden overgelegd. Bij de aanvraag wordt verplicht een

69 Sputnik News, Libyan army denies reports of US, Russian, UK military deployment, 23 januari 2016.
70 Defense News, Report: Germany mulls sending 100 troops to train Libyan army, 9 januari 2016.
71 Middle East Monitor, French forces arrive in Libya, to support Haftar in Benghazi, 23 februari 2016; Libya Prospect,

Italy is ready to lead military operation in Libya, 2 maart 2016; Libya Prospect, Italy won’t send any troops to Libya,

7 maart 2016.
72 Elsevier, Kerry:’IS in Libië zo snel mogelijk terugdringen’, 2 februari 2016.
73 UN News Centre, UN Development programme launches initiative to support country’s stabilization, 12 april 2016;

Reliefweb, UNDP Libya launches the Stabilization Facilitation Plan for Libya during the senior officials meeting in

Tunisia, 13 april 2016; Libya News Agency (LANA), Senior officials meeting on Libya’s support held in Tunis, 12 april

2016.
74 Voor gedetailleerde informatie over Libische documenten zie ook algemeen ambtsbericht Libië van december 2014,

rapport Nationality, registration and documents.
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vingerafdruk van de aanvrager afgenomen.75 Een identiteitskaart kan alleen in Libië

zelf worden aangevraagd.76 Men dient zich onder meer te kunnen identificeren bij

politiecontroles, bancaire handelingen en het laten opmaken van aktes bij een

notaris.77

Identiteitskaarten en andere officiële documenten kunnen wettelijk alleen worden

aangevraagd indien een persoon staat geregistreerd in het National Identitiy

Number System (NINS, zie ook paragraaf 2.2.3), waarin de verzamelde gegevens

van de regionale kantoren van de Civil Registry Authority (CRA), de Libische

burgerlijke stand, zijn opgenomen. Normaalgesproken wordt een persoon bij

geboorte ingeschreven bij een lokaal kantoor van de CRA.78 Volgens UNICEF Libië

zijn er echter in Libië nog altijd veel personen zonder identiteitsdocumenten,

bijvoorbeeld onder de zuidelijke stammen (onder meer Tuareq en Tubu) bij de grens

met Niger en Mali omdat zij nooit werden geregistreerd. De sociale status van deze

personen ligt lager dan die van personen met een geregistreerde identiteit, maar zij

hebben volgens UNICEF in de meeste gevallen wel toegang tot de, veelal gratis,

sociale voorzieningen.79

Voorts kunnen een Libisch paspoort en een familieboekje eveneens als

identiteitsbewijs worden gebruikt. Volgens informatie verstrekt door de Immigration

and Refugee Board of Canada in 2013 dient het familieboekje in Libië als

belangrijkste bewijs van staatsburgerschap en wordt deze onder andere gebruikt bij

aanmeldingen voor universiteiten, sollicitatiegesprekken en het aanvragen van

leningen bij een bank.80 Voor vrouwen gelden wettelijk geen uitzonderingsregels: zij

kunnen bijvoorbeeld zelfstandig een identiteitsdocument aanvragen zonder

begeleiding door een mannelijk familielid.81 Naar verluidt kwam het in de

verslagperiode in de praktijk echter in toenemende mate voor dat vrouwen zich bij

officiële handelingen moesten laten begeleiden door een mannelijk familieleid (zie

ook paragraaf 4.3.3 en 5.4).82

2.2.2 Reisdocumenten

Het Libische nationale paspoort dient binnen Libië als reisdocument. In Libië zijn

twee soorten paspoorten in omloop: het oude model uit de Qadhafy-periode83 en

een nieuw elektronisch paspoort waarin biometrische gegevens van de houder

worden opgeslagen. De oude paspoorten hebben een geldigheidsduur van acht jaar,

verdeeld over een drietal (verlengings)termijnen.84 Het is onduidelijk of voor het

nieuwe model paspoort dezelfde geldigheidsduur geldt. Voor vrouwen gelden

wettelijk geen uitzonderingsregels: zij kunnen bijvoorbeeld zelfstandig een

reisdocument aanvragen, zonder begeleiding door een mannelijk familielid.85 Naar

verluidt kwam het in de verslagperiode in de praktijk echter in toenemende mate

75 Vertrouwelijke bron.
76 Zie hiervoor voorgaand ambtsbericht Libië van 19 december 2014, rapport Nationaliteit, registratie en

documenten. Er hebben zich voor zover bekend sindsdien geen verdere relevante ontwikkelingen voorgedaan.
77 Algemeen ambtsbericht Libië van september 2013.
78 Ambtsbericht Libië december 2014, rapport Nationality, registration and documents.
79 Vertrouwelijke bron.
80 Immigration and Refugee Board of Canada, Libya: Identification documents, including national identity cards (NID)

and birth certificates; requirements and procedures for obtaining and renewing identity documents, both within the

country and abroad; availability of fraudulent documents (2011-November 2013), 26 november 2013, via Refworld,

http://www.refworld.org/docid/52cea00b4.html.
81 Zie hiervoor algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Nationality, registration and documents.
82 Al Monitor, Women face setbacks in new Libya, 23 maart 2015; OHCHR, Investigation by the Office of the United

Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari 2016; Vertrouwelijke bron.
83 Dit oude, groene paspoort werd uitgevaardigd tussen 1977 en 2011 als paspoort van de Grote Libisch-Arabische

Socialistische Volks-Jamahiriyah.
84 Zie hiervoor algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, Nationality, registration and documents.
85 Ibid.
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voor dat vrouwen zich bij officiële handelingen moesten laten begeleiden (zie ook

paragraaf 4.3.3 en 5.4).86

Sinds 2014 worden in Libië nieuwe blauwe elektronische paspoorten afgegeven door

de afdeling voor paspoorten en nationaliteitsaangelegenheden van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken. De oude handgeschreven groene paspoorten uit de Qadhafy-

tijd worden sindsdien officieel niet meer verlengd.87

Door capaciteitsgebrek en verouderde computersystemen, mede als gevolg van de

gewelddadige en instabiele situatie in het land, zijn de wachttijden voor de uitgifte

van een nieuw paspoort echter zeer lang. Hierdoor zijn veel Libiërs nog niet in het

bezit van een nieuw elektronisch paspoort. De International Civil Aviation

Organization (ICAO), het VN-orgaan dat toezicht houdt op internationale

grenscontroleprocedures, stelde een algemene uiterste datum in voor het gebruik

van niet-elektronische reisdocumenten in het internationaal reisverkeer. Dit houdt in

dat na 24 november 2015 geen paspoorten meer mochten worden gebruikt die niet

elektronisch leesbaar zijn. Vanwege de procedurele problemen met de uitgifte van

de e-paspoorten werd Libië evenwel voor onbepaalde tijd uitgezonderd van deze

maatregel.88 Hierdoor kunnen Libiërs tot op heden nog op hun oude (groene)

paspoorten naar het buitenland reizen zolang deze geldig zijn.89

Volgens een bron kunnen aanvragen voor paspoorten via consulaten in het

buitenland gedaan worden, maar verloopt dit momenteel heel moeizaam. Dit hangt

vaak samen met contacten die de aanvrager heeft in Libië.90 Aanvragen voor e-

paspoorten kunnen ook online worden gedaan. De website waarop dit kan worden

gedaan is echter zeer vaak niet benaderbaar door de gebrekkige

internetinfrastructuur.91

Over de oude paspoorten uit de Qafdhafi-tijd is bekend dat er gemakkelijk mee

gefraudeerd kon worden, aangezien er nauwelijks veiligheidswaarborgen aan dit

paspoort verbonden waren en de paspoorten veelal handgeschreven waren.92 Over

de eventuele mogelijkheid te frauderen met de nieuwe paspoorten zijn geen

gegevens bekend geworden.

2.2.3 National Identity Number System

In 2013 werd een start gemaakt met een project om alle Libiërs te registreren in

een nationaal identificatiesysteem, het zogenoemde National Identity Number

System (NINS). In het NINS zouden de nationale identificatienummers van alle

Libische staatsburgers zijn vastgelegd. Het NINS is opgebouwd uit gegevens van

enkele honderden kantoren van de CRA, verspreid over heel Libië. Naar verluidt

zouden zich in de archieven van deze kantoren vele ongeautoriseerde documenten,

zoals bijvoorbeeld familieboekjes, bevinden en kan getwijfeld worden aan de

volledigheid en authenticiteit ervan, hoewel de toenmalige Libische autoriteiten in

201393 stelden dat het systeem compleet was. Het NINS zou de basis moeten

86 Al Monitor, Women face setbacks in new Libya, 23 maart 2015; OHCHR, Investigation by the Office of the United

Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari 2016; Vertrouwelijke bron.
87 Algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Nationality, registration and documents.
88 In januari 2016 verklaarde Algerije in weerwil van deze uitzonderingsregel dat de oude Libische paspoorten niet

meer worden geaccepteerd bij de grensovergang en dat Libiërs uitsluitend op nieuwe e-paspoorten Algerije in

kunnen reizen. Libya Herald, Algeria is only accepting the new Libyan passports, 22 januari 2016.
89 Libya Business TV, ICAO permits further use of old green Libyan passports for travel, 4 september 2015;

International Civil Aviation Organization (ICAO), 24 november 2015 deadline, geraadpleegd op 9 mei 2016.
90 Vertrouwelijke bron.
91 Libyan Express, E-passports system goes online for some hours, over 150,000 Libyans register, 1 maart 2016.
92 Zie hiervoor ook algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Nationality, registration and

documents.
93 Dit was de National Transitional Council.
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vormen voor aanvragen van onder meer reis- en identiteitsdocumenten van Libische

staatsburgers.94

Volgens een bron functioneert het NINS (nog) niet naar behoren, zijn er nog altijd

veel Libiërs die niet in het NINS geregistreerd staan en is het verkrijgen van

documenten zoals identiteitskaarten momenteel moeilijk vanwege de gebrekkige

afgiftemogelijkheden als gevolg van de instabiele situatie in Libië.95 Een andere bron

bevestigde dat het NINS niet compleet is, dat er een capaciteitsgebrek is aan de

kant van de (lokale) besturen om de burgerlijke registratie goed op orde te brengen,

maar dat er momenteel wel sprake is van (beperkte) burgerlijke registratie.96

94 Zie hiervoor algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Nationality, registration and documents.
95 Vertrouwelijke bron.
96 Vertrouwelijke bron.
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3 Veiligheidssituatie

3.1 Algemeen

Gedurende de verslagperiode werd de algehele veiligheidssituatie in Libië

gekenschetst door voortdurende gevechten tussen vele elkaar rivaliserende

gewapende groeperingen in het hele land.97 Het onrustigst was het in het

noordoostelijke deel van het land, met name in en rondom de tweede grootste stad

van het land, Benghazi. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door voortdurende strijd

tussen troepen van het aan het HoR gelieerde leger van Khalifa Haftar (het

zogeheten Libyan National Army, LNA) en moslimextremistische groeperingen als

ISIS en de Benghazi Revolutionaries Shura Council (BRSC). Bij Derna leverde het

LNA strijd met de Derna Mujahideen Shura Council (DMSC) en cellen van ISIS.98

Ook gevechten tussen moslimextremisten onderling en gevechten tussen eenheden

van het LNA en milities gelieerd aan Libya Dawn droegen bij aan de aanhoudend

slechte veiligheidssituatie in noordoostelijk Libië.99

In de zuidelijke provincie Fezzan vonden in de verslagperiode veel gevechten plaats

tussen stammen, met name tussen de Tubu en de Toeareq. De gevechten tussen de

beide stammen vonden vooral plaats in en rondom de plaatsen Awbari (een

zuidwestelijke oasestad in de buurt van de Libische grens met Niger, Tsjaad en

Algerije) en Ghat (een plaats aan de Libisch-Algerijnse grens). Ook in en om de

zuidelijke steden Dirj, Sebha, Kufra en Murzug kwamen veel gevechten voor tussen

verschillende stammen. Door de gevechten raakten veel families uit de genoemde

steden ontheemd. Ook waren er sporadische gevechten tussen milities die gelieerd

waren aan Operation Libya Dawn en milities die gelieerd waren aan Operation

Dignity (zie paragraaf 2.1.1).100

In het noordwestelijke deel van Libië, met name in en rondom Tripoli maar ook in en

rondom andere steden in (noord)westelijk Libië, braken herhaaldelijk gevechten uit

tussen gewapende groepen, voornamelijk elkaar rivaliserende milities. In dit deel

van Libië lukte het lokale milities, gewapende groeperingen en lokale

gemeenschappen evenwel om wapenstilstanden af te spreken en te handhaven.

Deze wapenstilstanden zorgden ervoor dat er in delen van de verslagperiode

relatieve rust ontstond. Volgens de VN leidde dit er in de loop van 2015 toe dat de

geweldsuitbarstingen in het (noord)westelijke deel van het land aanmerkelijk minder

waren dan in het oosten en zuiden van Libië, hoewel sommige brandhaarden bleven

97 De BBC raamde in januari 2016 het totaal aantal milities in Libië op bijna 2 000; BBC, Guide to key Libyan militias,

11 januari 2016.
98 De moslimextremistische groepering Ansar al-Sharia Libya (ASL) maakt onderdeel uit van zowel BRSC als DMSC.

Naast ASL maken ook andere extremistische groeperingen deel uit van BRSC, zoals het Eastern Libya Shield, de

February 17th Martyrs Brigade, de Rafallah al-Sahati Brigade en de al-Zintan Martyrs Brigade.
99 De Telegraaf, Hevige schietpartij in Libië, 11 november 2015; The Long War Journal, Al-Qaeda-linked jihadists

claim to have detained Islamic State operative in Derna, Libya, 14 oktober 2015; World War 4 Report, ISIS in Libya:

Now a three sided war, 13 juni 2015; Libya’s Channel, Two killed as army gains ground in Benghazi, 24 juli 2015;

United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)/United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights

(OHCHR), Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015; OHCHR, Office of the United Nations

High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari 2016.
100 Al-Jazeera, Tuareg and Tebu fight proxy battle in southwest Libya, 22 juni 2015; Vice News, In a southern Libya

oasis, a proxy war engulfs two tribes, 7 juni 2015; OHCHR, Office of the United Nations High Commissioner for

Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari 2016.
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bestaan.101 Tegen het einde van 2015 laaiden de gewelddadigheden op doordat

rivaliserende milities in en om Tripoli (hernieuwd) met elkaar in gevecht raakten.102

In het noordelijk gelegen Sirte en omgeving verslechterde de veiligheidssituatie

vanaf ongeveer februari 2015 doordat de moslimextremistische groep Islamitische

Staat (ISIS)103 de stad veroverde en tot hoofdkwartier van ISIS in Libië benoemde.

Vanaf augustus 2015 verslechterde de situatie in de stad en de door ISIS

gecontroleerde omliggende gebieden nog verder doordat de groep meer geweld ging

gebruiken bij het opleggen van haar strenge vorm van islam aan de bevolking. Het

aantal publieke executies, lijfstraffen en andere strenge sancties nam vanaf die

periode toe. Volgens gevluchte bewoners van de stad leek het erop dat ISIS zich in

de eerste maanden van de bezetting had geconcentreerd op het winnen van

vertrouwen onder de lokale stammen. Hierdoor manifesteerde het schrikbewind van

de groep zich met name vanaf augustus 2015.104

Doordat er in de verslagperiode geen sprake was van een centrale regering, werd er

geen vooruitgang geboekt met het integreren van gewapende groepen in een

staatsveiligheidsstructuur. Wel streden milities mee aan de kant van beide

regeringsblokken en riep het HoR in maart 2015 de coalitie van milities onder leiding

van Haftar uit tot ‘nationaal leger’ (zie paragraaf 2.1.1.1). Dit leger wordt echter

niet door iedereen erkend. Van enige vorm van ontwapening van de vele milities in

Libië was eveneens geen sprake. Volgens de VN groeide het aantal milities en

breidden milities zich ook uit in omvang.105

Volgens de VN maakten alle strijdende partijen in het conflict in Libië zich schuldig

aan ernstige mensenrechtenschendingen zoals buitengerechtelijke executies,

moorden, aanvallen op burgers en op burgerdoelen, willekeurige gevangenneming

van personen, ontvoeringen en martelingen. Met de strijdende partijen worden de

gewapende groepen van Libya Dawn, het LNA, tribale milities (vooral in het zuiden)

en moslimextremistische groepen zoals ISIS, de BRSC en de DMSC bedoeld.106

3.1.1 Slachtoffers

Over het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van het geweld dat met het conflict

gepaard gaat bestaat geen eenduidigheid. Volgens de website Libya Body Count

(LBC)107 vielen in het jaar 2015 de meeste dodelijke slachtoffers in Benghazi (491),

gevolgd door Sirte (253), Sebha (172), Derna (145) en Tripoli (113). Volgens de

website vielen er in 2015 in totaal 1519 dodelijke slachtoffers, geteld in 40 steden

verspreid over heel Libië. Dit hield volgens LBC een scherpe daling in ten opzichte

van 2014, waarin in totaal 2825 dodelijke slachtoffers werden geteld in dezelfde

steden. In 2016 vielen er tot 16 april volgens LBC in totaal 391 dodelijke

slachtoffers. In Benghazi vielen de meeste dodelijke slachtoffers (127), gevolgd door

Zliten (65), Kufra (30) en Sabratha (25). In Tripoli vielen tot 16 april vijftien

101 UN Department of Political Affairs, 26 August 2015, Security Council briefing on the situation in Libya, Special

Representative for Libya, Bernardino Leon, 26 augustus 2015; New York Times, Weary of Chaos, fighting factions in

Libya consider peace, 14 januari 2016.
102 International Business Times, Libya: Clashes and mass kidnappings as confrontation looms between militias

controlling Tripoli, 19 november 2015.
103 ISIS noemt zichzelf sinds het uitroepen van een grensoverschrijdend kalifaat in Syrië en Irak ‘Islamitische Staat’
(IS). ISIS wordt ook wel aangeduid met ISIL (Islamitische Staat in Irak en de Levant) of met Daesh/Da’ish (de
Arabische benaming van ISIS, voluit: Al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham). In dit ambtsbericht zal de
organisatie worden aangeduid met ISIS. Zie ook het algemeen ambtsbericht Syrië van juni 2015, p.7 voetnoot 10,
en het ambtsbericht over de veiligheidssituatie in Irak van oktober 2015, p.4 voetnoot 1.
104 BBC, Control and crucifixions: Life in Libya under IS, 3 februari 2016.
105 UNSMIL/OHCHR, Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015; OHCHR, Office of the United

Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari 2016.
106 Ibid.
107 LBC maakt naar eigen zeggen gebruik van gegevens die verschijnen in Libische en internationale media en telt

het aantal dodelijke slachtoffers uit deze berichtgeving op, zonder differentiatie.
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dodelijke slachtoffers. De website stelt dat het zich bij de telling verlaat op

(Libische) mediaberichten.108 Het bureau van de Hoge Commissaris voor de

Mensenrechten van de VN (OHCHR) stelt in een rapport uit februari 2016, dat

volgens de procureur van het Internationaal Strafhof in Den Haag alleen al in de

periode april tot augustus 2015 1539 doden door geweld werden geteld, zowel

burgers als strijders. Bij 426 van de 634 geweldsincidenten in deze periode zouden

burgerslachtoffers zijn gevallen. Er zouden volgens de procureur in 2015 gemiddeld

ongeveer zestig burgerdoden per maand zijn geregistreerd.109 Het Austrian Centre

for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) vermeldt

in een overzicht van het aantal incidenten in Libië in 2015 een totaal aantal

dodelijke slachtoffers van 2705.110 Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger,

aangezien bovenstaande cijfers alleen zijn gebaseerd op geregistreerde slachtoffers.

3.1.2 Controlegebieden

Gedurende de verslagperiode controleerden naast de beide bovengenoemde

regeringen verschillende andere (gewapende) groepen in Libië (soms grote) delen

van het land. Volgens het Institute for United Conflict Analysts stond begin januari

2016 het grootste deel van de oostelijke helft van Libië tot aan de plaats Kufra

onder controle van het LNA onder leiding van generaal Haftar. Het LNA controleerde

eveneens gebied ten westen van Tripoli. De Libya Dawn-coalitie beheerste het

grootste deel van westelijk Libië, behoudens een zuidwestelijk deel grofweg tussen

de steden Ghat, Awbari en Ghadames dat door de Abu Salim Martyrs Brigade

(ASMB) werd gecontroleerd. Derna werd sinds medio 2015 gecontroleerd door de

Derna Mujahideen Shura Council (DMSC), een conglomeraat van islamistische

organisaties waar ook ASMB deel van uitmaakt. DMSC verdreef ISIS in juni 2015 uit

Derna naar de bergachtige streken die de stad omgeven. Het zuidelijke

woestijngebied werd beheerst door de Tubu-bevolkingsgroep behoudens enkele

delen in het zuidwesten die onder controle stonden van de Tuareq-bevolkingsgroep.

Amazigh-milities controleerden gebied in en rondom de steden Zuwara, Gharyan en

Nalut in het gebied van het Nafusa gebergte (in het noordwesten van Libië). De

Zintan-milities beheersten delen van de steden Zintan en Kikla in het Nafusa-

gebergte.111

ISIS controleerde in de verslagperiode gebied in en rondom de stad Sirte en langs

de Golf van Sidra ten oosten en westen van Sirte (zie ook paragraaf 3.5.3). Door

een offensief van Khalifa Haftars LNA112, vanaf de tweede helft van februari 2016,

werden ISIS en de Benghazi Revolutionaries Shura Council (BRSC)113 voor een groot

deel verdreven uit Benghazi. ISIS zou hierbij ook zijn verdreven uit de kustplaats

Ajdabiya.114

Op 23 februari 2016 veroverde ISIS kortstondig de ten westen van Tripoli gelegen

stad Sabratha om zich daags erna terug te trekken. Bij de inval werden naar verluidt

108 Libya Body Count, update 29 december 2015, http://www.libyabodycount.org/location. Het hogere aantal

slachtoffers in 2014 is goeddeels te verklaren door de piek in geweld medio 2014, veroorzaakt door de strijd tussen

Operation Dignity en Operation Libya Dawn en de anti-islamistische campagne van Dignity in Benghazi. Zie hiervoor

ook algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, onder andere het rapport Security Situation.
109 OHCHR, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari

2016.
110 Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research abd Documentation (ACCORD) / Armed Conflict

Location & Event Data Project (ACLED), Libya, year 2015, 4 februari 2016.
111 Institute of United Conflict Analysts, Map update of the situation in Libya as of 04/01/2016; CBC News, Libyan

National Army claims ISIS pushed out of Ajdabiya, parts of Benghazi, 21 februari 2016; Newsweek, ISIS takes

control of Libya’s Sabratha and beheads 12 before retreating, 24 februari 2016; Reliefweb, Libya: Derna airstrikes hit

hospital, 17 februari 2016.
112 Dit offensief werd Blood of the Martyrs gedoopt.
113 BRSC bestaat uit een aantal extremistische groepen waaronder Ansar al-Sharia Libya (ASL).
114 CBC News, Libyan National Army claims ISIS pushed out of Ajdabiya, parts of Benghazi, 21 februari 2016.
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twaalf leden van de lokale veiligheidstroepen onthoofd.115 ISIS en Ansar al-Sharia

waren eind februari 2016 nog aanwezig in de gebieden om Benghazi en Derna. Op

21 april werd ISIS volgens mediabronnen door lokale milities en de LNA verdreven

uit de laatste stellingen rondom Derna die de groep nog in bezit had. Volgens een

woordvoerder zou de LNA een uit Derna wegtrekkend ISIS konvooi hebben

gebombardeerd en daarbij een onbekend aantal ISIS-strijders hebben gedood.116

3.2 Veiligheidsincidenten per provincie

Hieronder volgt een beschrijving van een aantal veiligheidsincidenten en -

ontwikkelingen in de drie provincies van Libië – Tripolitania, Cyrenaica en Fezzan –

en hun belangrijkste steden. De beschrijving is niet uitputtend, maar biedt een

greep uit het totale aantal incidenten in de verslagperiode. In een aantal gevallen

werd niet bekend of er (dodelijke) slachtoffers vielen tijdens de

geweldsuitbarstingen of hoeveel (dodelijke) slachtoffers er vielen.

3.2.1 Tripolitania

In Tripolitania, dat in het westelijke deel van Libië ligt (hoofdstad Tripoli), werd in de

verslagperiode sporadisch hevig strijd geleverd tussen de aan Libya Dawn gelieerde

gewapende groeperingen en strijders die gelieerd waren aan Operation Dignity van

Khalifa Haftar. In westelijk Libië vormen de milities uit de plaats Zintan de

belangrijkste bondgenoten van Haftar. Ook het zogenaamde Tribal Army (Jaysh al-

Qaba’ el) is verbonden aan de coalitie van Haftar evenals veel brigades die in het

verleden onderdeel uitmaakten van het nationale leger, zoals de al-Sai’qa brigades

(commando-eenheden), de al-Zawiya Martyrs 21 Brigade, de 204 Tank Brigade en

de Air Force Brigade. Bij diverse geweldsuitbarstingen werden ook bewoonde

gebieden getroffen door beschietingen en bombardementen. Zo werden tussen

maart en juni 2015 onder meer al-Ajilat, al-Zawiya, Sabratha en Warshefana

getroffen door het geweld dat werd veroorzaakt door gevechten tussen troepen van

Haftar en milities gelieerd aan Libya Dawn. Op 17 april 2015 braken in de

buitenwijken Tajura en Fashlum in Tripoli gevechten uit tussen milities van Dawn en

Dignity. Hierbij zouden ten minste 21 personen om het leven zijn gekomen. De

meeste dodelijke slachtoffers waren strijders van de beide partijen, maar er zouden

ook drie burgers zijn gedood. Daarnaast zouden er nog ongeveer 24 personen

gewond zijn geraakt.117

Sinds het begin van 2015 vonden er in de Warshefana-regio (gelegen ten

zuidwesten van Tripoli) gevechten plaats tussen verschillende milities, vooral in en

om de plaats al-Aziziya. Milities behorende tot de Warshefana-stam probeerden daar

eerder verloren terrein terug te winnen op andere stammenmilities. Dit leidde tot

een voortdurend strijdtoneel met oplevingen van geweld, onderbroken door staakt-

het-vuren periodes.118 In april 2015 vonden in deze regio ook veel gevechten plaats

tussen milities van Libya Dawn en LNA-eenheden. Zo werden op 3 april 2015 ten

minste vier strijders van Libya Dawn gedood bij gevechten met Tribal Army-strijders

in al-Aziziya. Een onbekend aantal strijders raakte gewond.119 Vanaf 20 maart 2016

115 CBC News, Libyan National Army claims ISIS pushed out of Ajdabiya, parts of Benghazi, 21 februari 2016;

Newsweek, ISIS takes control of Libya’s Sabratha and beheads 12 before retreating, 24 februari 2016; Reliefweb,

Libya: Derna airstrikes hit hospital, 17 februari 2016.
116 Libya Herald, Departing Derna IS bombed by LNA with “many death”, claimed LNA spokesman, 21 april 2016.
117 United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)/United Nations Office of the High Commissioner for Human

Rights (OHCHR), Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015; The Guardian, At least 21 killed

in fighting near Libyan capital, 18 april 2016.
118 OHCHR, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari

2016.
119 Daily Witness, At least 4 militants killed in fighting on outskirts of Libyan capital, 3 april 2015.
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braken gevechten uit tussen gewapende groepen in de Warshefana-regio die een

week aanhielden. Zo zouden op 22 maart milities uit Warshefana zes mannen

hebben ontvoerd uit hun huizen en vervolgens gedood. Bij verschillende

gewelddadigheden in de regio tussen 22 en 24 maart zouden ten minste zeven

burgers zijn gedood, onder wie drie kinderen.120

In de tweede helft van november 2015 braken gevechten uit tussen de Abu Salim

Martyrs Brigade (ASMB) en milities uit Misrata, net buiten Tripoli. ASMB had geëist

dat Misrata-eenheden de stad zouden verlaten. Nadat de brigade 54 inwoners van

Misrata had ontvoerd om deze eis kracht bij te zetten, braken gevechten tussen de

beide milities uit. Formeel zijn de milities in Tripoli verenigd binnen een

coalitieverband van Libya Dawn, maar onderlinge rivaliteit zorgde regelmatig voor

spanningen en geweldsuitbarstingen.121

In de nacht van 30 op 31 januari 2016 braken gevechten uit tussen verschillende

gewapende brigades in Qasr Ben Gashir, een zuidelijke voorstad van Tripoli.

Eenheden van de Misrata-milities behorende tot Libya Dawn en strijders van een

militie van ene Salah Marghani raakten met elkaar in gevecht nadat de Marghani-

militie een zendstation in het gebied had aangevallen waar strijders van de Misrata-

milities zich ophielden. Er zou naar verluidt een onbekend aantal doden onder de

diverse militieleden zijn gevallen, met een maximum schatting van tien doden. Een

aantal lokale families ontvluchtte het gebied voor het geweld.122

ISIS pleegde in de beschreven periode enkele aanslagen op verschillende doelwitten

in Tripolitania. Zo viel de groep eind januari 2015 het luxe Corinthia hotel in Tripoli

aan, waar doorgaans veel zakenlieden en diplomaten verblijven. Bij de aanval

kwamen negen personen om het leven, onder wie vijf buitenlanders.123

Op 10 augustus 2015 brak gewapend protest uit onder de bevolking van de stad

Sirte tegen ISIS nadat de groep de gerespecteerde en anti-ISIS-gezinde geestelijke

Khaled Ben Rajab al-Ferani doodschoot. Leden van de stam van al-Ferani openden

daarop de aanval op ISIS-strijders, maar werden verslagen. Hierbij vielen volgens

de VN tientallen doden onder de opstandelingen. In de dagen erna herstelde ISIS de

orde met geweld, waarbij de groep de lichamen van geëxecuteerde (vermeende)

opstandelingen ophing aan stellages als afschrikwekkend voorbeeld (zie verder

paragraaf 3.5).124

Op 7 januari 2016 pleegden militanten van ISIS een aanslag op een

politietrainingscentrum in de westelijke stad Zliten. Bij de aanslag kwamen ten

minste 47 personen om het leven, onder wie veel agenten in opleiding. De aanslag

werd uitgevoerd door middel van een met explosieven volgeladen vrachtauto, die

tijdens een ochtendbijeenkomst van de jonge agenten op een gebouw van het

trainingscentrum inreed.125

120 UNSMIL, Martin Kobler, condemns executions and civilian casualties during clashes in Western Libya, 29 maart

2016.
121 International Business Times, Libya: Clashes and mass kidnappings as confrontation looms between militias

controlling Tripoli, 19 november 2015
122 Libya Herald, Fresh fighting in Gasr Ben Gashir, 31 januari 2016; Libya Prospect, Clashes between battalions in

Qashr Bin Gheshir, 31 januari 2016.
123 BBC, Libya hotel attack: Five foreigners among nine killed, 28 januari 2015.
124 Time, ISIS re-establish their hold on Qaddafi’s hometown after crushing a rebellion, 19 augustus 2015; BBC,

Libya chaos: Islamic State battles militias in Sirte, 14 augustus 2015.
125 Algemeen Dagblad, Islamitische Staat eist aanslag op Libische politie op, 8 januari 2016; The Guardian, Bomb

kills dozens at Libyan police training centre, 7 januari 2016.
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Op 6 maart 2016 voerden gevechtsvliegtuigen behorende tot Libische

gevechtseenheden uit Misrata aanvallen uit op ISIS-stellingen in Sirte. Volgens de

berichtgeving zouden hierbij ten minste achttien doden zijn gevallen onder wie ISIS-

leiders en ten minste één burger.126

Op 13 april 2016 pleegde ISIS een zelfmoordaanslag op de al-Sadadah controlepost

bij Misrata. Hierbij werd naast de aanslagpleger een veiligheidsagent gedood en

raakten vier andere veiligheidsagenten gewond. ISIS had in april 2015 dezelfde

controlepost aangevallen, waarbij vijf agenten werden gedood en vijfentwintig

anderen gewond raakten. ISIS pleegde tegelijk met de aanval op al-Sadadah een

aanval op het hoofdkwartier van de 28 May Brigade, ten zuiden van Bani Walid.

Hierbij werden de strijders van de brigade verdreven uit hun hoofdkwartier.127

3.2.2 Cyrenaica

In Cyrenaica werd in de verslagperiode vooral bijna onophoudelijk strijd geleverd in

en rondom Benghazi, voornamelijk tussen eenheden van LNA van generaal Haftar

en islamisten behorende tot de BRSC, onder andere strijders van Ansar al-Sharia.

Ook kwamen regelmatig gewapende confrontaties voor tussen het LNA en strijders

van ISIS of tussen strijders van jihadistische groepen onderling. Bij de verschillende

gevechten kwamen naast strijders ook veel burgers om het leven, voornamelijk

omdat er veel in stadswijken werd gevochten. De wijken in Benghazi van waaruit in

ieder geval werd gestreden tussen militanten en het LNA waren voor zover bekend

Laithi, Birka, Bouatni, Dular, Ganfuda, Gawarsha, Marissa en Sidi-Faraj.128 Ook

waren er in Benghazi veel sluipschutters actief, die gericht schoten op burgers die

zich op straat begaven. Bij de gevechten in de stadswijken werden vaak zware

wapens gebuikt zoals Grad raketten en raketgranaten. Dergelijke wapens zijn

onnauwkeurig en veroorzaken daardoor veel willekeurige slachtoffers en schade.

Volgens de VN kunnen veel burgers in Benghazi door de gevechten hun wijken niet

verlaten en is er in de wijken waar gevochten wordt een groot tekort aan

elektriciteit, water, voedsel en medicijnen. VN gezant Kobler riep op 21 april 2016

de strijdende partijen in Benghazi op om de burgers die deze wijken willen verlaten

vrije doorgang te verlenen.129

In de eerste week van juli 2015 brak er een drie-dagen-durend gevecht uit in

Benghazi tussen de BRSC en het LNA, vooral in de wijk Laithi. In deze buurt heeft de

BRSC naar verluidt steun van de lokale bevolking. Bij de gewelddadigheden kwamen

vijftien soldaten van het LNA en acht burgers om het leven.130

Bij een gewapende confrontatie in Benghazi tussen het LNA en ISIS op 26 en 27

september 2015 vielen tien doden (zeven jihadisten en drie leden van het LNA).131

Bij gevechten in de wijk Laithi in Benghazi kwamen op 19 oktober 2015 vijf

personen om het leven, onder wie kinderen onder de tien jaar, volgens het in de

stad gelegen al-Jalaa ziekenhuis.132

126 Reuters, Libyan Forces target Islamic State in Sirte with air strikes, 6 maart 2016.
127 Libya Observer, IS launches fresh attacks in Libya, 13 april 2016.
128 Libya’s Channel, Army makes territorial gains, suffers losses in Benghazi, 15 november 2015.
129 United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)/United Nations Office of the High Commissioner for Human

Rights (OHCHR), Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015; Libya Prospect, Man and child

killed by indiscriminate shelling in Benghazi, 31 januari 2016; OHCHR, Office of the United Nations High

Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari 2016; UN News Centre, Libya: UN envoy

calls for safe evacuation of civillians caught up in Benghazi fighting, 21 april 2016.
130 International Business Times, Libya: 23 civilians and soldiers killed in 3 days following clashes in Benghazi, 9 juli

2015.
131 Al Arabiya, ‘10 dead’ in Benghazi clashes between Libyan Army, jihadists, 28 september 2015.
132 Dunya News, Five dead in Libyan shelling as IS claims two executions, 19 oktober 2015.
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Op 9 januari 2016 werden door onbekende personen drie raketten afgevuurd op een

kamp van de Rode Halve Maan en een nabijgelegen ontheemdenkamp in de buurt

van Benghazi. Hierbij werden drie burgers gedood en raakten zeven anderen

gewond, onder wie twee kinderen. In de kampen, die bekend staan als het (Red

Crescent) Sports City Camp en het Istijaba Camp, leven voornamelijk uit Tawergha

gevluchte ontheemden (zie ook paragraaf 6.1). In het Istijaba kamp leven naast

Tawerghans ook ontheemden afkomstig uit Tomina en Misrata.133

Op 31 januari 2016 kwamen in Benghazi een man en een kind om het leven doordat

woonwijken door willekeurig geweld werden getroffen tijdens gewapende

confrontaties tussen de diverse strijdende partijen.134

Op 2 februari 2016 kwamen drie leden van de aan het LNA-gelieerde al-Saiqa-

brigade135 en drie burgers om het leven tijdens gevechten tussen het leger en ISIS

in de wijk Bouatni in Benghazi. Volgens het plaatselijke ziekenhuis waar de doden en

gewonden naartoe werden gebracht vielen er ook 22 gewonden. De inzet van de

gevechten zou de in de wijk gelegen Pepsi-fabriek zijn. De gevechten rondom de

fabriek waren het startsein voor een nieuwe reeks luchtaanvallen van het LNA na

een relatieve stilte van enkele dagen. Er zouden gewonden zijn gevallen onder zowel

soldaten als burgers door schoten van scherpschutters, onder andere in de wijk

Laithi.136

Op 21 februari 2016 heroverden troepen gelieerd aan het LNA de strategische haven

van Mreisa, ten zuidwesten van Benghazi, op ISIS. De haven werd door ISIS

gebruikt als opslagplaats voor wapens en munitie. Meer dan vijftig ISIS-strijders

zouden bij de herovering zijn gedood, onder wie ISIS-leider Omar Nubs. De

herovering was onderdeel van een bredere antiterrorisme veiligheidsoperatie in en

rondom Benghazi (Blood of the Martyrs gedoopt) van het LNA, waarbij vanaf medio

februari 2016 ook tientallen strijders van het LNA zouden zijn omgekomen.137

In de loop van februari 2016 claimde Haftar door middel van dit offensief meer en

meer terrein op ISIS en Ansar al-Sharia. ISIS zou bij dit offensief ook uit Ajdabiya

zijn verdreven. Er zijn in Benghazi verschillende brigades actief die loyaal zijn aan

het LNA, onder andere de al-Saiqa-brigade en de 309-brigade. Deze laatste had al in

de zomer van 2015 zonder succes geprobeerd de haven van Mreisa op ISIS te

heroveren. De al-Saiqa-brigade is een bij veel revolutionairen in Libië omstreden

eenheid vanwege vermeende loyaliteit aan Qadhafy ten tijde van de gewapende

opstand in 2011. De brigade zou aan de zijde van Qadhafy hebben gestreden in de

strijd tegen de islamistische Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), een van de

belangrijkste revolutionaire rebellengroepen in 2011 (zie ook paragraaf 5.1).138 Bij

operatie Blood of the Martyrs zou Haftar steun hebben gekregen van Franse

commandotroepen, die opereerden vanuit de Benina militaire luchtmachtbasis ten

oosten van Benghazi.139

133 Human Rights Watch, Libya: civilian toll mounts in Benghazi, 24 janauari 2016.
134 Libya Prospect, Man and child killed by indiscriminate shelling in Benghazi, 31 januari 2016.
135 Al-Saiqa betekent in het Arabisch ‘de bliksem’. De brigade vormt een paramilitaire commando-eenheid die

speciale veiligheidsoperaties uitvoert voor het LNA.
136 Libya Herald, Heavy Benghazi fighting as IS counterattack, 2 februari 2016.
137 Sputnik News, Libyan troops reclaim key port from DAESH, 21 februari 2016; Libya Herald, Army still making

gains in Benghazi, 22 februari 2016.
138 Sputnik News, Libyan troops reclaim key port from DAESH, 21 februari 2016; Libya Herald, Army still making

gains in Benghazi, 22 februari 2016.
139 Middle East Monitor, French forces arrive in Libya to support Haftar in Benghazi, 23 februari 2016; The Libya

Observer, French commandos are fighting with Haftar’s forces, sources say, 23 februari 2016.
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Ook in en rondom Derna kwamen in de beschreven periode veel

geweldsuitbarstingen voor. Bij aanslagen van ISIS met autobommen in de stad al-

Qubba, vlakbij Derna, werden in februari 2015 ten minste 45 personen gedood

onder wie voornamelijk burgers. ISIS had de stad Derna tussen januari en juni 2015

onder controle totdat de groep werd verdreven door de DMSC (zie paragraaf

3.1.2).140

Halverwege februari 2016 laaiden in Derna gevechten op tussen de Derna

Mujahideen Shura Council (DMSC) en ISIS. Naar verluidt zou de DMSC hierbij

terrein op ISIS hebben heroverd. Twee militanten kwamen bij de gevechten om het

leven en zes raakten gewond. De gevechten vonden vooral plaats in de wijken al-

Fatayeh, al-Salat en het 400-district in Oost-Derna. Hierbij raakten ook huizen

beschadigd. ISIS werd in juni 2015 goeddeels verdreven uit de stad door de DMSC

en had aan het einde van de verslagperiode nog slechts enkele wijken aan de rand

van de stad onder controle.141

In het oostelijke deel van Libië, vooral bij Benghazi en Derna, komen ook veel

personen om het leven als gevolg van landmijnen. Zo vielen er volgens LBC van

begin januari 2016 tot aan 5 maart 2016 vijf doden als gevolg van landmijnen,

onder wie burgers.142

3.2.3 Fezzan

In de zuidelijke provincie Fezzan kwamen in de verslagperiode veel gewapende

confrontaties voor, vooral tussen verschillende stammen zoals al-Zwaya, Tubu,

Awlad Suleiman en Tuareq. De gevechten tussen de Tubu en Tuareq-stammen in de

omgeving van Awbari concentreerden zich vooral op de controle over olievelden,

overheidsgebouwen en wegen.143

In en rondom Sebha streden milities van de Awlad Suleiman-stam tegen Tubu-, al-

Qadhadhfa- en al-Megharbastrijders. Bij de zuidoostelijke plaats Kufra streden

Tubu’s tegen strijders van de al-Zwaya-stam. De meeste gevechten hadden als inzet

de controle over strategische locaties zoals olievelden en smokkelroutes. Enkele

uitbarstingen hadden te maken met etnische verschillen tussen bijvoorbeeld de

(Arabische) al-Zwaya-stam en de (Afrikaanse) Tubu-stam.144

Zo kwamen volgens de VN tussen 25 juli 2015 en 6 augustus 2015 49 mensen om

het leven bij gevechten tussen milities van de Zwaya- en Tubu-stammen in Kufra.145

Bij verschillende confrontaties tusen deze stammen in 2015 zouden volgens

Amnesty International honderden burgers zijn omgekomen.146

In de Qatarese hoofdstad Doha tekenden eind november 2015 vertegenwoordigers

van de Tubu- en Tuareqstammen een staakt het vuren na veertien maanden

voortdurende gevechten. Een eerdere poging om een staakt het vuren af te dwingen

mislukte nadat in september 2015 gevechten tussen de beide stammen weer

140 Human Rights Watch, World report 2016 – Libya, 27 januari 2016.
141 Libya Observer, Several killed as clashes aggravate between Derna Shura Council and IS/DAESH, 15 februari

2016.
142 Libya Body Count, Total violent deaths as of 6 March 2016.
143 United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)/United Nations Office of the High Commissioner for Human

Rights (OHCHR), Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015.
144 OHCHR, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari

2016.
145 United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)/United Nations Office of the High Commissioner for Human

Rights (OHCHR), Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015.
146 Amnesty International, Report 2015/2016, The state of the world’s human rights – Libya, 24 februari 2016.
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oplaaiden.147 Na de ondertekening werden in Awbari vredesbesprekingen tussen de

beide stammen ingezet, waarbij milities van een andere zuidelijke stam, de al-

Hsawna, vanaf begin februari 2016 een bemiddelende rol vervulden.148

In Fezzan leverden vanaf maart 2015 ook troepen van Libya Dawn en Haftars LNA

strijd met elkaar. Zo braken begin maart 2015 gevechten uit in de militaire

legerplaats Barak al-Shati tussen de Misrata Third Force Brigade en lokale aan de

LNA gelieerde al-Megharba- en al-Qadhadhfa-stammen. Na bemiddeling door

stamoudsten uit Zintan en Misrata werd de militaire basis onder controle gesteld van

het LNA. Militaire eenheden van zowel Operation Libya Dawn als van het LNA

probeerden in de verslagperiode in het zuiden voortdurend lokale stamoudsten te

beïnvloeden teneinde controle over grondgebied en olievelden en -raffinaderijen te

kunnen uitoefenen. Er bestond in de verslagperiode een losse band tussen de Tubu

en het LNA van Khalifa Haftar en tussen de Tuareq en Operation Libya Dawn.149

3.3 ISIS

3.3.1 Achtergrond

In oktober 2014 veroverde een groep islamistische strijders de oostelijk gelegen

Libische stad Derna. De groep bestond voornamelijk uit Libiërs die in Irak en Syrië

hadden gevochten voor ISIS, aangevuld met lokale en buitenlandse jihadisten. De

groep – de Shura Council of the Youth of Islam (SCYI) – riep zichzelf uit tot de

Libische tak van ISIS en noemt zich sindsdien Wilayat al-Barqa (ofwel provincie

Barqa, naar de oude benaming van de oostelijke provincie Cyrenaica).150 Sommige

bronnen stelden dat ook de jihadistische groepering Ansar al-Sharia in Libya (zie

hieronder) zich bij die gelegenheid loyaal had verklaard aan ISIS.151 Tot op heden

heeft de groep zich niet aangesloten bij ISIS, hoewel met enige regelmaat leden van

ASL overlopen naar ISIS. Soms vinden er gezamenlijke operaties plaats van ISIS en

ASL, voornamelijk in Sirte, waar ISIS in februari 2015 haar Libische hoofdkwartier

vestigde.152 ISIS in Sirte noemt zich Wilayat al-Tarablus (ofwel provincie Tarablus,

naar de oude benaming van het westelijke deel van Libië, Tripolitania).153 ISIS heeft

ook de zuidelijke provincie Fezzan tot provincie van het kalifaat verklaard en noemt

zich daar Wilayat al-Fizan. Tot op heden heeft ISIS echter, voor zover bekend, geen

gebied in deze provincie onder permanente controle. Wel voert de organisatie er

sporadische aanvallen uit.154

3.3.2 Aantal strijders

Het exacte aantal strijders dat ISIS momenteel heeft in Libië is onbekend. De

meeste schattingen hierover lopen uiteen van ongeveer 3 000 tot ongeveer 6 500.

147 Al-Jazeera, Rival Libyan tribes sign ceasefire deal in Doha, 23 november 2015; Digital Journal, Touareg and Tebu

tribes in south of Libya agree to ceasefire, 24 november 2015.
148 Libya Prospect, Unbiased forces enter Ubari to dissolve clashes, 10 februari 2016.
149 OHCHR, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari

2016.
150 The New Yorker, ISIS rises in Libya, 4 augustus 2015; International Business Times, Libyan conflict moves deeper

into Tunesia, amid U.N. peace talks, rise of ISIS, 13 oktober 2015; The Jamestown Foundation, The Islamic State’s

uneven trajectory in Libya, 17 september 2015.
151 Deze melding werd onder andere gedaan in het Country report on terrorism van het US Department of State over

2014, http://www.state.gov/documents/organization/239631.pdf.
152 The Soufan Group, Libya, extremism and the consequences of collapse, januari 2016.
153 The Long War Journal, Ansar al Sharia Libya fights under new leader, 30 juni 2015; Al-Jazeera, UN says ISIL

exploiting Libya security vacuum, 2 december 2015, United Nations Security Council (UNSC), Report of the analytical

support and sanctions monitoring team submitted pursuant to paragraph 13 of Security Council resolution 2214

(2015) concerning the terrorism threat in Libya posed by the Islamic State in Iraq and the Levant, Ansar al Charia,

and all other Al-Qaida associates, 1 december 2015.
154 The Washington Post, The Islamic State model, 28 januari 2015; Red Analysis, At war against a global Islamic

State – facing a strategic trap in Somalia?, 14 december 2015.
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Een enkele schatting noemt het aantal strijders van tienduizend.155 Volgens de

minister van Buitenlandse Zaken van de interim-regering in Tobruk, Mohammed al-

Dairi, had ISIS per begin oktober 2015 ongeveer vijfduizend strijders gepositioneerd

in de regio tussen Derna en Sirte. Volgens al-Dairi zouden nog meer strijders –

voornamelijk uit Tunesië – onderweg zijn naar Libië om zich aan te sluiten bij de

groepering. De VN schatte in november 2015 het aantal ISIS-strijders op ongeveer

drieduizend. Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen schatten het aantal ISIS-

strijders eind februari 2016 op ongeveer 6 500. Volgens nieuwsberichten heeft de

groep zich in Libië in minder dan een jaar tijd uitgebreid van enkele honderden naar

enkele duizenden strijders. ISIS bestaat momenteel uit overgelopen strijders van

Ansar al-Sharia en andere lokale jihadistische groepen, aangevuld met strijders

afkomstig uit met name Tunesië, Syrië, Irak en Nigeria.156

3.3.3 Controlegebied

ISIS heeft momenteel de stad Sirte157 in handen, alsmede grondgebied in de

omgeving van Sirte en controleert een kuststrook langs de Golf van Sidra van

ongeveer 300 kilometer, ten oosten en westen van Sirte.158 Hiermee heeft de groep

de kustroute tussen oost- en west-Libië de facto afgesneden. Ook heeft de groep de

kuststeden al-Nofilia159 en Bin-Jawad, ten oosten van Sirte, in handen. In de

verslagperiode was ISIS bezig haar grondgebied landinwaarts uit te breiden en trok

de groep op richting de oostelijke kustplaats Ajdabiya en de westelijke kustplaats

Misrata. Meer landinwaarts controleert de groep de steden Harawa, al-Washkah en

Houn. Voorts is ISIS aanwezig in de noordwestelijke stad Sabratha en in de

hoofdstad Tripoli. Harawa en al-Washkah werden enkele weken na de inname van

Sirte veroverd. De inname gebeurde naar verluid zonder bloedvergieten en werd

vereenvoudigd doordat de troepen van de Libya Dawncoalitie zich terugtrokken.

Hierdoor zagen de inwoners van deze plaatsen zich gedwongen tot overgave. In

Harawa onderhandelde ISIS met stamoudsten over de vrijlating van door ISIS

ontvoerde stamleden in ruil voor een ongehinderde overname van de stad.160

Vanaf de tweede helft van februari 2016 verloor ISIS de haven van Mreisa en terrein

in het noordoosten van Libië, in en bij Benghazi, door een offensief van het LNA. Bij

dit offensief werd de groep naar verluidt ook uit Ajdabiya verdreven (zie ook

paragraaf 3.3.2).161

Ook probeerde ISIS regelmatig controle te verkrijgen over olievelden in het gebied

ten oosten van Sirte.162 Zo viel de groep in oktober 2015 en in januari 2016 een van

de grootse olieraffinaderijen in Libië aan bij al-Sidra, ten oosten van Sirte. Tot op

heden is ISIS er echter niet in geslaagd de raffinaderij onder controle te krijgen.

Tijdens de aanval in oktober werden een bewaker van de Petrol Facilities Guard

155 The Trumpet, Hundreds of Islamic State terrorists move into Libya, 23 januari 2016.
156 Al-Monitor, Libyan Foreign Minister speaks out, 9 oktober 2015; The Economist, Libya’s civil war has allowed

Islamic State to consolidate its position there, 18 november 2015; The Wall Street Journal, Islamic State tightens

grip on Libyan stronghold of Sirte, 29 november 2015; The Trumpet, Hundreds of Islamic State terrorists move into

Libya, 23 januari 2016; The Atlantic, Where ISIS is doubling, 24 februari 2016.
157 ISIS nam Sirte op 19 februari 2015 in.
158 Over de lengte van de door ISIS gecontroleerde kuststrook bestaat onenigheid. Sommige bronnen melden een

lengte van grofweg 150 kilometer terwijl sommige andere bronnen zelfs melding maken van ongeveer 300 kilometer.

Politics & Society, Libya appeals for help in resisting ISIS attack on oil facilities, 5 januari 2016;
159 De plaats al-Nofilia is voor ISIS van belang vanwege de dichtbijgelegen raffinaderijen van al-Sidra en Ras Lanouf.

Naar verluidt kon ISIS al-Nofilia eenvoudig innnemen vanwege de hulp van overgelopen Ansar al-Shariastrijders die

in de stad aanwezig waren.
160 BBC, Islamic State moving to access oil – France, 14 december 2015; Meir Amit Terrorism and Information Center

(MATIC), ISIS in Libya: A major regional and international threat, januari 2016; Vertrouwelijke bron.
161 Sputnik News, Libyan troops reclaim key port from DAESH, 21 februari 2016; Libya Herald, Army still making

gains in Benghazi, 22 februari 2016.
162 Dit gebied wordt ook wel aangeduid als de oil crescent, of in het Nederlands als de ‘oliedriehoek’.



Algemeen ambtsbericht Libië mei 2016

Pagina 31 van 89

Militia163 en vier ISIS-strijders gedood. Twee bewakers raakten gewond.164 Tijdens

de aanval in januari 2016 werden twee bewakers en vier ISIS-strijders gedood.165

Gelijktijdig met deze aanval voerden ISIS-strijders een aanval uit op Ras Lanouf,

een andere grote raffinaderij gelegen in de buurt van al-Sidra. Naar verluidt vielen

daarbij geen slachtoffers, wel vatte een grote olietanker vlam. ISIS slaagde er niet

in de raffinaderij onder controle te krijgen.166 Op 21 januari 2015 viel ISIS opnieuw

(tevergeefs) olievelden in de omgeving van Ras Lanouf aan, in een poging de

raffinaderijen en oliehavens onder controle te krijgen.167

Aanvallen van ISIS op raffinaderijen leidden er regelmatig toe dat grote olietanks en

opslagplaatsen vlam vatten. Waar ISIS geen controle over raffinaderijen wist te

bemachtigen, leek de tactiek van de groep er vaak op gericht zoveel mogelijk

schade aan de olie-infrastructuur aan te brengen om de economische herstelkansen

van de Libische olie-industrie te verkleinen.168

3.3.3.1 ISIS in Tripoli

In de hoofdstad Tripoli was in de beschreven periode de aanwezigheid van ISIS

beperkt. De coalitie van milities behorende tot Libya Dawn domineerde in Tripoli en

vormde daar en in het westelijke deel van Libië de belangrijkste opponent van ISIS.

De groep heeft voor zover bekend een kleine cel in het Souk al-Jumaa district in

Tripoli.169 Uit Syrië en Irak teruggekeerde Libische jihadisten gaven in de

verslagperiode vorm aan de kern van de ISIS-cel in Tripoli.170 Hoewel ISIS slechts

een kleine cel heeft in Tripoli was de groep in de verslagperiode in staat aanslagen

te plegen in de hoofdstad. Zo viel ISIS op 27 januari 2015 het Corinthia hotel aan

waarbij twaalf doden vielen, onder wie vijf buitenlanders, pleegde de groep op 1

september 2015 een aanslag op de Mellitah olie- en gasmaatschappij, waarbij alleen

materiële schade werd veroorzaakt en voerden ISIS-strijders op 18 september 2015

een aanval uit op de gevangenis in de Mitiga vliegbasis, waarbij zeven doden vielen,

inclusief vier ISIS-militanten.171

3.3.4 Modus operandi en leiding

In de verslagperiode probeerde ISIS bij het innemen van plaatsen zoveel mogelijk

de confrontatie met plaatselijke milities uit de weg te gaan. Veelal werd er met

lokale militieleiders en stamoudsten onderhandeld over vrije doorgang in ruil voor

de vrijlating van door ISIS gevangengenomen lokale stamleden of over

samenwerking. De leidinggevende functies binnen ISIS worden hoofdzakelijk

bekleed door buitenlandse strijders, aanvankelijk voornamelijk afkomstig uit Noord-

Afrikaanse buurlanden zoals Tunesië en Egypte, maar in de loop van de

verslagperiode ook meer uit Syrië en Irak als gevolg van de luchtaanvallen van de

internationale coalitie aldaar. Zo zouden in de eerste helft van februari 2016 de

163 Deze militie wordt geleid door Ibrahim Jadran
164 Al Arabiya, ISIS militants attack forces guarding Libya oil port, 2 oktober 2015.
165 The Guardian, ISIS launches deadly attack on Libyan oil towns, 4 januari 2016; BBC, Libyan oil port of Sidra

attacked by Islamic State, 4 januari 2016; Associated Press, IS sets off two car bombs near Libya’s oil fields, 4

januari 2016.
166 The Guardian, ISIS launches deadly attack on Libyan oil towns, 4 januari 2016,
167 Volkskrant, IS valt Libische oliehaven weer aan en dreigt met meer aanslagen, 21 januari 2016.
168 Reuters, Islamic State attack sets storage tank ablaze at Libyan oil terminal, 21 januari 2016; Sputnik News,

Firefighters ‘unable to get’ to burning Libyan port after militants attack, 21 januari 2016.
169 Dit is het district dat traditioneel jihadisten herbergt die willen afreizen naar Syrië of Irak. De bekende Libische

jihadist Abd al-Hakim Belhadj zou hier ook vandaan komen.
170 Belhadj vocht in de Jaren 1980 in de Afghaanse burgeroorlog en werd later leider van de Libyan Islamic Fighting

Group die een prominente rol speelde in de strijd tegen Qadhafy in 2011. Momenteel behoort Belhadj tot een

Libische islamistische partij die banden heeft met de Moslimbroederschap. MATIC, ISIS in Libya: A major regional

and international threat, januari 2016.
171 CNN, Gunmen attack Corinthian hotel in Libya; at least 10 die, 28 januari 2015; Jerusalem Post, ISIS claims

Monday bomb attack on ENI joint venture office in Tripoli, 1 september 2015; Medium, ISIS attacks Mitiga Tripoli

airport, 18 september 2015; MATIC, ISIS in Libya: A major regional and international threat, januari 2016.
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ISIS-leiders Abu Ali al-Anbari (Irakees) en Abu Omar al-Shishani (Tsjetsjeen) vanuit

Syrië naar Libië zijn getrokken.172 Er gaan geruchten dat de groep wordt

ondersteund door jihadisten afkomstig uit de Golfstaten die zich voor kortere tijd,

per toerbeurt, in Sirte vestigen.173

De algehele leiding van ISIS in Libië zou volgens de editie van Dabiq174 van

september 2015 in handen zijn van Abu al-Mugirah al-Qahtani, maar het is niet

bekend of al-Qahtani daadwerkelijk in Libië verblijft.175 De operaties van ISIS in

Derna (Wilayat Barqa) werden geleid door Abu Nabil al-Anbari (zie ook hieronder).

Een ander kopstuk in Derna was de Jemeniet Turqui Said Ali al-Ghamidi (ook wel

Abu al-Barae al-Azdi), die de positie van geestelijk leider innam. ISIS werd

halverwege 2015 uit Derna verdreven door de DMSC (zie ook paragraaf 3.1.2). In

Sirte staat de groep onder leiding van Abu Abdellah al-Warfalli en de operationele

leiding is in handen van de Tunesiër Abu Mohamed Sefaxi.176

Op 13 oktober 2015 verklaarde de DMSC dat ISIS-leider Murad al-Sabaa gevangen

was genomen nadat een speciale gevechtseenheid van de DMSC zijn huis in het

Ghazi district in Derna was binnengevallen. Volgens de DMSC is al-Sabaa een van de

belangrijkste kopstukken van ISIS in Libië. Al-Sabaa was een jaar eerder ook al

gearresteerd en gevangengezet in de al-Kweifiyah gevangenis in Benghazi, maar hij

wist te ontsnappen met behulp van strijders van Ansar al-Sharia.177

Op 14 november 2015 voerden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen een gerichte

aanval uit in Libië op ISIS-leider Abu Nabil al-Anbari. Al-Anbari, een Irakees die

voordat hij een kopstuk van ISIS werd gelieerd was aan al-Qaïda, kwam volgens

Amerikaanse woordvoerders van het Pentagon om het leven bij een aanslag op een

ISIS-kamp in de stad Derna waar hij verbleef. Al-Anbari, ook wel bekend als Wissam

Najm Abd Zayd al-Zubaydi, was onder meer verantwoordelijk voor de rekrutering en

planning van ISIS in Libië.178

3.3.5 Leefregels en positie van vrouwen en minderheden

In de gebieden die ISIS verovert wordt de strenge islamitische wetgeving (sharia)

ingevoerd zoals die door de groep wordt voorgestaan en worden een gedrags- en

zedenpolitie (hisba) en shariarechtbanken ingesteld die met harde hand toezien op

de naleving van de sharia.179 De hisba dwingt winkeliers hun winkels te sluiten

gedurende de vijf dagelijkse gebedstijden. Alcohol, tabak en muziek luisteren zijn

verboden op straffe van bijvoorbeeld stok- of zweepslagen.180 Vrouwen dienen hun

172 De aanwezigheid van al-Shishani, een zeer ervaren commandant van etnisch Tsjetsjeense afkomst, werd nooit

bevestigd. Volgens Amerikaanse veiligheidsdiensten werd Shishani in maart 2016 gedood bij een luchtaanval op ISIS

in Syrië.
173 Der Spiegel, The Islamic State diary: A chronicle of life in Libyan purgatory, 4 september 2015; Ara News, Top

ISIS leaders leave Iraq’s Nineveh, heading towards Yemen and Libya, 20 januari 2016; MEA Risk, Weekly threat

digest: Libya, 7-13 februari 2016.
174 Dabiq is het Engelstalige glossy magazine dat ISIS uitbrengt. Zie:

https://azelin.files.wordpress.com/2015/09/the-islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-11e280b3.pdf
175 International Business Times, ISIS in Libya: New leader of Islamic State in Sirte – Abul Mugirah al-Qahtani –

steps out from the shadows, 14 september 2015; CTC Sentinel, volume 9, issue 3, The Islamic State in Libya, maart

2016.
176 United Nations Security Council (UNSC), Report of the analytical support and sanctions monitoring team

submitted pursuant to paragraph 13 of Security Council resolution 2214 (2015) concerning the terrorism threat in

Libya posed by the Islamic State in Iraq and the Levant, Ansar al Charia, and all other Al-Qaida associates, 1

december 2015.
177 Libya Herald, “Top IS leader” captured in Derna, 13 oktober 2015; The Long War Journal, Al-Qaeda-linked

jihadists claim to have detained Islamic State operative in Derna, Libya, 14 oktober 2015.
178 Volkskrant, VS voeren luchtaanval uit op Libische IS-leider, 14 november 2015; Al-Jazeera, US airstrike ‘targeted

senior ISIL leader’ in Libya, 15 november 2015.
179 MATIC, ISIS in Libya: A major regional and international threat, januari 2016; Public Radio International, This

man got a glimpse of life under ISIS control – in Libya, 18 februari 2015.
180 Der Spiegel, The Islamic State diary: A chronicle of life in Libyan purgatory, 4 september 2015.
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lichamen volledig te bedekken met dikke, niet doorschijnende gewaden (niqab) en

mogen niet zonder begeleiding van een mannelijk familielid over straat. Op het

verrichten van homoseksuele handelingen staat in ISIS-gebied de doodstraf. Zo

werden in april 2015 in Derna drie vermeende homoseksuele mannen door ISIS

geëxecuteerd door middel van schoten door het hoofd. In de verslagperiode werden

Egyptische koptische christelijken en Ethiopische christelijken geëxecuteerd door

groepen die stelden gelieerd te zijn aan ISIS (zie ook paragraaf 4.3.3).181

3.3.6 Voor- en tegenstanders van ISIS

In de gebieden die ISIS controleerde of waar de groep trachtte controle te

verkrijgen werden in de verslagperiode ingewikkelde en door elkaar lopende

allianties gesmeed tussen verschillende milities, stammen en extremistische

groepen, in de strijd tegen dan wel in alliantie met ISIS. Volgens een uit Sirte

gevluchte bewoner zou ISIS bij de inname van de stad vrijwel zeker hulp hebben

gehad van voormalige Qadhafy-loyalisten. Hij baseerde deze aanname op de tribale

verhoudingen in de stad en op de veronderstelling dat ISIS zelfstandig geen kans

zou hebben gezien zich een weg te banen in de ingewikkelde loyaliteitsconstellatie in

Sirte. Het zou hierbij vooral gaan om leden van de Qadhadhfa-stam van de

voormalige heerser Muammar Qadhafy.182 Ook internationale Libië-experts van

onder andere de International Crisis Group (ICG) stelden dat ISIS er in Sirte in

slaagde voormalige Qadhafy-loyalisten te rekruteren die aansluiting bij de groep

zagen als een kans op eerherstel na een periode van onderrukking na de gewapende

opstand van 2011.183

ISIS heeft sinds de overname van de stad naar verluidt veel mensen vermoord die

behoren tot de oorspronkelijk uit Misrata afkomstige al-Ferjani stam. Veel leden van

deze stam streden in augustus 2015 tegen ISIS in een poging de groep uit de stad

te verdrijven. Andere stammen die in Sirte tegen ISIS streden zijn al-Fetouri en al-

Madani.184

In Sabratha was ISIS een groot deel van de verslagperiode verwikkeld in een strijd

met lokale milities om de controle te verkrijgen over de stad. Naar verluidt kreeg

ISIS in Sabratha steun van enkele van Ansar al-Sharia overgelopen strijders en van

de moslimextremistische groepering Nur al-Islam (het licht van de islam). Eind

februari 2016 nam ISIS kortstondig de stad in om er zich de dag erna weer uit terug

te trekken (zie paragraaf 2.1.2).185

Een uitgesproken tegenstander van ISIS in Libië is de Derna Mujahideen Shura

Council (DMSC), een door al-Qaïda gesteunde jihadistische groepering. Groepen als

de Abu Salim Martyrs Brigade (ASMB) en de eveneens door al-Qaïda gesteunde

jihadistische groepering Ansar al-Sharia maken onderdeel uit van de DMSC.186

Op 31 december 2015 werd het bericht verspreid dat de jihadistische groepering

United Ajdabiya Shura Council (UASC) zich loyaal aan ISIS had verklaard.187 Echter,

181 Development and Cooperation, Less than human, 22 juni 2015; Time, Beheading of Coptic Christians in Libya

shows ISIS branching out, 15 april 2015; International Business Times, Ethiopia condemns ISIS executions of

Christians in Libya, 20 april 2015.
182 BBC, Control and crucifixions: Life in Libya under IS, 3 februari 2016; The Soufan Group, The Islamic State’s

expansion strategy in Libya, 3 maart 2016.
183 Time, ISIS re-establish their hold on Qaddafi’s home town after crushing a rebellion, 19 augustus 2015.
184 Libya Herald, IS murders five more in Sirte, 14 februari 2016; Libya Prospect, IS executes four persons from one

tribe, 14 februari 2016.
185 BBC, Guide to key Libyan militias, update 11 januari 2016; MATIC, ISIS in Libya: A major regional and

international threat, januari 2016.
186 The Soufan Group, Al-Qaeda lectures the Islamic State, 6 november 2015; BBC, Guide to key Libyan militias,

update 11 januari 2016; MATIC, ISIS in Libya: A major regional and international threat, januari 2016.
187 Libya Herald, Ajdabiya militants pledge allegiance to Islamic State: Report, 31 december 2015.
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op 2 januari 2016 verklaarde een woordvoerder van de UASC dat er geen trouw aan

ISIS was gezworen en dat de persoon die dit had beweerd uit de organisatie was

gezet.188

3.3.7 Effect ISIS in Libië op de landen in de regio

In de beschreven periode pleegden in Libië getrainde aan ISIS-gelieerde jihadisten

aanslagen in landen in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dit gold met name

voor Tunesië, Egypte en Libanon. Uit angst voor aanslagen van ISIS namen de

landen in de regio soms vergaande veiligheidsmaatregelen. Zo sloten landen als

Tunesië, Egypte en Algerije in 2015 en 2016 bepaalde periodes de grenzen met

Libië. Ook werden in die landen de veiligheidsmaatregelen langs de grens met Libië

verscherpt.189

In 2015 pleegden aanhangers van ISIS een drietal aanslagen in Tunesië. Op 18

maart richtten twee aan ISIS-gelieerde schutters een bloedbad aan in het Bardo

museum in Tunis, de hoofdstad van Tunesië. Hierbij kwamen 23 personen om het

leven onder wie veel buitenlandse toeristen. De daders waren getraind in een

trainingskamp van ISIS in de buurt van de westelijk gelegen Libische stad

Sabratha.190 Op 26 juni kwamen 38 hoofdzakelijk Britse toeristen om het leven na

een aanslag van een ISIS-strijder op het strand en in een hotel in de badplaats

Sousse. De dader was naar verluidt in hetzelfde kamp als de daders van de Bardo-

aanslag getraind.191 Op 24 november 2015 kwamen in de hoofdstraat in Tunis twaalf

personen om het leven bij een bomaanslag op een bus van de Tunesische

presidentiële garde door een aan ISIS verbonden zelfmoordterrorist. Na de aanslag

werd opnieuw de noodtoestand afgekondigd192 en werd onder meer het vliegveld

van de hoofdstad, Carthage Airport, voor verkeer vanuit Libië gesloten. Ook werden

de grenzen met Libië voor een bepaalde tijd gesloten en werden verscherpte

grensbeveiligingsmaatregelen genomen.193

Op 19 februari 2016 voerden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen een aanval uit op

een ISIS trainingskamp in Sabratha, waarbij meer dan veertig voornamelijk

Tunesische jihadisten om het leven kwamen. Onder de dodelijke slachtoffers waren

ook twee Servische ambassademedewerkers. De aanval was in het bijzonder gericht

op het elimineren van de Tunesische jihadist Noureddine Chouchane (ook bekend als

Sabir). Chouchane zou betrokken zijn geweest bij de aanvallen van ISIS in Tunis in

2015. Volgens Amerikaanse woordvoerders zou Chouchane hoogstwaarschijnlijk

onder de dodelijke slachtoffers zijn.194 De aanval werd door de regering in Tripoli

verwelkomd, maar de regering in Tobruk veroordeelde de aanval als een schending

van de Libische soevereiniteit.195

Op 7 maart 2016 voerden ISIS-militanten een terroristische aanval uit op politie- en

legerposten in de Tunesische grensplaats Ben Guerdane, waarbij meer dan vijftig

dodelijke slachtoffers vielen, onder wie 35 ISIS-strijders, maar ook militairen en

188 Libya Prospect, Ajdabiya revolutionaries shura denies affiliation to IS, 3 januari 2016.
189 Libya Herald, Egypt closes border crossing, 5 juli 2015, Deutsche Welle, Tunesia identifies suicide bomber, closes

Libyan border, 26 november 2015, Middle East Monitor, Algeria, Egypt, Tunisia to support Libya to fight ISIS, 8 juni

2015.
190 Independent, ISIS claims responsibility for Tunesia museum attack and warns deadly shooting is just ‘first drop of

the rain’, 19 maart 2015.
191 Independent, Tunisia attack: Gunman ‘trained at terror camp in Libya with Bardo museum attackers, 30 juni

2015.
192 De noodtoestand werd ook afgekondigd na de aanslag in Sousse.
193 NOS, IS eist aanslag op legerbus in Tunesië op, 25 november 2015; Ch-Aviation, Tunisia bans Libyan carriers

from capital’s airport, 7 december 2015.
194 Reuters, U.S. air raid hit Islamic State in Libya, 43 dead, 19 februari 2016; BBC, Islamic State camp attacked by

US planes, 19 februari 2016.
195 Libya Herald, Ghwell “happy” with US Sabratha raid but Thinni government condemns it, 20 februari 2016.
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burgers. De Tunesische autoriteiten sloten in reactie op de aanval de nabijgelegen

grensovergangen met Libië en stelden een avondklok en noodtoestand in. Volgens

de Tunesische president Essebsi was de aanval waarschijnlijk bedoeld om een ISIS-

emiraat op Tunesische bodem te installeren.196

Jihadisten uit verschillende landen werden in de beschreven periode getraind in

trainingskampen van ISIS in Libië. In de meeste gevallen gebeurde dat in de

omgeving van Sirte. Zo zou bijvoorbeeld een contingent van driehonderd strijders

van de Nigeriaanse aan ISIS gelieerde terreurbeweging Boko Haram eind november

2015 via Niger naar Libië zijn getrokken (onder wie 75 tieners). Ook zouden er veel

minderjarigen uit Soedan worden getraind in ISIS-kampen. In een trainingskamp

van ISIS in Hirawa, ten oosten van Sirte, zouden ongeveer 150 Nigeriaanse en

Soedanese kinderen worden getraind, onder andere in het plegen van

zelfmoordaanslagen.197 In het hierboven beschreven trainingskamp bij Sabratha

werden vooral Tunesische jihadisten getraind.

3.4 Ansar al-Sharia Libya

De jihadistische groepering Ansar al-Sharia Libya (ASL) is een gewelddadige

moslimextremistische groep die in 2012 is ontstaan uit de samenvoeging van de

Ansar al-Sharia Brigade in Benghazi (ASB) en Ansar al-Sharia in Derna (ASD).198

Deze twee jihadistische groeperingen werden opgericht in 2011 gedurende het

conflict waarbij Muammar al-Qadhafy ten val werd gebracht. De groep kwam

internationaal in het nieuws door haar betrokkenheid bij de aanslag op het

Amerikaanse consulaat in Benghazi op 11 september 2012, waarbij onder anderen

ambassadeur J. Christopher Stevens omkwam. ASL maakt in Benghazi deel uit van

de paraplu-organisatie Benghazi Revolutionaries Shura Council (BRSC), waar ook

andere moslimextremistische en islamistische groepen deel van uitmaken.199 In

Derna is de groep onderdeel van de Derna Mujahideen Shura Council (DMSC). Zowel

BRSC als DMSC onderhouden banden met onderdelen van de Libya Dawn beweging

die gewapende ondersteuning biedt aan het GNC in Tripoli. ASL onderhoudt ook

banden met al-Qaïda in de Islamitische Maghreb (AQIM).200

In januari 2015 maakte ASL melding van de dood van de leider van de groep,
Mohammad al-Zahawi. Zahawi zou zijn bezweken aan verwondingen die hij had
opgelopen bij gevechten met troepen van generaal Haftar in Benghazi in oktober
2014. Zahawi werd in juni 2015 opgevolgd door Abu Khalid al-Madani.201

ASL opereerde in de verslagperiode voornamelijk in de oostelijke delen van Libië in

en rondom de steden Derna en Benghazi, in het noorden in en rondom Sirte en in

het noordwesten bij de kustplaats Zuwara.202 ASL kent een aantal lokale afdelingen

in Libië die weliswaar onder dezelfde naam opereren, maar organisatorisch

196 Financial Times, Tunisia border attack by suspected ISIS forces kill 52, 7 maart 2016; Reuters, Militants attack

Tunisian forces near border, 50 killed, 7 maart 2016.
197 Opinion River, Report: Boko Haram Fighters receiving special training in Libya, 30 november 2015; Word Press /

War Sclerotic, ISIS shifts to Libya, 12 januari 2016.
198 Counter Extremism Project, Ansar al-Sharia in Libya (ASL), geraadpleegd op 3 maart 2016.
199 The Washington Post, Timeline: How the Benghazi attacks played out, 17 juni 2014.
200 UNOCHA, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya:

Detailed findings, 15 februari 2016; The Soufan Group, Libya, extremism and the consequences of collapse, januari

2016.
201 BBC, Libya’s Ansar confirms chief’s death, 25 januari 2015; The Long War Journal, Ansar al Sharia Libya fights on

under new leader, 30 juni 2015.
202 UNHCR, UNHCR position on returns to Libya – update I, oktober 2015.
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zelfstandig zijn. Zo sloot naar verluidt het grootste deel van ASL in Sirte zich begin

2015 aan bij ISIS, in tegenstelling tot ASL in Derna en Benghazi.203

ASL rekruteert nieuwe strijders via oproepen en propagandaboodschappen op

sociale media (onder andere Facebook, Twitter en Google Plus) en door middel van

geldbetalingen aan (met name) jonge strijders. ASL staat naast gewelddadige

jihadistische activiteiten ook bekend om sociale en liefdadigheidsprojecten in de

gebieden waarin de groep actief is. Ook tracht de groep de lokale bevolking voor

zich te winnen via bekeringsactiviteiten (Dawa).204 ASL heeft eigen trainingskampen

in de buurt van Benghazi en Derna waar de groep naast de eigen strijders soms ook

strijders van andere extremistische organisaties traint.205

Het doel van ASL is – anders dan dat van ISIS – niet het stichten van een

grensoverschrijdend moslimkalifaat. De groep beoogt Libië te brengen onder een

strikte vorm van islamitisch recht, de sharia. ASL hanteert strenge leefregels en

kledingvoorschriften voor met name vrouwen en verplicht vrouwen binnenshuis te

blijven, tenzij zij worden begeleid door een mannelijk familielid. Het verrichten van

homoseksuele handelingen wordt bestraft met de dood evenals afvalligheid van de

islam. ASL handhaaft de sharia door middel van de hisba (religieuze politie) en

shariarechtbanken. Niet-islamitische religieuze activiteiten, zoals bijvoorbeeld

christelijke samenkomsten206, zijn in door ASL gecontroleerd gebied verboden.207

203 The Jamestown Foundation, The Islamic State’s uneven trajectory in Libya, 17 september 2015,
204 Naar verluidt heeft ASL zelfs meegewerkt aan bloeddonatieprojecten (in samenwerking met het Central Blood

Center) en wegwerkzaamheden in Benghazi. Ook heeft ASL in samenwerking met het psychiatrisch ziekenhuis in

Benghazi een anti-drugs campagne gevoerd en geven leden van de groep lezingen in samenwerking met de

universiteit van Benghazi.
205 Hudson Institute, The rise and decline of Ansar al-Sharia in Libya, 6 april 2015, Counter Extremism Project, Ansar

al-Sharia in Libya, http://www.counterextremism.com/threat/ansar-al-sharia-libya-
aslgeraadpleegd op 7 januari 2016.
206 Traditioneel kunnen christenen en andere niet-islamitische religieuze minderheden in gebieden die worden

gecontroleerd door moslimextremistische groepen hun geloof (en hun leven) behouden tegen betaling van een

(hoge) som geld (jizya) en conformering aan de strenge leefregels die gelden in het gebied. Het is niet bekend in

hoeverre dit in door ASL gecontroleerd gebied in de praktijk wordt toegepast. Niet-islamieten worden in door

groepen als ASL gecontroleerd gebied in de regel voor de keuze gesteld zicht tot de islam te bekeren, de jizya te

betalen of te worden gedood. Veel niet-islamieten kunnen naar verluidt de jizya niet betalen. Zie voor een uitleg van

jizya: Raymond Ibrahim: Islamic jizya: Fact and fiction, 28 mei 2015.
207 OHCHR, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: Detailed

findings, 15 februari 2016; Huffington Post, Hashem Al Asmi, ‘gay’ Yemeni man, killed by Al Qaeda militants, 16 juli

2013; Counter-Extremism Project, Ansar al-Sharia in Libya (ASL), geraadpleegd 3 maart 2016; The Long War

Journal, Ansar al Sharia Libya relaunches social media sites, 9 april 2015.
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4 Mensenrechten

4.1 Waarborgen

4.1.1 Grondwet

Gedurende de verslagperiode bleef de op 3 augustus 2011 door de NTC

aangenomen interim-grondwet, de Constitutional Declaration (CD) in werking als de

de facto grondwet.208 Wel werkte een Constitution Drafting Assembly (CDA) vanuit

de in het oostelijke deel van Libië gelegen stad al-Bayda aan een conceptgrondwet

die deze provisionele grondwet zal moeten vervangen. Het opstellen van de nieuwe

grondwet verliep in de beschreven periode echter uiterst moeizaam en de comités

van de CDA waren het zelden eens over concepttekstvoorstellen. In de loop van de

eerste maanden van 2016 raakte de commissie in een bestuurlijke crisis. Deze werd

veroorzaakt door onenigheid over de koers en de teneur van de concepttekst. Ook

liep er tegen het einde van de beschreven periode een rechtszaak tegen voorzitter

Ali al-Tarhouni. Al-Tarhouni zou vanwege zijn bezit van een dubbele nationaliteit het

voorzitterschap moeten afleggen (zie ook paragraaf 2.1.3).209

4.1.2 Verdragen

Volgens de website van het United Nations Office of the High Commissioner for

Human Rights (OHCHR) heeft Libië de volgende VN-verdragen geratificeerd op het

gebied van de mensenrechten:

 Het Internationale Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van

rassendiscriminatie (CERD), 3 juli 1968;

 Het Internationale Verdrag inzake burger- en politieke rechten (ICCPR), 15

mei 1970;

 Het Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

(ICESCR), 15 mei 1970;

 Het Verdrag inzake de uitbanning van discriminatie tegen vrouwen

(CEDAW), 16 mei 1989;

 Het Verdrag tegen marteling en andere wrede, onmenselijke of

vernederende behandeling en straffen (CAT), 16 mei 1989;

 Het Verdrag ter voorkoming en bestraffing van genocide (CPPCG), 16 mei

1989;

 Het Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC), 15 april 1993;

 Het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten van alle

migranten en hun familieleden (CMW), 18 juni 2004;

 Het Optioneel Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind

betreffende de betrokkenheid van kinderen bij een gewapend conflict

(OPCRC-AC), 29 oktober 2004.210

Tevens tekende Libië op regionaal niveau op 19 juli 1986 het Afrikaans Handvest

inzake mensenrechten, op 23 september 2000 het Afrikaans Handvest inzake de

rechten en het welzijn van het kind, op 23 mei 2004 het Protocol inzake de rechten

van vrouwen en op 25 april 1981 het Verdrag van de Afrikaanse Unie (AU) inzake

specifieke aspecten van de vluchtelingeproblematiek in Afrika.211

208 Zie hiervoor algemeen ambtsbericht Libië, Judiciary and security sector, p.10.
209 Foreign Policy, These 56 people have a chance to save Libya, 21 april 2015, LFJL, LFJL publishes the first

instalment of its commentary on the draft constitutional recommendations, will deliver to the Constitutional Drafting

Assembly, 2 april 2015.
210 Zie http://indicators.ohchr.org/.
211 Zie http://www.achpr.org/states/libya/ratifications/.
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Libië is noch partij bij het VN-vluchtelingenverdrag van 1951 noch bij het Statuut

van Rome van het Internationaal Strafhof in Den Haag.212 Libië heeft het Verdrag

inzake de rechten van gehandicapten (CRPD) weliswaar getekend op 1 mei 2008,

maar niet geratificeerd.213

4.1.3 Nationale wetgeving

Vanwege het aanhoudende gewapende conflict in Libië en het ontbreken van een

effectief centraal gezag (zie hoofdstuk 2), werd in de verslagperiode geen nieuwe

nationale wetgeving aangenomen. Wel vaardigden de beide rivaliserende regeringen

elk afzonderlijk besluiten en decreten uit, maar die hadden geen jurisdictie over het

hele Libische grondgebied. Zo vaardigde het HoR in januari 2015 een wet uit die

Palestijnen, Syriërs, Bangladeshi en Soedanezen de toegang tot Libië ontzegt door

middel van visaweigering. Volgens de regering in Tobruk zouden migranten uit deze

landen de olieproductie ondermijnen en de staatsveiligheid en soevereiniteit van

Libië in gevaar brengen. Het is onduidelijk of, en zo ja in hoeverre, de wet in de

praktijk wordt toegepast. Gezien de machtsverhoudingen zou de wet in praktijk

slechts van toepassing zijn op de grensovergangen bij de oostelijke vlieghavens en

de landsgrenzen met Egypte.214 De wet werd in september 2015 uitgebreid met

visaweigering voor Jemenieten, Iraniërs en Pakistani.215

De in het vorige ambtsbericht beschreven Political Isolation Law (PIL)216 werd begin

februari 2015 eenzijdig door het HoR ingetrokken.217 Over de praktische uitvoering

van de overige in het vorige ambtsbericht beschreven (nieuwe) wetgeving zijn geen

aanvullende gegevens bekend.218

Het HoR bekrachtigde op 28 juli 2015 een nieuwe amnestiewet die voorziet in

mogelijke amnestie voor Libiërs die misdaden hebben begaan sinds de gewapende

opstand van februari 2011. De wet geldt niet voor oorlogsmisdaden, terrorisme,

moord, mensensmokkel, verkrachting, smokkel of corruptie. Zo werden Saif al-Islam

al-Qadhafy, één van Muammar Qadhafy’s zonen, en acht andere voormalige

hooggeplaatste functionarissen van het Qadhafy-regime in juli 2015 voor

oorlogsmisdaden ter dood veroordeeld door een rechtbank in Tripoli.219

In mei 2015 amendeerde het GNC eenzijdig artikel 1 van de CD, waarmee voor

Tripoli en het westelijke deel van Libië dat onder controle staat van het GNC de

sharia werd bestempeld als enige basis voor alle wetgeving.220

4.1.3.1 Nationaliteitswetgeving

Volgens de Libische nationaliteitswet van 2010 is het voor een Libische emigrant, die

de nationaliteit van het land van verblijf heeft aangenomen, mogelijk de Libische

212 Zie https://www.icc-

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx.
213 Zie http://indicators.ohchr.org/.
214 Reuters, Libya’s official government bans Palestinians, Syrians and Sudanese from entry, 6 januari 2015.
215 Deccan Chronicle, Libya bans Yemenis, Iranians and Pakistanis from entry, 2 september 2015.
216 De PIL werd in 2013 aangenomen door het GNC en was bedoeld om functionarissen uit het Qadhafy-tijdperk te

weren van politieke en publieke functies. De wet werd onder druk van revolutionaire milities aangenomen en zou

volgens veel mensenrechtenorganisaties een zeer restrictief karakter hebben. Zie ambtsbericht Libië van december

2014, rapport Judiciary and security sector.
217 BBC, Libya revokes bill which banned Gaddafi-era officials from office, 2 februari 2015; Libya Herald, HoR shelves

Political Isolation Law, 2 februari 2015.
218 Dit zijn de Amnesty Law, de Political Isolation Law, de Transitional Justice Law en de Law on Torture, Enforced

Disappearances and Discrimination, Algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Judiciary and security

sector, paragraaf 3.2.
219 Libya’s Channel, Tobruk approves new Amnesty Law as Gaddafi-officials sentenced in Tripoli, 28 juli 2015; Al-

Jazeera, Gaddafi’s son Saif al-Islam sentenced to death, 28 juli 2015.
220 Jihad Watch, Libya declared a “Muslim State” with sharia as source of legislation, 3 juli 2015.
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nationaliteit te herkrijgen. Hiertoe dient hij de stukken te overleggen die zijn

Libische afkomst bewijzen. De wet specificeert niet welke stukken dit zijn. De wet

stelt dat getuigenverklaringen niet kunnen strekken tot bewijs van Libische afkomst

en dat het Algemene Volkscomité voor Openbare Veiligheid vaststelt welke

documenten daartoe wel kunnen dienen.221 Sinds het aannemen van de wet is de

politieke en staatkundige situatie in Libië dusdanig veranderd dat niet kan worden

vastgesteld of, en zo ja op welke wijze, deze wet in de praktijk wordt gehandhaafd.

De nationaliteitswet kent geen bepaling inzake het afstand doen van de Libische

nationaliteit.222 Het is onbekend of er in de praktijk mogelijkheden zijn om afstand

te doen van de Libische nationaliteit.223

4.2 Toezicht

4.2.1 Algemeen

De gewelddadige en politiek instabiele situatie in Libië zorgde in de verslagperiode

voor een nagenoeg volledige absentie van nationaal of lokaal toezicht op de naleving

van de mensenrechten. Internationale (hulp-)organisaties hebben voor het

merendeel het land verlaten sinds medio 2014 en kunnen derhalve ook geen

monitoringsactiviteiten ontwikkelen in Libië. De de facto machthebbers in Libië zoals

lokale milities hebben niet alleen geen toezicht gehouden op de naleving van

mensenrechten, maar in veel gevallen zelf bijgedragen aan een verslechtering van

de mensenrechtensituatie door ontvoeringen, geweldpleging en het illegaal

gevangennemen van (vermeende) tegenstanders.224

4.2.2 De National Council for Civil Liberties and Human Rights

De National Council for Civil Liberties and Human Rights (NCCLHR, ook wel bekend

als de National Commission for Human Rights, NCHR) in Libië heeft als taak zich in

brede zin in te zetten voor burgerlijke vrijheden en mensenrechten in Libië,

onafhankelijk van, maar wel in samenwerking met de Libische nationale autoriteiten.

De raad werd in november 2011 geïnstitutionaliseerd225 door de toenmalige de facto

overheid, de National Transitional Council (NTC).226 Door geweld tegen en

ontvoeringen van mensenrechtenactivisten en overheidspersoneel in Libië zag de

NCCLHR zich eind 2014 genoodzaakt zijn kantoren (alle gevestigd in Tripoli) te

sluiten.227

In de verslagperiode was de NCCLHR geruime tijd op non-actief vanwege de slechte

veiligheidssituatie en de politieke instabiliteit in Libië.228 In augustus 2015

vermeldde nieuwssite Libya Herald dat de NCCLHR in de huidige hoedanigheid niet

meer onafhankelijk opereert, maar als geaffilieerd aan het GNC moet worden

beschouwd.229 Leden van de NCCLHR werden regelmatig bedreigd door gewapende

groeperingen. In de verslagperiode werden meerdere leden van de NCCLHR

221 Wet nummer 24 (2010) inzake de bepaling van de Libische nationaliteit, artikel 7 en 8.
222 Wet nummer 24 (2010) inzake de bepaling van de Libische nationaliteit.
223 Voor een uitgebreider overzicht van de Libische nationaliteitswetgeving wordt verwezen naar het algemeen

ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Nationality, registration and documents.
224 OHCHR, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: Detailed

findings, 15 februari 2016; UNSC, Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya,

25 februari 2016.
225 Wet nummer 5 van 2011.
226 9 Bedford Row International, Human rights in Libya: The National Council for Civil Liberties and Human Rights

(NCCLHR) and ‘a letter from Tripoli’, 16 november 2013.
227 Jurist, UN: Libya armed groups attacking human rights defenders, 26 maart 2015.
228 The Danish Institute for Human Rights, The Danish Institute for Human Rights (DIHR) in Libya, juni 2015.
229 Libya Herald, Tripoli ngo ups GNC attack on Hafter and Operation Dignity, 3 augustus 2015, via: Observatory on

Politics and Elections in the Muslim and Arab World (OPEMAM).
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ontvoerd in Tripoli (zie paragraaf 4.3.7). Er zijn geen gevallen bekend van

mensenrechtenkwesties die de NCCLHR bij de rechtbank heeft ingediend.

4.2.3 Politie

De afwezigheid van een sterk centraal gezag en het voortdurende geweld in Libië

zorgde ervoor dat na de revolutie van 2011 gewapende milities politietaken gingen

vervullen bij afwezigheid van een goed functionerend nationaal politieapparaat. Dit

gebeurde vaak door ongetrainde of slecht opgeleide militieleden en zonder enige

vorm van toezicht. Politiebureaus van de nationale politie (ressorterende onder het

Ministerie van Binnenlandse Zaken) waren in de verslagperiode doorgaans wel open,

maar ontbeerden veelal de capaciteit om criminele zaken adequaat in behandeling te

nemen. Het niveau en de capaciteit van de politie varieerde per regio. In de regio’s

waar hevige gevechten plaatsvonden tussen diverse gewapende groeperingen

(bijvoorbeeld in Benghazi) was de politie doorgaans minder effectief dan in delen

waar het rustiger was (bijvoorbeeld in Tobruk). Burgers zochten in de praktijk dan

ook veelal bescherming bij lokale groeperingen zoals stam- of buurtmilities.230

De in de vorige verslagperiode beschreven situatie waarbij kleinere civiele zaken wel

met enige kans op succes bij de politie konden worden aangegeven, maar

zwaardere, vooral criminele zaken niet, was voor zover bekend in de onderhavige

periode ongewijzigd. Aangiftes bij de politie van criminele zaken dienden vooral als

bewijs voor toekomstige onderzoeken door bijvoorbeeld een verantwoordings- of

verzoeningscommissie. Hierbij moet ook in ogenschouw worden genomen dat de

Libische bevolking weinig vertrouwen heeft in en soms angst heeft voor de politie,

veroorzaakt door de repressieve en vaak gewelddadige wijze waarop de politie

opereerde in de Qadhafy-tijd.231

In de voorbereidingen op de toekomstige vestiging van de GNA in Tripoli, stelde de

in november 2015 aangestelde speciale veiligheidsadviseur voor UNSMIL, Paolo

Serra, dat de veiligheid in de hoofdstad onder andere zou moeten worden

gegarandeerd door een gereorganiseerd politiekorps. Het korps zou versterkt

moeten worden met agenten die in de loop van het gewelddadige conflict hun post

hadden verlaten, maar weer zouden moeten worden aangesteld. De veiligheid zou

daarnaast moeten worden gewaarborgd door ‘hybride’ veiligheidseenheden232,

bestaande uit een mix van gewapende groepen en vast politiepersoneel en door

gewapende groeperingen die in zijn geheel onder controle van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken zouden moeten worden gebracht.233

4.3 Naleving en schendingen

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de handhaving dan wel schending in

Libië van een aantal klassieke mensenrechten.

230 The Conversation, The key to real change in the Middle East: Police reform, 23 maart 2015, zie ook algemeen

ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Judiciary and security sector.
231 Algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Judiciary and security sector; International Institute of

Higher Studies in Criominal Science (ISISC), Libya: From repression to revolution (2013).
232 Zie voor een uitgebreider overzicht van de diverse in Libië opererende veiligheidseenheden het algemeen

ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Judiciary and security sector.
233 Hierbij zou worden vereist dat de leden van de groepen een specifieke gedragscode ondertekenen. Vertrouwelijke

bron; zie ook algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Judiciary and security sector; Italy UN, Gen.

Paolo Serra to serve as new UN advisor on security matters in Libya, 15 november 2015.
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4.3.1 Vrijheid van meningsuiting

4.3.1.1 Journalisten

De vrijheid van meningsuiting stond in de onderzochte periode ernstig onder druk,

vooral voor journalisten. In de 2015 World Press Freedom Index van Reporters Sans

Frontières (RSF) bezette Libië de 154e plaats van de 180 landen.234 In de index van

2016 was Libië gezakt naar plek 164.235 Diverse (online) journalisten hadden in de

verslagperiode te maken met geweldsdreigingen, geweldplegingen en soms moord

door gewapende groeperingen.236

Volgens het Libyan Centre for Freedom of the Press (LCFP) vonden er in het eerste

kwartaal van 2016 27 gewelddadige aanvallen plaats op journalisten door heel Libië.

Ook trachtten politieke partijen druk uit te oefenen op journalisten om voor die

partijen gunstige berichtgeving af te dwingen. Volgens het LCFP en RSF is er in Libië

door het conflict een dusdanig gewelddadig klimaat ontstaan voor journalisten, dat

velen van hen stoppen met journalistiek werk.237

Volgens het Doha Centre for Media Freedom (DCMF) werden kort na de revolutie

van 2011 tientallen nieuwe Libische mediaorganisaties opgericht, waaronder

onafhankelijke televisie- en radiozenders en dagbladen. In de verslagperiode zagen

veel mediabedrijven zich genoodzaakt om zich buiten Libië te vestigen, om zo

onafhankelijke berichtgeving te kunnen blijven bieden. Media-organisaties die in

Libië bleven, hadden volgens het DCMF vaak te maken met monitoring door

gewapende groepen die zeker wilden stellen dat zij niet negatief in de media zouden

worden belicht. Veel media-organisaties pleegden hierdoor zelfcensuur. Ook zijn

volgens het DCMF door de gewelddadigheden en intimidaties veel media-bedrijven

gestopt met hun werkzaamheden.238

Op 29 december 2015 bracht het Committee to Protect Journalists (CPJ) de

bevestiging naar buiten dat de moord in april 2015 op journalist Mufta al-Qatrani, de

directeur en eigenaar van privaat mediabedrijf al-Anwar in Benghazi, direct te

maken had met zijn werk als journalist. Al-Qatrani deed verslag van de

gewelddadigheden tussen islamistische milities en troepen van generaal Haftar in

Benghazi.239

4.3.1.2 Internet

Volgens de ngo Freedom House (FH) heeft het gewapende conflict in Libië een

desastreus effect op het vrije gebruik van internet. De prijzen voor

internetverbindingen en simkaarten stegen enorm in de verslagperiode door de

beperkte beschikbaarheid van verbindingen en de beperkte mogelijkheden tot

datatransport door het land. Telecommunicatie- en energiebedrijven werden door de

gewelddadigheden tussen de strijdende partijen regelmatig genoodzaakt hun

diensten op te schorten of te beperken. In Benghazi werd het internet soms voor

langere tijd afgesloten en het telecommunicatiebedrijf Almadar, dat in oostelijk Libië

234 Reporters Without Borders, Deep concern: Reporters repeatedly targeted by Libyan militias, 11 november 2011,

Reporters Without Borders, 2015 Press Freedom Index, http://index.rsf.org/#!/index-details/LBY.
235 Reporters Without Borders, 2016 Press Freedom Index, https://rsf.org/en/libya.
236 Freedom House, Freedom on the net 2015 – Libya, 2 november 2015.
237 Libyan Express, Libyan Centre for Freedom of Press: Assaults on journalists in the first quarter of 2016 came to a

record high, 18 april 2016; Reporters Without Borders, Deep concern: Journalists repeatedly targeted by Libyan

militias, 11 november 2015.
238 Doha Centre for Media Freedom, Libyan media: Stuck in a quagmire, 25 februari 2016.
239 Committee to Protect Journalists, Journalist killed in 2015 – motive confirmed: Muftah al-Qatrani, 29 december

2015.
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opereerde, kon sinds oktober 2014 maandenlang (naar verluidt tot juni 2015) geen

diensten aanbieden.240

In de verslagperiode is een enkel geval bekend geworden van strikte

overheidscontrole op internetactiviteiten. In februari 2015 blokkeerde het GNC de

online nieuwssite al-Wasat vanwege tegen het GNC gekante publicaties.241

Het gebruik van internet werd in de verslagperiode met name bemoeilijkt door

technische beperkingen veroorzaakt door het conflict (zie boven), maar desondanks

nam het internetgebruik toe, vooral onder jongeren. Al sinds de opstand tegen

Qadhafy in 2011 is het gebruik van internet toegenomen en gebruiken met name

jongeren in toenemende mate sociale media zoals Facebook en Twitter. Sinds het

uitbreken van de gewelddadigheden medio 2014 zijn veel internetcafés gesloten. In

de verslagperiode gingen reguliere cafés en restaurants in veel gevallen draadloos

internet aanbieden.242

Het is onduidelijk in hoeverre staatstoezicht op internetgebruik plaatsvond in Libië,

doordat in de verslagperiode meerdere (lokale) machthebbers verschillende delen

van het land onder controle hadden. Het centrale toezicht op internetverkeer en –

aansluitingen is theoretisch in handen van het Ministerie van Communicatie en

Informatietechnologie dat is onderverdeeld in twee organen: the General Authority

of Telecommunication and Informatics (GATI) en the Libyan Post Telecommunication

and Information Technology Company (LPTIC).243

Volgens FH zijn er sinds de val van Qadhafy van overheidswege weinig beperkingen

opgelegd ten aanzien van de inhoud van internetpublicaties. Overheidsinstellingen

bedienen zich soms van sociale media om officiële aankondigingen te doen.

Youtube, Facebook en Twitter waren in de verslagperiode zonder noemenswaardige

beperkingen toegankelijk voor de bevolking.244 Wel konden internetactiviteiten die

gekant waren tegen (gewapende) groeperingen, machthebbers of personen leiden

tot represailles (zie hiervoor de voorbeelden met betrekking tot journalisten in

paragraaf 4.1.3 en 4.3.7). Hierdoor was er in de verslagperiode sprake van een

zekere mate van zelfcensuur onder journalisten en internetpublicisten.245

4.3.2 Vrijheid van vereniging en vergadering

De CD voorziet in het recht van vereniging en vergadering. De CD voorziet niet in

het recht op het organiseren van vakbonden.246

Op 6 november 2012 nam de toenmalige Libische interim-regering, het GNC, een

wet aan inzake vreedzame bijeenkomsten en demonstraties.247 Deze wet verplicht

demonstranten om de overheid 48 uur van tevoren in te lichten over de te houden

bijeenkomst en maakt het voor de overheid mogelijk om de demonstratie tot twaalf

uur voor aanvang te verbieden. Sinds het aannemen van de wet zijn de

opeenvolgende interim-regeringen er echter niet in geslaagd de wet te

implementeren. In februari 2015 meldde de speciale rapporteur van de VN inzake de

240 Freedom House, Freedom on the net 2015 – Libya, 2 november 2015.
241 Ibid.
242 Ibid.
243 Doordat de staatsinstituties met betrekking tot internet en telecommunicatie in Tripoli zijn gehuisvest wordt

algemeen aangenomen dat het HoR weinig invloed kan uitoefenen op het terrein van internetactiviteiten. PR

Newswire, LPTIC secures Libya’s Key African telecommunications investments, 24 augustus 2015, Freedom House,

Freedom on the net 2015 – Libya, 2 november 2015.
244 Freedom House, Freedom on the net 2015 – Libya, 2 november 2015.
245 Ibid.
246 Zie algemeen ambtsbericht Libië van september 2013.
247 Wet nummer 65/12.
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handhaving van het recht op vreedzame vereniging en vergadering, dat de Libische

autoriteiten nog altijd geen gevolg hadden gegeven aan de oproep van de VN om

deze nieuwe wet aan te passen. De wet zou niet voldoen aan de internationaal

geldende normen voor vreedzame vereniging en vergadering en het daarmee nauw

samenhangende recht van vrije meningsuiting. In de wet zou een aantal bepalingen

staan dat het de overheid mogelijk maakt deze rechten in te perken. In de

verslagperiode stonden de ontwikkelingen op dit terrein stil vanwege de politieke

impasse waarin het land verkeerde.248

Op 23 oktober 2015 kwamen negen mensen om het leven en raakten tientallen

gewond door een aanval met mortiergranaten tijdens een demonstratie in het

centrum van Benghazi. Honderden mensen waren de straat opgegaan om te

protesteren tegen de, door de VN geleide, politieke onderhandelingen. De aanslag

werd niet opgeëist.249

4.3.3 Vrijheid van godsdienst

De Libische bevolking bestaat voor ongeveer 97 procent uit soennitische moslims.

De overige drie procent bestaat uit christenen, hindoes, bahais, Joden, boeddhisten

en niet-soennitische moslims. De islam is volgens de CD de staatsgodsdienst. De CD

voorziet in het recht voor religieuze minderheden om hun godsdienst uit te oefenen.

Echter, in de praktijk was er in de verslagperiode sprake van intimidatie en geweld,

met name door moslimextremistische groeperingen, gericht tegen leden van

religieuze minderheden. Religieuze minderheden zoals christenen hadden ook te

maken met tegen hen gericht geweld en met ontvoeringen door criminele bendes en

mensensmokkelaars.250 Volgens Amnesty International worden in Libië veel

personen ontvoerd uit hun huizen, van hun werkplaats, bij controleposten en op

straat. Onder hen bevinden zich ook buitenlandse gastarbeiders en medewerkers

van hulporganisaties die op basis van hun geloof worden ontvoerd.251

In mei 2015 amendeerde het GNC eenzijdig artikel 1 van de CD, waarmee de facto

voor Tripoli en het westelijke deel van Libië dat onder controle staat van het GNC de

sharia werd bestempeld als de enige basis voor alle wetgeving.252

Libië kent geen wetgeving die afvalligheid (apostasie) van de islam strafbaar stelt.

Het Wetboek van Strafrecht biedt de mogelijkheid een maximale straf van twee jaar

op te leggen voor het beledigen van de islam en de profeet.253 Afvalligheid van de

islam bevindt zich in de Libische maatschappij in de taboesfeer. Zo komt het volgens

een bron voor dat ongelovige Libiërs wel naar het vrijdagsgebed gaan in plaatselijke

moskeeën, om sociale uitsluiting te voorkomen.254

Bekeringsactiviteiten (proselitisme) door religieuze minderheden zijn in Libië

wettelijk niet toegestaan. Met name in 2013 kwam het zeer regelmatig voor dat met

name koptische christenen uit Egypte werden opgepakt op beschuldiging van

248 Free Assembly, Libya communications report, 28 februari 2015; zie ook algemeen ambtsbericht Libië van

september 2013.
249 Al-Jazeera, Deadly rocket attack hits protest in Libya’s Benghazi, 23 oktober 2015; Deutsche Welle, Mortar attack

on protest rally in Benghazi, leaves nine dead, 23 oktober 2015.
250 Amnesty International, Abduction, torture and rape drives exodus across the Mediterranean, 11 mei 2015.
251 Amnesty International, Vanished off the earth. Abducted civillians in Libya, augustus 2015.
252 In de oorspronkelijke tekst van de CD staat vermeld dat het islamitisch recht als belangrijkste bron voor

wetgeving wordt beschouwd, maar dat niet-moslims het recht hebben om in vrijheid hun geloof uit te oefenen. In

2013 was door het GNC, dat toen de interim regering vormde, al een toetsingscommissie ingesteld die alle bestaande

Libische wetgeving moest convergeren met de sharia. Zie hiervoor algemeen ambtsbericht Libië van december 2014,

rapport Judiciary and security sector; Jihad Watch, Libya declared a “Muslim State” with sharia as source of

legislation, 3 juli 2015.
253 Law Library of Congress, Laws criminalizing apostasy: Libya, geraadpleegd op 18 februari 2016.
254 Vertrouwelijke bron.
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bekeringsactiviteiten.255 In de huidige verslagperiode zijn geen gevallen bekend

geworden van arrestaties van koptische christenen op basis van

bekeringsactiviteiten.

Volgens Open Doors, een christelijke organisatie die christenvervolging wereldwijd

monitort, kunnen Libische christenen256 momenteel hun geloof niet vrijelijk

uitoefenen en moeten zij hun overtuiging volledig geheim te houden uit angst voor

geweld en intimidatie van de zijde van (lokale) machthebbers zoals milities en

moslimextremistische groeperingen.257

Volgens een bron bij UNSMIL hebben vanuit de islam tot het christendom bekeerde

Libiërs te maken met bedreigingen, geweldpleging en ontvoeringen, vooral van de

zijde van moslimradicale brigades. Bekeerlingen hebben volgens de bron ook te

maken met bedreigingen vanuit de familie. Libiërs van wie bekend wordt dat zij zich

hebben bekeerd tot het christendom, lopen groot risico te worden ontvoerd en

gevangengezet. Volgens de bron komt het voor dat bekeerlingen die zijn ontvoerd of

gevangengezet, worden uitgeleverd aan radicale brigades of groepen die zijn

gelieerd aan ISIS. Libiërs die zich hebben bekeerd tot het christendom kunnen niet

of nauwelijks kerkdiensten bijwonen vanwege het risico te maken te krijgen met

sociale uitsluiting, geweld of ontvoeringen.258

Voor zover bekend zijn er geen Arabischtalige bijbels te verkrijgen in Libië. Kerken

verstrekten naar verluidt alleen Engelstalige bijbels, omdat verspreiding van

Arabischtalige bijbels door de autoriteiten zou kunnen worden opgevat als een

bekeringsactiviteit. Het is niet uitgesloten dat Arabischsprekende christenen gebruik

konden maken van online bijbels.259 Voor zover bekend is de situatie zoals

beschreven in het vorige ambtsbericht Libië van december 2014, aangaande de

vermelding van de religie op verplichte documenten, onveranderd. Religie staat niet

vermeld op identiteitskaarten en paspoorten, maar staat wel vermeld in de registers

en op bijvoorbeeld geboorte- en overlijdensaktes.260 Er is geen informatie bekend

over de eventuele afgifte van doopaktes door kerken.

Volgens een bron is de mate van religieuze vrijheid in Libië verminderd sinds de

gewapende opstand van februari 2011 en uit zich dat onder meer in striktere

leefregels, met name voor vrouwen. Zo zou in delen van Libië in toenemende mate

sprake zijn van striktere kledingvoorschriften en dienen vrouwen zich in toenemende

mate te laten begeleiden door een mannelijk familielid als zij zich buitenshuis

begeven. Ook zou het volgens de bron steeds vaker voorkomen dat meisjes niet

(meer) naar school gaan.261

Traditioneel kunnen christelijke migranten hun geloof uitoefenen in Libië. In Libië

zijn nog steeds christelijke kerken open en die worden ook bezocht (bijvoorbeeld de

katholieke kerk in Tripoli), zij het door een sterk afgenomen aantal bezoekers in

vergelijking met de periode voor 2011.262 In de verslagperiode hadden buitenlandse

255 Asia news (Italiaans), Benghazi, 48 Christians arrested on religious grounds, 2 maart 2013.
256 Er is in Libië geen Libische christengemeenschap. Christendom onder Libiërs komt op individuele basis in beperkte

mate voor. Het betreft hierbij vanuit de islam tot het christendom bekeerde Libiërs.
257 Open Doors, Libya, world watch list 2015, http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/libya.php.
258 Vertrouwelijke bron.
259 Zie algemeen ambtsbericht Libië van september 2013; zie ook de website van The Joshua Project,

https://joshuaproject.net/people_groups/13169/LY.
260 Voor ontwikkelingen inzake documenten en registratie, zie paragraaf 2.2; zie ook ambtsbericht Libië van

december 2014, rapport Nationaliteit, registratie en documenten.
261 Vertrouwelijke bron; AL Monitor, Women face setbacks in new Libya, 23 maart 2015.
262 Volgens een in Libië levende Egyptische priester zou het aantal christenen in Libië zijn afgenomen van ongeveer

honderdduizend voor de revolutie in 2011 tot ongeveer vijfduizend heden ten dage. Catholic Church in Libya,

Christmas carols bring solace to Libya’s fearful Christians, 28 december 2015.
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christenen in Libië echter te maken met geweld, ontvoeringen, onderdrukking en

moord door met name moslimextremistische organisaties zoals Ansar al-Sharia en

ISIS, maar ook door criminele bendes en mensensmokkelaars.263 Half februari 2015

executeerde ISIS 21 Egyptische koptische christenen op een strand in de buurt van

Sirte.264 Op 20 april 2015 publiceerde ISIS een video op internet waarop de executie

van ongeveer dertig Ethiopische christenen was te zien. Zowel de Egyptische als de

Ethiopische christenen verbleven in Libië als gastarbeider.265

4.3.4 Bewegingsvrijheid

De CD voorziet in bewegingsvrijheid voor Libische burgers. Voor zover bekend

konden Libiërs op vertoon van hun paspoort het land in- en uitreizen en gelden voor

Libiërs geen speciale procedures om het land in en uit te mogen reizen.266 In de

verslagperiode was er soms sprake van sluiting van de grenzen met Libië door met

name Tunesië, Algerije en Egypte, waardoor de uitreismogelijkheden van Libische

burgers werden beperkt.267 Voorts werd de in- en uitreis van Libiërs bemoeilijkt

doordat de veiligheidssituatie op wegen naar en van de grensposten door oplaaiend

geweld in korte tijd kon verslechteren. Doordat veel vliegvelden in Libië door

geweldsuitbarstingen niet toegankelijk waren, werd ook de mogelijkheid voor

burgers per vliegtuig te reizen sterk ingeperkt. Zo waren voor zover bekend de

vliegvelden in de grote steden, zoals Tripoli, Benghazi, Sebha en Misrata grotendeels

gesloten voor burgerluchtverkeer.268

De binnenlandse bewegingsvrijheid van Libiërs werd sterk ingeperkt door de vele

geweldsuitbarstingen, in het oosten vooral in en om Benghazi en andere

noordoostelijke steden waar hevig werd gevochten, maar ook door gevechten tussen

milities in het westen, onder meer in en om Tripoli. Dit bemoeilijkte niet alleen de

reismogelijkheden tussen verschillende gebieden in Libië, maar soms ook binnen

steden, vooral ook omdat er regelmatig in stedelijke wijken werd gevochten. Voorts

bemoeilijkten de vele aanwezige controleposten van de verschillende strijdende

partijen de mogelijkheid voor burgers om tussen gebieden te reizen.269

4.3.5 Rechtsgang

Sinds het verschijnen van het vorige algemeen ambtsbericht over Libië (december

2014) hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen in het Libische

rechtssysteem voorgedaan. Het gebrek aan een centraal gezag en de (mede als

gevolg daarvan) wijdverspreide gewelddadigheden zorgden voor een nagenoeg

complete stilstand van de rechtsgang. Rechtszaken werden dientengevolge niet of in

een zeer traag tempo afgehandeld, wat tot gevolg had dat gevangenen soms jaren

in voorarrest zaten zonder dat er enige voortgang in hun zaak was.270

In de verslagperiode was het rechtssysteem zeer ontoegankelijk voor burgers. In

een klimaat van nagenoeg complete straffeloosheid hadden burgers weinig tot geen

mogelijkheden bescherming te krijgen van (lokale) autoriteiten. Gevangenen hadden

slechts spaarzaam toegang tot een advocaat, mede doordat advocaten (en andere

263 Amnesty International, Abduction, torture and rape drives exodus across the Mediterranean, 11 mei 2015.
264 Time, Beheading of Coptic Christians in Libya shows ISIS branching out, 15 april 2015.
265 International Business Times, Ethiopia condemns ISIS executions of Christians in Libya, 20 april 2015.
266 US Department of State, Bureau of Consular Affairs, Passports and international travel; Libya, geraadpleegd op 18

februari 2016.
267 Libya Herald, Egypt closes border crossing, 5 juli 2015; Deutsche Welle, Tunesia identifies suicide bomber, closes

Libyan border, 26 november 2015.
268 Freedom House, World report 2015, Libya; Zie hiervoor ook algemeen ambtsbericht Libië van december 2014,

rapport Security situation; deze situatie gold ook voor de onderhavige verslagperiode.
269 Freedom House, World report 2015, Libya; US Department of State Bureau of Consular Affairs, Libya travel

warning, update 16 september 2015.
270 Human Rights Watch, The endless wait. Long term arbitrary detentions and torture in Western Libya, december

2015.
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hulpverleners) het vaak niet aandurfden de gevangenissen te bezoeken, uit angst

voor geweldpleging of intimidatie door gevangenbewaarders. In veel gevallen

opereerde de leiding van gevangenissen nagenoeg autonoom, zonder

verantwoordingsplicht naar een autoriteit, waardoor de toegang tot snelle en

adequate gerechtelijke procedures voor de meeste gevangenen afgesloten bleef. In

veel steden, waaronder Sirte, Benghazi en Derna, waren de gerechtshoven

(gedeeltelijk) buiten werking. Het indienen van een klacht bij de politie had

nagenoeg geen zin. In het uitzonderlijke geval dat de politie een klacht in

behandeling nam, bleef een vervolgonderzoek uit. Hierdoor bleven misdaden begaan

door overheidspersoneel of andere machthebbers vrijwel volledig onbestraft. Voorts

hadden rechters, aanklagers en politiepersoneel te maken met tegen hen gericht

geweld en bedreigingen van gewapende groepen of personen, waardoor een

adequate rechtsgang werd bemoeilijkt.271

In een rechtszaak tegen een zoon van Qadhafy, Saif al-Islam al-Qadhafy, en

tientallen andere vooraanstaande voormalige functionarissen van het Qadhafy-

regime in juli 2015, werden door mensenrechtenorganisaties beschuldigingen geuit

aan het adres van de Libya Dawn coalitie dat zij druk uit zouden hebben geoefend

op en geweld zouden hebben gebruikt tegen de rechterlijke macht om het proces te

beïnvloeden. Saif al-Islam en acht andere functionarissen werden door een

rechtbank in Tripoli veroordeeld tot executie door een vuurpeloton. Het vonnis moet

nog door het Hooggerechtshof worden bekrachtigd en is dientengevolge nog niet

voltrokken (zie ook paragraaf 4.3.9. en 5.1).272

4.3.6 Arrestaties en detenties

In Libië bestaat een wijde variëteit aan detentiecentra en gevangenissen die door

verschillende groepen worden gecontroleerd. In het westelijke deel van Libië, waar

het GNC de feitelijke regering vormt, werden detentiecentra beheerd door de

Judicial Police die valt onder het Ministerie van Justitie.273 Detentiecentra voor

migranten worden officieel beheerd door het Directorate for Combatting Illegal

Migration (DCIM). In maart 2015 stelde het DCIM dat het achttien detentiecentra

beheert, waarvan er vijftien in bedrijf zijn (hoewel niet in alle detentiecentra

momenteel gevangenen zitten). De grootste van deze detentiecentra bevinden zich

in Misrata (al-Karareem) en Zawiya (al-Zawiya), met elk meer dan duizend

gevangenen.274

De situatie in Libië waarbij een aantal detentiecommandostructuren naast elkaar

bestaat, zoals beschreven in het vorige ambtsbericht van december 2014, bleef in

de onderhavige periode, voor zover kon worden nagegaan, gehandhaafd. Naast de

detentiecentra die onder controle staan van de Judicial Police hebben ook de

Libische Ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken detentiefaciliteiten in hun

beheer, waarbinnen een onbekend aantal gevangenen zit. Voorts bestaan er veel

(vaak geïmproviseerde) gevangenissen die onder controle staan van gewapende

milities verspreid over heel Libië. Het betreft bijvoorbeeld verlaten gebouwen van

voormalige veiligheidsdiensten, zoals faciliteiten van de Supreme Security

Committee (SSC) in Misrata en Zliten en voormalige scholen. Ook komt het voor dat

detentiecentra in theorie onder controle staan van een Libisch ministerie, maar in de

271 UNSMIL/OHCHR, Report on the human rights situation in Libya, 16 nobember 2015, Human Rights Watch, The

endless wait. Long term arbitrary detentions and torture in Western Libya, december 2015.
272 Al-Jazeera, Gaddafi’s son Saif al-Islam sentenced to death, 28 juli 2015; Libya’s Channel, Tobruk approves new

Amnesty Law as Gaddafi-officials sentenced in Tripoli, 28 juli 2015.
273 Human Rights Watch, The endless wait. Long term arbitrary detentions and torture in Western Libya, december

2015.
274 Altai Consulting / IOM, Migration trends across the Mediterranean: Connecting the dots, juni 2015.
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praktijk worden beheerd door milities, of dat gevangenissen een hybride

commandostructuur kennen van militie- en overheidsgezag.275

Uit een onderzoek van Human Rights Watch (HRW) gebaseerd op bezoeken aan

detentiefaciliteiten in Tripoli en Misrata die onder controle staan van de Judicial

Police, bleek dat de leefsituatie voor gevangenen slecht was. Zo zou er sprake zijn

van systematische mishandeling en foltering en zou er in bijna alle gevallen geen

toegang van de gevangenen tot een advocaat mogelijk zijn. Volgens HRW was van

de bezochte gevangenissen de humanitaire situatie het slechtst in de al-Huda

gevangenis in Misrata. Daar was sprake van overbevolking, slechte hygiëne en

slechte ventilatie. Ook klaagden gevangenen over de slechte kwaliteit van het

voedsel. Volgens HRW bestond het grootste deel van de gevangenen in de bezochte

detentiefaciliteiten uit vermeende voormalige sympathisanten en strijders van het

Qadhafy-regime.276

4.3.6.1 Mishandeling en foltering

Mishandeling en foltering kwamen veelvuldig voor in de onderhavige periode.

Volgens Amnesty International vinden systematisch marteling en wrede,

onmenselijke en onterende behandeling plaats van in Libië ontvoerde personen. Dit

gebeurt vaak door middel van onder meer slaan, het toedienen van elektroshocks,

het langdurig in stressvolle posities plaatsen (vaak geblinddoekt voor lange tijd) en

bedreigingen met de dood. Verscheidene personen stierven na foltering in

detentiefaciliteiten van met name de vele gewapende milities. Regelmatig werden

gevangenen geëxecuteerd zonder enige vorm van proces.277

Mishandeling en foltering in Libië komt zowel voor in de detentiecentra die onder

controle staan van de beide regeringen in Tripoli en Tobruk, als in de centra die

onder gezag staan van milities en andere gewapende groepen. Uit bezoeken die

HRW bracht aan detentiefaciliteiten in Benghazi en al-Bayda die onder controle

stonden van het HoR, bleek dat er sprake was van veelvuldige martelingen en

mishandelingen van gevangenen. Zo zouden gevangenen onder druk bekentenissen

hebben afgelegd, zouden zij verstoken zijn gebleven van de noodzakelijke medische

hulp, zou er in veel gevallen geen familiebezoek mogelijk zijn of zou de familie zelfs

in het geheel niet op de hoogte zijn van de verblijfplaats van de gevangenen. Ook

zou er in veel gevallen geen sprake zijn van een eerlijk proces en werden

gevangenen vaak maanden of langer in voorarrest gehouden zonder formeel te

worden aangeklaagd.278 In sommige gevallen zaten personen al sinds het einde van

de gewapende opstand tegen Qadhafy in 2011 vast, zonder dat er sprake was van

een eerlijk proces. In veel gevallen zaten minderjarigen in dezelfde detentiecentra

gevangen als volwassenen. Ook zij waren volgens HRW regelmatig slachtoffer van

mishandeling en foltering.279

Daders van ernstige misdaden zoals mishandeling, foltering en verkrachting werden

in de verslagperiode voor zover bekend niet vervolgd of bestraft voor hun daden. De

feitelijke (lokale) machthebbers in Libië konden in de beschreven periode in een

klimaat van nagenoeg volledige straffeloosheid opereren. Het gerechtelijk apparaat

was in grote delen van Libië vrijwel geheel uitgeschakeld vanwege de instabiele

275 Zie hiervoor ook algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Judiciary and security sector; Human

Rights Watch, The endless wait. Long term arbitrary detentions and torture in Western Libya, december 2015.
276 Human Rights Watch, The endless wait. Long term arbitrary detentions and torture in Western Libya, december

2015.
277 Amnesty International, Libya: End rampant abductions by armed groups, 5 augustus 2015; Human Rights Watch,

The endless wait. Long term arbitrary detentions and torture in Western Libya, december 2015.
278 Human Rights Watch, Libya: Widespread torture in detention, 17 juni 2015.
279 Human Rights Watch, The endless wait. Long term arbitrary detentions and torture in Western Libya, december

2015; Human Rights Watch, Libya: Widespread torture in detention, 17 juni 2015.
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politieke situatie en het wijdverspreide geweld. Leden van het gerechtelijke apparaat

die nog in functie waren, hadden veelal te maken met intimidatie en geweld van de

zijde van lokale machthebbers zoals gewapende milities. Hierdoor werd een eerlijke

rechtsgang nadrukkelijk bemoeilijkt. Ook de nationale toezichthouder op het gebied

van mensenrechten, de NCCLHR, was in de verslagperiode niet in staat op een

onafhankelijk manier mensenrechtenschendingen begaan door overheidspersoneel

aan de kaak te stellen (zie ook paragrafen 4.2.1 en 4.3.8).280

4.3.7 Verdwijningen en ontvoeringen

Verdwijningen en ontvoeringen kwamen veelvuldig voor in de onderhavige periode.

Volgens de VN maakten alle bij het conflict in Libië betrokken strijdende partijen zich

schuldig aan oorlogsmisdaden, waaronder ontvoeringen. Gewapende groeperingen

ontvoerden regelmatig personen omdat zij werden beschouwd als aanhanger van

een oppositionele (politieke) beweging, omdat zij lid waren van een rivaliserende

clan of vanwege losgeld. Revolutionaire brigades281 ontvoerden geregeld vermeende

Qadhafy-loyalisten. Ook werden personen ontvoerd om rivaliserende groepen te

bewegen gevangenen uit te ruilen. Volgens de Libische Rode Halve Maan werden

tussen februari 2014 en april 2015 meer dan zeshonderd personen ontvoerd.

Amnesty International acht het waarschijnlijk dat dit aantal hoger ligt.282

Milities die loyaal zijn aan Libya Dawn ontvoerden regelmatig Tunesiërs die

werkzaam waren in de hoofdstad Tripoli en andere delen van westelijk Libië. Zo

werden in juni 2015 kort na elkaar een groep van tien overheidsfunctionarissen van

het Tunesische consulaat in Tripoli en acht andere Tunesiërs, die werkzaam waren in

de hoofdstad, ontvoerd door een gewapende groepering gelieerd aan Libya Dawn.283

Op 12 oktober 2015 werden vijftig Tunesiërs ontvoerd door gewapende mannen in

de noordwestelijke havenstad Sabratha. De ontvoering was naar verluidt een reactie

op de arrestatie in Tunesië van een Libische overheidsfunctionaris van het GNC een

aantal dagen daarvoor. Op 13 oktober 2015 werden nog eens tientallen Tunesiërs284

vastgehouden door gewapende mannen, sommigen bij controleposten van Libya

Dawn tussen de steden Zuwara en Sabratha.285

Op 8 november 2015 werden de persattaché van de Servische ambassade in Libië

en diens chauffeur ontvoerd in Sabratha nadat hun konvooi in een hinderlaag werd

gelokt door gewapende mannen in twee auto’s. De Servische ambassadeur zat ook

in het konvooi, maar kon ontsnappen en bleef ongedeerd.286 De twee Serviërs

kwamen op 19 februari 2016 om bij een Amerikaanse luchtaanval op een

trainingskamp van ISIS in Sabratha, waar zij gevangen werden gehouden.287

280 Human Rights Watch, Libya: Widespread torture in detention, 17 juni 2015; Reuters, Libyan court sentences

Gaddafi son Saif, 8 other ex-officials to death, 28 juli 2015.
281 Met revolutionaire brigades wordt hier bedoeld de gewapende groepen die tijdens de revolutie van 2011 een rol

speelden in het omverwerpen van het regime van Qadhafy en die zichzelf als de aanjagers van de revolutie

beschouwen (in het Arabisch: thuwar).
282 Amnesty International, Libya: End rampant abductions by armed groups, 5 augustus 2015; UNSMIL/OHCHR,

Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015; The Guardian, Libya conflict: breaches of

international law by all sides, says UN, 17 november 2015.
283 Elsevier, Weer groep Tunesiërs ontvoerd in Tripoli, 14 juni 2015.
284 Er werd door Tunesische mediabronnen zelfs gesproken over 300 Tunesiërs die zouden zijn ontvoerd.
285 World Bulletin, Gunmen abduct 50 Tunesians in Western Libya, 13 oktober 2015; International Business Times,

Libyan conflict moves deeper into Tunesia, amid U.N. peace talks, rise of ISIS, 13 oktober 2015; Libya Herald, Many

Tunesians seized after Sabratha mayor arrested in Tunis, 13 oktober 2015.
286 Trouw, Ambassadepersoneel Servië in Libië ontvoerd, 9 november 2015; Algemeen Dagblad,

Ambassademedewerkers Servië in Libië ontvoerd, 9 november 2015, .
287 The Guardian, US airstrikes kill Serbian embassy staffers held hostage by ISIS in Libya, 20 februari 2016.
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Op 12 januari 2016 werden een Serviër en een Oostenrijker, beiden medewerkers

van Argus Security Company, die in maart 2015 werden ontvoerd bij Benghazi,

vrijgelaten.288

Op 26 januari 2016 werd een parlementslid van het HoR, Mohamed Raied, ontvoerd

door militieleden van de Mnefa-stam in Tobruk. De stam wilde op deze manier de

vrijlating van een aantal stamleden afdwingen dat al jaren wegens drugssmokkel

gevangen zit in Misrata. Raied is afkomstig uit die stad. Hij werd na vier dagen

vrijgelaten na bemiddeling door lokale oudsten en notabelen in Tobruk.289

Journalisten waren regelmatig het slachtoffer van ontvoeringen en

mishandelingen.290 Zo werd op 11 november 2015 journalist Motaz Kraif ontvoerd

uit zijn huis in Tripoli. Kraif werkte onder meer voor de krant al-Wasat die bekend

staat om zijn anti-islamistische inslag. Mensenrechtenverdedigers stelden dat de

ontvoering van Kraif te maken had met zijn journalistieke werk. Een woordvoerder

van het Libyan Center for Freedom of Press (LCFP) stelde dat in de drie maanden

voorafgaand aan de ontvoering al drie andere journalisten doodsbedreigingen

hadden ontvangen, drie journalisten werden gemolesteerd en acht journalisten

werden ontvoerd.291 Volgens een twitterbericht van een medeoprichter van het LCFP

zou Motaz Kraif 48 uur na zijn ontvoering weer zijn vrijgelaten.292

Ook mensenrechtenverdedigers werden regelmatig slachtoffer van ontvoeringen en

mishandelingen. Zo werden op 13 en 14 februari 2015 de directeur, Hadi Ben Taleb,

en een stafmedewerker, Ali Costa, van de NCCLHR ontvoerd in het centrum van

Tripoli door de gewapende groepering Shahid Hamza. Volgens een woordvoerder

van de groep werd het tweetal vastgehouden vanwege een civielrechtelijk vergrijp.

Andere mensenrechtenverdedigers in Libië stelden dat de ontvoering te maken had

met de werkzaamheden van de NCCLHR-leden. Osta werd op 26 februari 2015

vrijgelaten en Taleb op 18 maart 2015.293 Op 12 december 2015 werd een ander lid

van de NCCLHR, Hamza Ahmed Abdel-Hakim, door gewapende mannen ontvoerd in

Tripoli (zie voor de NCCLHR paragraaf 4.2.1). Voor zover bekend werd hij aan het

einde van de beschreven periode nog altijd vastgehouden in het Abu Salim-district

van Tripoli.294

Op 2 december 2015 werden in Surman, een plaatsje in de buurt van Tripoli, drie

kinderen van een prominente zakenman ontvoerd toen zij onderweg waren naar

school. De vader, Riyad al-Shirshani, is de broer van voormalig GNC-lid Adel al-

Shirshani. De reden voor en de daders van de ontvoering zijn niet bekend

geworden. Op 14 januari 2016 riep UNSMIL op tot onmiddelijke vrijlating van de

kinderen.295 Voor zover bekend werden de kinderen aan het einde van de

verslagperiode nog altijd vastgehouden.

In het oostelijke deel van Libië werden in de verslagperiode geregeld personen

ontvoerd die kritiek uitten op de LNA van generaal Haftar. Zo werd gedurende de

288 Independent, Austrian and Serbian held in Libya freed, currently in Malta, 12 januari 2016; Times of Malta, Libya

releases two European hostages, sends them to Malta, 12 januari 2016.
289 Libya’s Channel, Misrata MP free after 4-day abduction in Tobruk, 30 januari 2016; Libya Prospect, Raied

abducted in Tobruk for detainees in Misrata, 27 januari 2016.
290 Human Rights Watch, Libya: Journalists under attack, 9 februari 2015.
291 Associated Press, Rights group says Libyan journalist kidnapped in Tripoli, 11 november 2015.
292 Twitter.com, Journalist Motaz Kraif Released after 48 hours of #kidnap #Tripoli #Libya #pressfreedom, 12

november 2015, zie https://twitter.com/nizarly/status/664920762541867008.
293 UNSMIL/OHCHR, Human rights defenders under attack, 25 maart 2015.
294 Libya Herald, Tripoli gunmen grab human rights activist, 12 december 2015; website National Commission for

Human Rights, https://nchr.ly/en/official-statments.
295 The Libya Observer, Three children abducted in Surman town, 3 december 2015; NYA International, Global kidnap

for ransom update – December 2015.
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maand maand van 2016 een aantal personen uit Tobruk ontvoerd, naar verluidt

vanwege hun kritiek op de LNA. Stamoudsten uit Tobruk beschuldigden Haftar ervan

achter de ontvoeringen te zitten. De eenheden van de LNA verklaarden naar

aanleiding van deze bechuldiging dat zij soms burgers gevangennemen die zij ervan

verdenken tot terroristische cellen te behoren. Een met Haftar in onmin geraakte

voormalige woordvoerder van de LNA verklaarde in januari 2016 dat Haftar zich

schuldig had gemaakt aan diverse moorden en ontvoeringen in het oosten van Libië

(zie ook paragraaf 2.1.1.1).296

4.3.8 Buitengerechtelijke executies en moorden

Buitengerechtelijke executies en moorden kwamen veelvuldig voor in de

verslagperiode. Vooral gewapende groepen in Derna en Sirte, die trouw aan ISIS

hebben gezworen, maakten zich hieraan schuldig. Dergelijke executies werden

doorgaans uitgevoerd aan de hand van vonnissen die werden uitgesproken door een

zelfverklaarde shariarechtbank, op basis van beschuldigingen variërend van verraad

en spionage tot homoseksuele contacten.297

Ook milities die niet aan ISIS waren gelieerd maakten zich schuldig aan

buitengerechtelijke executies van personen die zij beschouwden als loyaal aan

(politieke) tegenstanders. Zo zouden gewapende groeperingen die gelieerd zijn aan

generaal Haftar personen hebben gedetineerd en geëxecuteerd die behoorden tot

milities die loyaal zijn aan Libya Dawn. In september 2015 overhandigde de in

Genève zetelende mensenrechtenorganisatie Alkarama een zaak aan de Special

Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions (SR SUMX) van de

VN, betreffende zes broers van de familie Elkershini.298 Deze zouden door troepen

van Haftar zijn gemarteld in detentiefaciliteiten in Benghazi. Twee van hen werden

naar verluidt geëxecuteerd. Volgens de organisatie is deze zaak slechts één van de

vele voorbeelden van buitengerechtelijke moorden die werden gepleegd door

troepen die loyaal zijn aan Khalifa Haftar.299

In het zuiden vonden veel moorden plaats op basis van stamaffiliatie. Zo werden

volgens OHCHR tussen september 2014 en juli 2015 naar verluidt twintig leden van

de Tuareq-stam vermoord door Tubu-leden op basis van hun clanafkomst. De

moorden vonden plaats bij verschillende incidenten gerelateerd aan de strijd tussen

de beide stammen bij Awbari (zie ook paragraaf 3.4).300

In de verslagperiode was er sprake van moorden op mensenrechtenactivisten en

journalisten (zie hiervoor de paragrafen 4.3.1 en 5.4).301

4.3.9 Doodstraf

De Libische wetgeving voorziet in het opleggen van de doodstraf.302 Er werden in de

verslagperiode doodvonnissen uitgevaardigd, maar voor zover bekend werden er

296 Libya Observer, Tobruk elders accuse Khalifa Haftar militias of being behind abduction in the city, 17 maart 2016;

Digital Journal, Op-Ed: Haftar’s forces accused of kidnapping and torture in Libya, 20 maart 2016.
297 United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)/United Nations Office of the High Commissioner for Human

Rights (OHCHR), Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015,
298 Alkarama had in juli 2015 al de zaken aangeleverd bij SR SUMX van 39 Libiërs die in oktober 2014 bij de plaats

Kikla door Zintan-milities zouden zijn vermoord. De milities uit Zintan zijn bondgenoten van Haftar. All Africa, Libya:

Tobruk government militia executes 39 civilians in one day – Alkarama calls on international commission of inquiry

on Libya to investigate Kikla massacre, 22 juli 2015.
299 Alkarama, Libya: Six brothers tortured and two summarily executed by state affiliated militias in late 2014, 11

september 2015.
300 OHCHR, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed

findings, 15 februari 2016.
301 OHCHR, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed

findings, 15 februari 2016; Committee to Protect Journalists, Journalist killed in 2015 – motive confirmed: Muftah al-

Qatrani, 29 december 2015.
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geen doodstraffen ten uitvoer gebracht. Zo werden in juli 2015 negen voormalige

functionarissen uit het Qadhafy-tijdperk veroordeeld tot de doodstraf, onder wie één

van Qadhafy’s zonen, Saif al-Islam al-Qadhafy (zie ook paragraaf 4.3.5 en 5.1). Zij

werden tot op heden niet geëxecuteerd omdat het Libische Hooggerechtshof de

doodstraffen nog niet heeft geratificeerd.303

4.3.10 Bloed- en erekwesties

Er zijn weinig gegevens over bloedkwesties en eergerelateerd geweld in Libië.

Volgens het Libische Wetboek van Strafrecht worden moorden op vrouwen,

gepleegd door echtgenoten in geval van buitenechtelijke seksuele relaties van de

vrouw, minder zwaar bestraft dan moorden zonder eerwraak-aspecten.304 Ook

wanneer een vrouw lichamelijk letsel oploopt als gevolg van mishandeling met een

‘eerwraakmotief’ is de wettelijke bestraffing lager dan in gevallen van mishandeling

zonder dit motief.305

Uit interviews van de International Federation for Human Rights (FIDH) en de

Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) in 2011 in Tunesië met uit

Libië gevluchte slachtoffers van verkrachting, zou blijken dat vrouwen die gedurende

het conflict van 2011 werden verkracht 306, verhoogd risico liepen slachtoffer te

worden van eerwraak door mannelijke familieleden. Ook zou er sprake zijn van

gevallen waarbij strijders voordat zij naar het front trokken hun vrouwen of dochters

ombrachten, om zo te voorkomen dat de vrouwen verkracht zouden worden en

daarmee schande op de familie zouden laden.307

In juni 2013 diende het Libische Ministerie van Justitie in Tripoli een conceptwet in

die vrouwen die werden verkracht gedurende gewapende conflicten als

oorlogsslachtoffer erkent. Volgens een rapport van de FIDH was de wet in november

2013 nog niet op de parlementaire agenda geplaatst van de toenmalige interim-

regering, het GNC.308 Voor zover kon worden nagegaan is de wet tot op heden niet

van kracht. Er is geen verdere informatie gevonden over eergerelateerd geweld in

de verslagperiode.

Bloedvetes komen voor zover bekend voor in Libië maar worden doorgaans door

(lokale) autoriteiten als privéaangelegenheden gezien, die moeten worden opgelost

tussen de betrokken families of tribale en etnische gemeenschappen. Naar verluidt

is het aantal bloedvetes in Libië toegenomen sinds het uitbreken van de

burgeroorlog in 2011. Dit zou vooral worden veroorzaakt door oplaaiende tribale

conflicten en tegenstellingen als gevolg van het ontstane machtsvacuüm na de val

302 De doodstraf is verankerd in meer dan dertig artikelen van het uit 1953 stammende Libische Wetboek van

Strafrecht, dat nog altijd van kracht is. Zie ook algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport Judiciary

and security sector.
303 Cornell Law School, Death penalty worldwide, bijgewerkt tot en met 10 november 2015, geraadpleegd op 16

november 2015.
304 Artikel 75 van het Libische Wetboek van Strafrecht stelt dat moorden met ‘eerwraakmotief’ worden bestraft met

een gevangenisstraf voor onbepaalde tijd, terwijl een ‘reguliere moord’ wordt bestraft met een levenslange

gevangenisstraf of de doodstraf.
305 UK Home Office, Country Information and Guidance. Libya: Violence against women, 8 oktober 2014.
306 Het Internationaal Strafhof in Den Haag, bijvoorbeeld, stelde in de tijd van de burgeroorlog dat het over bewijzen

beschikte dat Qadhafy veelvuldig opdracht had gegeven aan zijn troepen om vrouwen behorende tot rebellengroepen

te verkrachten.
307 International Federation for Human Rights, Libya: Parliament must support justice for rape victims, 28 November

2013. .
308 Ibid.
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van Qadhafy.309 In de beschreven periode is geen aanvullende informatie over

bloedvetes gevonden.

309 Invisible Dog, Libya and the return of Khadhafi’s loyalists, 26 februari 2014; Zie ook algemeen ambtsbericht Libië

van december 2014, rapport Judiciary and security sector.
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5 Positie van specifieke groepen

5.1 Qadhafy-sympathisanten

Voor zover kon worden nagegaan hebben zich in de beschreven periode geen

veranderingen voorgedaan in de positie en de perceptie door autoriteiten en

gewapende revolutionaire groepen van (voormalige) aanhangers en functionarissen

van het Qadhafy-regime.310 Volgens een bron hebben hooggeplaatste voormalige

functionarissen uit het Qadhafy-tijdperk Libië verlaten, of zitten zij gevangen in

afwachting van de afloop van een gerechtelijke procedure (zie ook hieronder inzake

de procedure van Saif al-Islam en andere hoogeplaatste functionarissen). Volgens

de bron hebben lagergeplaatste voormalige functionarissen die in een Libische regio

leven te maken met tegen hen gericht geweld, ontvoeringen en willekeurige

gevangenneming.311

Sinds de val van Muammar Qadhafy staan (etnische) groepen, die door de Libische

samenleving worden beschouwd als (voormalige) aanhangers of sympathisanten van

het Qadhafy-regime, bloot aan discriminatie en geweld van met name de zijde van

revolutionaire brigades en milities.312 Het betreft hierbij onder meer de stammen

Tawergha, Mashashya, Qawalish en Si’an. Tawerghans – inwoners van de stad

Tawergha ten zuiden van Misrata – worden er specifiek van beschuldigd Qadhafy te

hebben geholpen bij een drie maanden durende belegering van Misrata ten tijde van

de gewapende opstand in 2011. Na wraakacties van milities uit Misrata in 2011 zijn

ongeveer veertigduizend Tawarghans ontheemd geraakt, van wie de meesten in

Tripoli en Benghazi verbleven in de verslagperiode.313

Leden van de Mashashya-, Qawalish- en Si’anstammen worden er door

revolutionaire milities eveneens van beschuldigd dat zij aan de zijde van de troepen

van Qadhafy streden gedurende de opstand van 2011. In de jaren zeventig van de

vorige eeuw werd aan deze stammen land toebedeeld door Qadhafy, waarna zij

algemeen werden beschouwd als loyaal aan het regime. Ook de leden van de

Mashasya, Qawalish en Si’an raakten gedurende en in de nasleep van de opstand in

2011 veelal ontheemd vanwege tegen hen gericht geweld in de vorm van

wraakacties door revolutionaire gewapende groepen. Het Internal Displacement

Monitoring Centre (IDMC) stelde medio 2015 dat per september 2014 in ieder geval

negenduizend leden van deze drie stammen ontheemd waren. Deze ontheemden

leefden in het ten zuidwesten van Tripoli gelegen Nafusa gebergte.314

In sommige (oudere) bronnen worden ook de Warshefana- en Warfalla-stammen

genoemd als groepen die te maken hadden met discriminatie en geweld als gevolg

van hun vermeende Qadhafy-loyaliteit. De Warfalla-stam,de grootste in Libië,

310 Revolutionaire groepen (thuwar) gebruiken voor personen die zij associëren met het Qadhafy-regime de Arabische

term azlam Qadhafy (mannen van Qadhafy), of kortweg azlam.
311 Vertrouwelijke bron.
312 Sommige van de revolutionaire brigades en milities die behoren tot Libya Dawn bestempelen alle groepen die

strijden aan de kant van generaal Haftar als pro- Qadhafy. Een voormalige strijder van de Libyan Islamic Fighting

Group noemde Haftar in mei 2015 zelfs de ‘reïncarnatie van Qadhafy’. Christain Science Monitor, Libyan Crisis: ‘We

are fighting against men who once fought with us’, 7 mei 2015.
313 IDMC, Libya IDP figures analysis, juli 2015; zie ook algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport

Vulnerable groups.
314 IDMC, Libya IDP figures analysis, juli 2015; zie ook algemeen ambtsbericht Libië van december 2014, rapport

Vulnerable groups.
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vormde een belangrijke machtsbasis voor Qadhafy in West-Libië. Gedurende de

opstand in 2011 keerde de stam zich tegen Qadhafy.315

Voorts worden in algemene zin mensen met een donkere huidskleur vaak door

gewapende revolutionaire groepen bestempeld als (voormalige) loyalisten van het

Qadhafy-regime. Zij zouden veelal door Qadhafy zijn ingezet als huursoldaten en

zijn gerekruteerd voor zijn leger en veiligheidsdiensten. Het betreft hierbij

bijvoorbeeld leden van de zuidelijke stammen die leven in de streken grenzend aan

Niger, Tsjaad en Algerije, zoals de Tuareqs. Ook de Tawarghans en niet-Libiërs uit

sub-Sahara landen zoals Soedanezen en Tsjadiërs worden vaak door revolutionaire

brigades beschouwd als Qadhafy-loyalisten. Overigens komt het ook veel voor in

Libië dat deze groepen enkel om hun donkere huidskleur worden gediscrimineerd,

los van hun vermeende Qadhafy-loyaliteit.316

Tijdens een aantal bezoeken aan gevangenissen in het westelijke deel van Libië in

september 2015, constateerde HRW dat een groot deel van de gedetineerden in

deze detentiefaciliteiten vast zat op beschuldiging van loyaliteit aan of affiliatie met

het Qadhafy-regime (zie paragraaf 4.3.6).317

Ook personen die een (hoge) overheidsfunctie hadden ten tijde van het Qadhafy-

bewind stonden in de verslagperiode nadrukkelijk in de negatieve belangstelling van

(de facto) autoriteiten en machthebbers. In de verslagperiode werd door een

rechtbank in Tripoli de doodstraf opgelegd aan Saif al-Islam al-Qadhafy, een zoon

van de voormalige dictator, en acht andere voormalige hooggeplaatste

functionarissen onder het bewind van Qadhafy. In totaal werden 32 voormalige

functionarissen veroordeeld voor oorlogsmisdaden begaan tijdens de opstand van

2011. Naast de negen doodvonnissen werden gevangenisstraffen opgelegd

variërend van vijf jaar tot levenslang. Vier voormalige functionarissen werden

vrijgelaten en één werd veroordeeld tot verplichte behandeling in een medisch

instituut. Mensenrechtenorganisaties zoals HRW uitten hun bezorgdheid over de

intransparante wijze waarop deze vonnissen tot stand kwamen.318

Voorts is de al-Saiqa-brigade een bij veel revolutionairen in Libië omstreden eenheid

vanwege vermeende loyaliteit aan Qadhafy ten tijde van de gewapende opstand in

2011. Deze brigade opereerde in de verslagperiode in het noordoosten van Libië bij

de steden Benghazi en Derna en is gelieerd aan de LNA van generaal Haftar. De

brigade zou aan de zijde van Qadhafy hebben gestreden in de strijd tegen de

islamistische Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), een van de belangrijkste

revolutionaire rebellengroepen in 2011 (zie ook paragraaf 3.5.3).319

315 Shoah.org.uk, Ethnic cleansing in NATO’s ‘new’ Libya, 8 september 2014; U.K. Home Office, Country information

and guidance: Libya: Actual or perceived Gaddafi clan members/loyalists, 19 augustus 2014.
316 Dit komt onder meer tot uiting in moeilijkheden bij het aanvragen van voorzieningen en het verkrijgen van

identiteitsdocumenten, maar ook in sociale stigmatisering en soms geweldpleging door Arabische bevolkingsgroepen.

Al-Jazeera, Tuareg and Tebu fight proxy battle in southwest Libya, 22 juni 2015; Levant Report, New Hillary emails

reveal propaganda, executions, coveting Libyan oil and gold, 4 januari 2016; Global Research, The secret war in

Libya, 22 januari 2014.
317 Human Rights Watch, The endless wait. Long term arbitrary detentions and torture in Western Libya, december

2015.
318 Al-Jazeera, Gaddafi’s son Saif al-Islam sentenced to death, 28 juli 2015, Libya’s Channel, Tobruk approves new

Amnesty Law as Gaddafi-officials sentenced in Tripoli, 28 juli 2015, Human Rights Watch, Libya: Flawed trial of

Gaddafi officials, 28 juli 2015.
319 Sputnik News, Libyan troops reclaim key port from DAESH, 21 februari 2016; Libya Herald, Army still making

gains in Benghazi, 22 februari 2016.
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5.2 Etnische minderheden en stammen

5.2.1 Tubu, Tuareq en Amazigh

De voornaamste etnische minderheden in Libië zijn de Amazigh (berbers), Tuareqs

en Tubu. Deze niet-Arabische minderheden identificeren zich meer met hun eigen

tradities, taal en gewoonten dan met de Arabische taal en cultuur. In 2013 erkende

de toenmalige interim regering, het GNC, de (culturele) rechten van deze

minderheden en kon er in hun leefgebieden weer onderwijs in de eigen taal

plaatsvinden, na decennia van (culturele) onderdrukking gedurende het regime van

Qadhafy.320

5.2.1.1 Amazigh en Tamazight

De Amazigh-gemeenschap werd onder het Qadhafy-regime onderdrukt als zijnde

een niet-Arabische gemeenschap. In tegenstelling tot de eveneens niet-Arabische

Tubu- en Tuareq-gemeenschappen werden de Amazigh niet door Qadhafy ingezet in

diens veiligheidsdiensten. Hierdoor hadden zij gedurende de Qadhafy-tijd een

relatief nog minder gunstige positie ten opzichte van deze gemeenschappen. Deze

onderdrukking zorgde ervoor dat de Amazigh-gemeenschap actief meestreed met de

revolutionaire brigades en milities in de anti-Qadhafy-opstand van 2011. Na de val

van Qadhafy kende de gemeenschap in politiek en cultureel opzicht een opleving,

die onder meer tot uiting kwam in een opleving van de taal van de Amazighen, het

Tamazight. Naar verluidt zou het in het westelijke deel van Libië waar de

gemeenschap is geconcentreerd (aan de kust bij de plaats Zuwara en in het Nafusa

gebergte) sinds enige jaren weer mogelijk zijn om het Tamazight te onderwijzen op

(basis)scholen. Sindsdien leverden de Amazighen actieve bijdrages in de Libische

politiek en besluitvorming. Zo is de huidige president van het GNC, Nouri Abu

Sahmain, een Amazigh.321

5.2.2 Stammen

Sinds de gewapende opstand tegen Qadhafy is de tribale structuur in Libië van voor

het Qadhafy-regime meer en meer in ere hersteld. Mede doordat het in Libië sinds

de opstand aan een sterk centraal gezag ontbreekt, zoeken Libiërs in toenemende

mate bescherming en zekerheid binnen een stamstructuur.322 Naar algemeen wordt

aangenomen bestaan er in Libië ongeveer 140 stammen, waarvan er ongeveer 30

als (politiek) invloedrijk worden beschouwd. De stammen zijn in vier

hoofdcategorieën onder te brengen: Arabisch, Amazigh, Tuareq en Tubu.323

In Tripolitania spelen de Warfalla-, de Warshefana- en Tarhuna-stammen

traditioneel een belangrijke rol. De Warfalla-stam is de grootste stam in Libië. In het

oosten van Libië is de Misrata-stam de grootste en meest invloedrijke. In heel

Cyrenaica spelen vooral de Kargala-, Tawajeer en Ramla-stammen een belangrijke

rol.324 In de zuidelijke provincie Fezzan was de Qadhadhfa-stam het meest

invloedrijk, tot aan de val van Muammar Qadhafy in 2011. Nadien heeft de Awlad

Suleiman-stam veel grondgebied van de Qadhadhfa-stam ingenomen alsmede veel

van hun bedrijven overgenomen. De Qadhadhfa-stam bleef evenwel een van de

meest invloedrijke stammen in het zuiden, samen met de Tubu-, Tuareq- en Awlad

Suleiman-stammen.325

320 UK Home Office, Country information and guidance Libya: Minority ethnic groups, 18 febrari 2015; Red (Team)

Analysis, War in Libya and its futures – Tribal dynamics and civil war (2), 20 april 2015; algemeen ambtsbericht

Libië, december 2014, rapport Militias, tribes and islamists.
321 Amazigh TV, Wederopleving van het Tamazight in Libië, 26 februari 2015; ZemZem, De Amazighrenaissance in

Noord-Afrika, maart 2013.
322 Site Intel Group, The disintegration of Libya and the tale of twenty tribes, 27 april 2015.
323 Red (Team) Analysis, War in Libya and its furures – Tribal dynamics and civil war (1), 13 april 2015.
324 Fragile States, Understanding Libya: The role of ethnic and tribal groups in any political settlement, maart 2012.
325 Open Democracy, Libya, the Fezzan, egoism and the danger of self-interest, 1 december 2015.
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5.3 Palestijnen en Syriërs

De Palestijnse gemeenschap in Libië is voornamelijk ontstaan in de jaren zeventig

van de vorige eeuw toen velen uit Gaza vluchtten vanwege de Israëlische bezetting.

Ook na de slachtingen in 1982 onder Palestijnen in de vluchtelingenkampen Sabra

en Shatila in Beiroet, Libanon, vluchtten vele Palestijnen naar Libië.326 Palestijnen

werden in Libië onthaald als arbeidsmigranten en konden veelal een bestaan

opbouwen in de dienstensector of als (geschoolde) arbeider bij Libische of

buitenlandse bedrijven in de olie- en gasindustrie. Palestijnse vluchtelingen kregen

dezelfde rechten en behandeling door de autoriteiten als Libische burgers. Dit kwam

onder meer tot uiting in gratis onderwijs voor Palestijnse kinderen en gratis

medische zorg.327

Het precieze aantal Palestijnen dat in Libië verblijft is onbekend. Volgens UNHCR zijn

er tienduizenden bij UNHCR geregistreerde asielzoekers en vluchtelingen in Libië

onder wie Palestijnen, maar leven er ook veel niet bij UNHCR geregistreerde

Palestijnen in het land.328 Volgens het BADIL resource center for Palestinian

residency and refugee rights waren er aan het begin van de opstand tegen Qadhafy

in 2011 ongeveer zeventigduizend Palestijnse arbeidsmigranten, honderd studenten

en achtduizend bij UNHCR geregistreerde Palestijnse vluchtelingen in Libië.329

Volgens UNHCR is de situatie van Palestijnen en Syriërs in Libië verslechterd in de

verslagperiode als gevolg van het conflict. Velen van hen raakten ontheemd, met

name diegenen uit Benghazi, als gevolg van de vele geweldsuitbarstingen aldaar.330

Volgens UNICEF Libya is de situatie van Palestijnen en Syriërs verslechterd in de

verslagperiode als gevolg van de algehele verslechterde humanitaire en

veiligheidssituatie in Libië, maar niet onevenredig als gevolg van hun nationaliteit.331

Volgens Amnesty International (AI) verlieten veel Arabische economische

migranten, zoals Palestijnen, Syriërs en Irakezen Libië gedurende de opstand van

2011 vanwege de onder Libiërs levende perceptie dat zij loyaal waren geweest aan

het regime van Qadhafy. Van de Palestijnen die na de gewapende opstand tegen

Qadhafy in Libië bleven werd volgens AI een aantal door revolutionaire milities

gevangen gezet op verdenking van Qadhafy-loyalisme.332

Volgens de in Parijs gevestigde onderzoeksgroep Altai Consulting, die sinds 2011 in

Libië onderzoek verricht, hadden veel Palestijnen na de gewapende opstand in 2011

te maken met verdenkingen van Qadhafy-loyalisme vanuit de Libische samenleving.

Dit voerde terug op door Qadhafy aan Palestijnen verstrekte privileges in de jaren

zeventig van de vorige eeuw in de vorm van huizen, auto’s, banen of land.333 Ook

onderhield Qadhafy vanaf het einde van de jaren zeventig een Palestijns

326 Deze slachtingen warden aangericht door een Libanese militie als reactie op de spanningen die waren ontstaan na

de moordaanslag op de Libanese president Bashir Gemayel welke (onterecht) werd toegeschreven aan de PLO.
327 BADIL Resource center for Palestinian residency and refugee rights, Survey of Palestinian refugees and internally

displaced persons 2013-2015, 10 november 2015; Migrationsverket / Lifos, Palestinians and Syrians in Libya, 23

februari 2016.
328 Na het oplaaien van de gewelddadigheden in Libië vanaf medio 2014 was UNHCR genoodzaakt de registratie van

vluchtelingen en asielzoekers op te schorten vanwege veiligheidsredenen.
329 BADIL Resource center for Palestinian residency and refugee rights, Survey of Palestinian refugees and internally

displaced persons 2013-2015, 10 november 2015.
330 UNHCR, UNHCR position on returns to Libya – update I, oktober 2015.
331 Vertrouwelijke bron.
332 Skype interview Amnesty International, 18 juni 2015, Den Haag.
333 Skype interview Arezo Malakooti, Director of Migration Research Altai Consulting, 7 juli 2015, Den Haag.
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huurlingenleger, voornamelijk in verband met de oorlog tussen Libië en Tsjaad

(1978-1987).334

Volgens AI werden Syriërs die naar Libië kwamen vanwege het Syrische conflict

soms gediscrimineerd en gedetineerd door revolutionaire milities vanwege

vermeende Assad- en Qadhafy-loyaliteit.335 Ook hadden Syriërs volgens AI vaak te

maken met berovingen en ontvoeringen omdat zij vaak niet konden terugvallen op

een (tribaal) netwerk waarbinnen zij bescherming konden vinden. Deze

geweldplegingen hadden evenwel meestal niet te maken met hun nationaliteit, maar

met het feit dat zij als rijk genoeg en als een gemakkelijk doelwit werden

beschouwd door bijvoorbeeld ontvoerders en mensensmokkelaars.336

In januari 2015 vaardigde het parlement in Tobruk een inreisverbod uit voor onder

anderen Palestijnen en Syriërs, omdat zij een risico voor de Libische veiligheid en

soevereiniteit zouden vormen.337 In hoeverre dit verbod wordt gehandhaafd en of

deze maatregel gevolgen heeft voor de reeds in het land verblijvende Palestijnen en

Syriërs is onbekend (zie ook paragraaf 4.1.3).

5.4 Vrouwen

Vrouwen worden wettelijk gezien als handelingsbekwaam. Volgens de wet zijn

mannen en vrouwen gelijk en gelden voor vrouwen dezelfde regels als voor mannen

inzake het aanvragen van documenten en het verrichten van officiële handelingen.

In de praktijk hebben vrouwen echter in toenemende mate te maken met sociale

marginalisatie en ondervinden zij discriminatie en ongelijke behandeling met

betrekking tot hun fundamentele rechten, zoals bewegingsvrijheid en het recht op

werk.338

Vrouwen spelen in Libië een ondergeschikte rol in het maatschappelijke leven. Ten

tijde van het bewind van Muammar Qadhafy werd de rol van vrouwen in het

maatschappelijke en politieke leven geleidelijk groter en nam het aantal vrouwelijke

advocaten, rechters en professoren toe. Sinds de val van Qadhafy is de participatie

van vrouwen in de politiek en de maatschappelijke rol van vrouwen in het algemeen

kleiner geworden. In 2012 nam de toenmalige interim-regering, de NTC, een

kieswet aan, die slechts 10% van de zetels in de nationale regering toebedeelde aan

vrouwen, terwijl op lokaal niveau de politieke partijen zelf mochten bepalen of zij

vrouwen in de raden opnamen. Dit resulteerde in een daling in de vrouwelijke

vertegenwoordiging in de landelijke en regionale politiek.339

Volgens een bron spelen vrouwen tot op zekere hoogte wel een actieve rol in lokale

gemeenschappen en raden, maar is ook deze rol sinds de val van Qadhafy kleiner

geworden. Sinds de revolutie van 2011 zijn volgens de bron de kledingvoorschriften

voor vrouwen strikter geworden en komt het in het algemeen vaker voor dat

vrouwen gesluierd over straat gaan. Vrouwen zouden in toenemende mate onder

begeleiding zijn van een mannelijk familielid bij het verrichten van officiële

handelingen of wanneer zij over straat gaan. De sociale status van een getrouwde

334 Algemeen ambtsbericht Libië, december 2014, rapport Kwetsbare groepen.
335 Doordat zij niet meevochten in de opstand Syrië werden ze als pro-Assad beschouwd, hetgeen in de ogen van

revolutionaire Libiërs gelijkstaat aan pro-Qadhafy.
336 Skype interview Amnesty International, 18 juni 2015, Den Haag.
337 Reuters, Libya’s official government bans Palestinians, Syrians, Sudanese, 6 januari 2015.
338 Al Monitor, Women face setbacks in new Libya, 23 maart 2015; OHCHR, Investigation by the Office of the United

Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari 2016; Vertrouwelijke bron.
339 Al Monitor, Women face setbacks in new Libya, 23 maart 2015; OHCHR, Investigation by the Office of the United

Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari 2016.
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vrouw is volgens de bron hoger dan die van een ongetrouwde vrouw. Meisjes

zouden in toenemende niet meer naar school gaan.340

Ook het VN Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR) constateert, in

haar rapport van februari 2016 over de mensenrechtensituatie in Libië, dat de

funamentele rechten van vrouwen in Libië worden geschonden. Volgens de VN

hebben vrouwen in Libië veel te maken met seksueel en gender gerelateerd geweld

en worden zij stelselmatig gediscrimineerd.341

Formeel kunnen vrouwen aangifte doen van tegen hen gericht (seksueel of huiselijk)

geweld. In de praktijk echter, zijn er nauwelijks mogelijkheden voor vrouwen om

dergelijke aangiftes in behandeling te krijgen of om bescherming te krijgen van de

autoriteiten. Dit wordt, naast de slechte staat van de rechtsgang in Libië, mede

veroorzaakt door het sociale taboe waarmee gender gericht geweld is omgeven.

Vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel of huiselijk geweld zullen

hierdoor niet snel aangifte doen bij de politie, uit angst voor mogelijke gevolgen

zoals sociale stigmatisering, geweldpleging, eerwraak of (meer) seksueel

misbruik.342

Volgens een bron bestond er tot in ieder geval halverwege 2014 een klein netwerk

van centra die psychosociale en juridische hulp boden aan vrouwen die slachtoffer

waren geworden van (seksueel) geweld. Het is onduidelijk of dit netwerk nog steeds

bestaat gezien de slechte veiligheidssituatie in Libië. Ook is onduidelijk hoe groot dit

netwerk zou zijn omdat de centra ondergronds moesten opereren vanwege het

sociale taboe dat rust op gender gerelateerd geweld.343

Volgens een bron zouden er in Libië momenteel twee openlijk opererende centra

bestaan voor psychosociale en juridische hulp aan vrouwen, in Benghazi en Tripoli.

AMICA, Een Duitse ngo gericht op het ondersteunen van vrouwen en

vrouwenorganisaties in post-conflictlanden, ondersteunt deze centra in Libië. Het

centrum in Tripoli zou sinds 2015 een hotline hebben voor psychosociaal advies.

Volgens de bron zou deze lijn veel worden gebruikt.344

Voor zover bekend zijn er geen door de staat geleide opvangmogelijkheden. Volgens

een bron bij UNSMIL zijn er in het algemeen zeer weinig mogelijkheden voor opvang

en behandeling van vrouwen die te maken hebben gehad met (seksueel) geweld.345

In de verslagperiode was er sprake van gericht geweld tegen vrouwelijke

mensenrechtenactivisten. Zo werden op 25 februari 2015 de stoffelijke resten

gevonden van activiste Intissar al-Hasaeri en haar tante in een buitenwijk van

Tripoli. Al-Hasaeri was een bekende vrouwelijke activiste die protestacties

organiseerde, gericht tegen gewapende groeperingen behorende tot de Libya Dawn-

beweging.346

340 Vertrouwelijke bron.
341 OHCHR, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed

findings, 15 februari 2016.
342 AL Monitor, Women face setbacks in new Libya, 23 maart 2015; OHCHR, Investigation by the Office of the United

Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, 15 februari 2016.
343 AMICA, Strengthening Libyan women, zie: http://www.amica-ev.org/en/countries/libya/our-projects-in-

libya/empowering-libyan-women; The Guardian, Breaking the Silence: confronting rape in post-war Libya, 10 juni

2013; Vertrouwelijke bron; Vertrouwelijke bron; Vertrouwelijke bron.
344 AMICA, Strengthening Libyan women, zie: http://www.amica-ev.org/en/countries/libya/our-projects-in-

libya/empowering-libyan-women; Vertrouwelijke bron.
345 Vertrouwelijke bron.
346 OHCHR, Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed

findings, 15 februari 2016.
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5.4.1 Female Genital Mutilation (FGM)

Er is weinig informatie beschikbaar over de praktijk van FGM in Libië. Volgens een

bron komt FGM voor in het stammenrijke zuiden van Libië, maar wordt het niet

wijdverspreid over Libië gepraktiseerd. De gevallen van FGM in het zuiden zouden

zich vooral binnen de beslotenheid van kleine traditionele gemeenschappen

afspelen.347 Libië wordt niet genoemd in het meest recente rapport van UNICEF

(2016) inzake de wereldwijde toepassing van FGM.348

5.5 LHBT

In Libië is het verrichten van homoseksuele handelingen wettelijk strafbaar. Er

bestaat onduidelijkheid over de precieze strafmaat voor het verrichten van

homoseksuele handelingen. Het Libische Wetboek van Strafvordering (1953) stelt

homoseksuele handelingen strafbaar met een gevangenisstraf van één tot vier

jaar.349 Het Libische Wetboek van Strafrecht (1951) hanteert voor dezelfde

handelingen een gevangenisstraf van drie tot vijf jaar.350

Voor zover bekend zijn er geen wijzigingen ten opzichte van eerdere ambtsberichten

in de wijze waarop de Libische samenleving homoseksualiteit benadert . Er zijn

binnen de verslagperiode geen gevallen bekend geworden van discriminatie of

geweldpleging jegens homoseksuelen door de autoriteiten.

Volgens een bron bij UNSMIL lopen homoseksuelen van wie hun geaardheid bekend

is geworden groot risico te worden opgepakt door islamistische brigades. De

brigades zouden de (vermeende) homoseksuelen martelen en hun hoofden zouden

worden kaalgeschoren. Door het sociale taboe dat rust op homoseksualiteit in Libië

is actuele informatie over de positie van homoseksuelen in Libië echter niet of

nauwelijks voorhanden.351 Over de positie van transgenders zijn geen gegevens

bekend.

In door ISIS-gecontroleerde gebieden staat op het verrichten van homoseksuele

handelingen de doodstraf. In de verslagperiode werden vermeende homoseksuelen

door ISIS in Libië geëxecuteerd (zie paragraaf 3.3.5).

5.6 (Alleenstaande) minderjarigen

In Libië geldt een wettelijke leerplicht vanaf het zesde tot en met het vijftiende

levensjaar voor de lagere school en het voorbereidend onderwijs.352 Voor zowel

mannen als vrouwen geldt dat zij vanaf het zestiende jaar over een eigen

identiteitskaart dienen te beschikken. Aan een minderjarige kan een zelfstandig

paspoort worden verstrekt. Bij de aanvraag van zowel de identiteitskaart als het

paspoort is instemming van en begeleiding door een meerderjarige vereist.353

Een minderjarige die één ouder of beide ouders verliest, wordt gegeven de sociale

structuur in Libië, doorgaans opgevangen door familie. Daarnaast is de minderjarige

347 Vertrouwelijke bron.
348 UNICEF, Female genital mutilation/cutting: A global concern, februari 2016.
349 Artikel 410 van het Wetboek van Strafvordering van november 1953 dat nog steeds in werking is.
350 Zie Canada Immigration and Refugee Board, Libya: Situation of Sexual minorities, including legislation; treatment

by society and authorities; state protection and available services (2011-July 2014).
351 Vertrouwelijke bron.
352 Law on Compulsory Education van 1975 (wet nummer 95). Classbase, Education system in Libya, geraadpleegd

op 16 november 2015.
353 Vertrouwelijke bron; Zie ook algemeen ambtsbericht Libië van september 2013, paragraaf 3.2.5.3.
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doorgaans verbonden aan een clanstructuur waarbinnen bescherming gevonden kan

worden.354 Alleenstaande minderjarigen van onbekende ouders zijn echter dikwijls

verstoken van een dergelijke beschermende structuur en zijn daardoor een uiterst

kwetsbare groep.355

Volgens een bron zijn er door heel Libië verspreid weeshuizen aanwezig. De situatie

in die weeshuizen is echter onduidelijk. Volgens de bron vallen deze weeshuizen

onder de verantwoordelijkheid van het Libische Ministerie van Sociale Zaken. De

weeshuizen zijn volgens de bron specifiek bestemd voor buitenechtelijke kinderen

die door de ouders in de steek zijn gelaten. In Libië zouden geen opvangtehuizen

voor (alleenstaande) minderjarigen bestaan die worden geleid door lokale ngo’s of

internationale organisaties.356

Volgens een bron bij UNSMIL zouden de weeshuizen in Benghazi zijn beschadigd

door de gewelddadigheden. In Tripoli zou er volgens de bron een groot tekort zijn

aan opvangmogelijkheden voor minderjarigen.357

Het komt veel voor dat alleenstaande minderjarigen in detentiefaciliteiten worden

opgevangen, waarbij ze tussen volwassen gevangenen worden geplaatst. Tevens

bevinden zich veel (alleenstaande) minderjarigen in de diverse ontheemdenkampen

in Libië. Volgens een bron zijn deze kinderen zeer kwetsbaar en vormen zij

makkelijke doelwitten voor gewapende en extremistische groepen en kunnen zij

gerekruteerd worden door deze groepen. Er zouden in een aantal van de kampen

geïmproviseerde scholen zijn, maar de staat van deze scholen is onduidelijk.358

5.7 Dienstplichtweigeraars en deserteurs

Sinds de val van Qadhafy in 2011 bestaat in Libië geen geldende wetgeving op de

militaire dienstplicht meer. De overgangsregeringen van na de revolutie van 2011,

de NTC en het GNC, hebben pogingen ondernomen om de vele gewapende facties

die in het land opereren onder te brengen bij de nationale veiligheidsstructuur,

echter zonder veel succes. Pogingen van het Ministerie van Defensie om de

strijdkrachten te reorganiseren kwamen tot stilstand toen medio 2014 het geweld in

Libië oplaaide en uit de politieke chaos twee elkaar bestrijdende regeringen

ontstonden, beide zonder mandaat voor heel Libië.359 Er was binnen de beschreven

periode in de praktijk in Libië geen sprake van een officiële militaire

oproepsystematiek. Het is onbekend op welke termijn nieuwe wetgeving op de

militaire dienstplicht in Libië verwachtbaar is en welke bepalingen omtrent

dienstplichtweigeraars en deserteurs hierin zullen worden opgenomen. Dit hangt

nauw samen met de ontwikkelingen op het gebied van de Libische nationale

eenheidsregering (GNA), zoals eerder beschreven in dit ambtsbericht (hoofdstuk 2).

354 Daar staat volgens een bron tegenover dat minderjarigen dikwijls binnen het verband van een stam of

gemeenschap als strijders worden ingezet. Vertrouwelijke bron.
355 Zie hiervoor ook de algemene ambtsberichten Libië van december 2014, rapportVulnerable groups, en september

2013. Deze situatie is voor zover kon worden nagegaan ongewijzigd.
356 Vertrouwelijke bron.
357 Vertrouwelijke bron.
358 Vertrouwelijke bron.
359 Zie hiervoor paragraaf 2.1 Zie voor ontwikkelingen in de veiligheidssector in Libië het ambtsbericht Libië van

december 2014, rapport Judiciary and security sector.
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6 Migratie

6.1 Vluchtelingenstroom en binnenlands ontheemden

Volgens UNSMIL en UNHCR behoorden vluchtelingen en asielzoekers tot de meest

kwetsbare groeperingen in Libië gedurende de beschreven periode. Vluchtelingen en

asielzoekers liepen groot risico slachtoffer te worden van moord, detentie onder

inhumane condities, marteling, ontvoering (voor losgeld), mishandeling, gewapende

overvallen en uitbuiting.360 Libië heeft noch een vluchtelingenwetgeving, noch een

werkend asielsysteem dat voldoet aan de internationale standaard. Libië is niet

partij bij het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. De registratie van vluchtelingen en

asielzoekers wordt in Libië normaliter gedaan door UNHCR. De organisatie zag zich

echter genoodzaakt al haar activiteiten op te schorten toen medio 2014 het geweld

oplaaide in met name Tripoli en Benghazi.361

Het precieze aantal ontheemden in Libië is moeilijk vast te stellen gezien de

beperkte mogelijkheid tot waarneming in het land als gevolg van de gewelddadige

situatie sinds medio 2014. De meeste (internationale) organisaties zijn sinds die tijd

niet meer aanwezig in Libië. Bovendien hebben de (lokale) autoriteiten vaak niet

genoeg capaciteit om een betrouwbare registratie aan te houden.362

UNHCR schatte het totaal aantal binnenlands ontheemden in Libië in december 2014

op ongeveer 363 000.363 Volgens het Internal Displacement Monitoring Centre

(IDMC) en UNHCR was het totaal aantal binnenlands ontheemden per juli 2015

gestegen naar 434 000.364 UNSMIL en OHCHR schatten het aantal binnenlands

ontheemden in het westelijke deel van Libië op ongeveer 269 000, voornamelijk

verblijvend in de omgeving van Tripoli. Velen raakten ontheemd als gevolg van de

gevechten die medio 2014 uitbraken tussen Libya Dawn en de milities die gelieerd

zijn aan generaal Haftar. In het oostelijke deel van Libië, met name bij Benghazi

maar ook Derna en Tobruk, is volgens schattingen van UNSMIL en OHCHR het

aantal binnenlands ontheemden ongeveer 105 000. Van dit aantal waren 90 000

ontheemden afkomstig uit Benghazi.365 In februari 2016 meldde de Libische Rode

Halve Maan dat meer dan vijfhonderdduizend binnenlands ontheemden, verspreid

over veertig Libische steden, dringend humanitaire hulp nodig hadden.366

Naar verluidt leefden er in de verslagperiode een kleine vijfduizend ontheemden

behorende tot de Tubu-stam in de omgeving van de zuidelijke stad Sebha

(hoofdstad provincie Fezzan) als gevolg van gewelddadigheden in 2014 tussen de

Tubu- en Awlad Suleimanstammen. Deze groep ontheemden zou nog zijn

overgebleven van de ruim twintigduizend Tubu’s die aanvankelijk ontheemd waren

geraakt na de gevechten.367

360 United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)/United Nations Office of the High Commissioner for Human

Rights (OHCHR), Report on the human rights situation in Libya, 16 november 2015; UNHCR, UNHCR position on

returns to Libya – update I, oktober 2015.
361 UNHCR, Libya, geraadpleegd op 19 januari 2016, http://www.unhcr.org/pages/49e485f36.html
362 IDMC, Libya: State collapse triggers mass displacement, 30 maart 2015.
363 UNHCR, Libya, geraadpleegd op 15 december 2015, http://www.unhcr.org/pages/49e485f36.html.
364 IDMC, Libya IDP figures analysis, juli 2015, UNHCR, Numbers of internally displaced in Libya double since

September, 30 juni 2015.
365 IDMC, Libya IDP figures analysis, juli 2015.
366 Libya Observer, 500,000 IDPs are in need of urgent humanitarian assistance, Libyan Red Crescent says, 20

februari 2016.
367 Ibid.
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Gevechten tussen de Tubu- en Tuareqstammen vanaf het laatste kwartaal van 2014

zorgden in de verslagperiode voor ontheemde families van beide stammen in en

rondom de zuidelijke plaatsen Awbari, Dirj, Sebha, Ghat, Jufra en Murzug.368

De situatie van de ongeveer veertigduizend ontheemde voormalige inwoners van

Tawergha369 is onveranderd sinds het vorige ambtsbericht. Zij vormen nog altijd de

grootste groep ontheemden in Libië. Tawerghans verblijven momenteel voornamelijk

in (vaak provisorische) kampen in de omgeving van Tripoli en Benghazi. Tawerghans

kunnen vooralsnog niet terugkeren naar Tawergha vanwege de geweldsdreiging van

de milities uit Misrata die hen in 2011 uit hun geboorteplaats verdreven.370

De situatie in de ontheemdenkampen en in andere gebieden waar binnenlands

ontheemden verbleven waren over het algemeen slecht in de verslagperiode.

Doordat in sommige delen van het land, zoals in en rondom Benghazi, bijna

voortdurend gevechten gaande waren, werd de bewegingsvrijheid voor burgers in

het algemeen en voor ontheemden in het bijzonder sterk ingeperkt. Er was een

tekort aan medische voorzieningen doordat medische opslagplaatsen door

gevechten onbereikbaar waren of doordat deze werden geplunderd door milities.

Volgens het IDMC is er geen specifieke informatie beschikbaar over eventuele

gevolgen van voedseltekorten onder binnenlands ontheemden. Veel voedsel-

opslagcentra liggen evenwel in conflictgebieden en zijn daardoor vaak moeilijk

bereikbaar. Bovendien zijn door de gewelddadigheden veel importroutes afgesloten

(zoals bijvoorbeeld via een aantal belangrijke havens aan de Middellandse Zee) en

zorgden gevechten in en om Benghazi en Tripoli ervoor dat binnenlands ontheemden

moeilijk konden worden bereikt met voedseltransporten.371

In februari 2016 vluchtten families uit Sirte en omgeving in anticipatie op een

militaire anti-ISIS interventie. Veel gezinnen vluchtten naar het centrale of zuidelijke

deel van Libië, onder meer naar Sebha, Jufra en al-Waddan. Ook vertrokken veel

families naar het westelijke deel van Libië, onder andere naar Abu-Njean, Abu-

Grean (omgeving Misrata), Zliten en al-Khoms. Al eerder waren veel families Sirte

ontvlucht vanwege de slechte economische en medische situatie en vanwege

geweldplegingen door ISIS-strijders, zoals ontvoeringen en onthoofdingen.372

6.2 Opvang in de regio

Libische vluchtelingen in de regio bevinden zich voornamelijk in het buurland

Tunesië. Het is onduidelijk om hoeveel Libiërs het gaat, onder meer doordat Libiërs

zich in Tunesië vaak niet als vluchteling laten inschrijven.373 De schattingen lopen

uiteen van ongeveer 300 000 tot ongeveer 450 000 personen.374 Libiërs in Tunesië

verblijven voornamelijk in of in de omgeving van de hoofdstad Tunis en andere

368 Libya Observer, 500,000 IDPs are in need of urgent humanitarian assistance, Libyan Red Crescent says, 20

februari 2016.
369 Kort na de revolutie in 2011 verdreven milties uit Misrata de inwoners van Tawergha, ten zuiden van Misrata,

vanwege de steun die zij aan het regime van Qadhafy zouden hebben gegeven en vanwege misdaden die zij

gedurende de opstand in 2011 in Misrata zouden hebben begaan. Tawergha is sindsdien onbewoond.
370 UNHCR, UNHCR position on returns to Libya – update I, oktober 2015; IDMC, Libya IDP figures analysis, juli 2015.
371 IDMC, Libya: State collapse triggers mass displacement, 30 maart 2015.
372 Libya Prospect, Families flee Sirte fearing operations against IS, 10 februari 2016.
373 Veel naar Tunesië gevluchte Libiërs zijn bang om te worden teruggestuurd naar Libië omdat zij vrezen gevaar te

lopen op represailles van revolutionaire milities op basis van (vermeende) Qadhafy-sympathieën.
374 De Tunesische Minister van Defensie noemde begin maart 2016 het aantal van 400 000 personen. VN Secretaris-

generaal Ban Ki-moon noemde eind maart het aantal van 450 000 personen.
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stedelijke gebieden, maar ook in zuidelijke grensplaatsen zoals Gabès en Ben

Guerdane. 375

De situatie van de Libiërs die naar de verstedelijkte gebieden trekken is doorgaans

relatief goed. Dit betreft in de meeste gevallen personen die behoren tot de Libische

middenklasse. Zij kunnen zich vooralsnog door middel van hun spaargeld een

relatief goede levensstandaard permitteren. De situatie van Libische vluchtelingen in

de Tunesisch-Libische grensplaatsen is doorgaans slechter. Dit betreft veelal de

minder welgestelde Libiërs.376

6.3 Activiteiten internationale organisaties

Hieronder wordt kort ingegaan op de activiteiten van een aantal internationale

organisaties ten aanzien van Libië. Hierbij zij aangemerkt dat nagenoeg alle

(internationale) hulporganisaties vanaf medio 2014 hun bases vanuit Libië hebben

verplaatst naar buurlanden, voornamelijk Tunesië. Veel programma’s van

internationale organisaties zijn sindsdien opgeschort.377

6.3.1 United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)

UNSMIL werd in 2011 opgericht per resolutie 2009 van de VN Veiligheidsraad om de

toen transitionele regering, het National Transitional Congress, te ondersteunen op

het gebied van post-conflict democratische transitie. Sindsdien heeft UNSMIL de

opeenvolgende overgangsregeringen geassisteerd bij de opbouw van nationale

structuren op het gebied van justitie, politie, mensenrechten en

grondwetsherziening. Sinds twee rivaliserende overheden elkaar om macht en

mandaat bestrijden medio 2014, heeft UNSMIL zich voornamelijk toegelegd op een

bemiddelende rol richting de formatie van een eenheidsregering (zie paragraaf

2.1).378

6.3.2 United Nations Development Programme (UNDP)

UNDP ontwikkelt onder meer programma’s om in samenspraak met de Libische

autoriteiten de rechtsgang, het justitieel apparaat, goed bestuur en de rol van het

maatschappelijk middenveld te ondersteunen en te bevorderen.379

6.3.3 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

UNHCR ondersteunt de Libische autoriteiten met betrekking tot het ontwikkelen van

een nationaal asielsysteem, dat tot op heden ontbreekt. Voorts verstrekt UNHCR

noodhulp aan kwetsbare (migranten-)groepen en binnenlands ontheemden en

verzorgt de organisatie voor zover mogelijk de registratie van vluchtelingen en

asielzoekers in Libië. Sinds mei 2014 heeft UNHCR echter de registratieactiviteiten

opgeschort in verband met de verslechterde veiligheidssituatie.380

375 Brookings, The impact of Libyan middle-class refugees in Tunesia, 17 maart 2015; Al-Monitor, Tunisia looks to

welcome refugees, migrants with new asylum law, 6 oktober 2015.
376 Brookings, The impact of Libyan middle-class refugees in Tunesia, 17 maart 2015; Washington Report on Middle

East Affairs, War-weary Libyans fleeing to Tunisia, juni/juli 2015.
377 The Guardian, Libya insecurity forces aid workers to leave, 10 augustus 2014.
378 Website UNSMIL, http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3545&language=en-US, geraadpleegd op 28

januari 2016.
379 Zie website UNDP, http://www.ly.undp.org/content/libya/en/home/ourwork/overview.html, geraadpleegd op 28

januari 2016.
380 Zie website UNHCR Libya, http://www.unhcr.org/pages/49e485f36.html, geraadpleegd op 29 januari 2016;

website VN Missions Libya, http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5110&language=en-US#UNHCR,

geraadpleegd op 29 januari 2016; UNHCR Libya, Information provided by UNHCR to the Directory North Africa and

Middle East / Ministry of Foreign Affairs, The Hague Netherlands, Skype interview, 23 Juni 2015, Den Haag and

written communication, september 2015.
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UNHCR raadt landen die te maken hebben met asielaanvragen van Libiërs en

personen met een verblijf in Libië aan om alle (gedwongen) terugkeerbesluiten op te

schorten, inclusief die van afgewezen asielzoekers, totdat de veiligheids- en

mensenrechtensituatie in Libië dusdanig is verbeterd dat een veilige en

menswaardige terugkeer mogelijk is.381

6.3.4 United Nations Children’s Fund (UNICEF)

UNICEF ondersteunt de Libische autoriteiten onder meer door middel van projecten

op het terrein van basisonderwijs, kinderbescherming en –rechten en

beleidsontwikkeling met betrekking tot de eerbiediging van de rechten van kinderen

in Libië.382

6.3.5 International Organization for Migration (IOM)

IOM ondersteunt de Libische autoriteiten bij het beheersen van de diverse

migrantenstromen, waaronder illegale migratie, maar ook bij ontwikkelingen op het

gebied van bijvoorbeeld de gezondheidszorg. IOM is nauw betrokken bij gevallen

van vrijwillige terugkeer van met name sub-Sahara Afrikanen.383

6.3.6 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

De IFRC in Libië assisteert bij de opvang en behandeling van gewonden in

ziekenhuizen, bij de levering van medische voorzieningen aan ziekenhuizen en bij de

transfer van gewonden naar ziekenhuizen. Ook monitort IFRC de situatie van

gevangenen in diverse detentiecentra, levert het bijdrages op het gebied van

ontmijning en levert het hulpgoederen en voorzieningen aan migranten en

binnenlands ontheemden in opvang- en ontheemdenkampen.384

6.4 Terugkeer

Illegale in- en uitreis is strafbaar in Libië krachtens wet 19/2010 inzake de

bestrijding van illegale immigratie.385 Er zijn geen gegevens bekend geworden over

gedwongen teruggekeerde Libiërs en hun mogelijke behandeling door de autoriteiten

bij terugkeer binnen de verslagperiode.

Volgens een uitspraak uit 2014 van het UK Immigration and Asylum Chamber Upper

Tribunal, lopen de volgende groepen een verhoogd risico in de negatieve

belangstelling te komen van veiligheidsdiensten van de (feitelijke) autoriteiten of

van milities bij terugkeer (onder andere na een afgewezen asielverzoek) via de

vlieghaven van Tripoli:386

 Voormalige, hooggeplaatste functionarissen van het Qadhafy-regime,

inclusief leden van diens veiligheidsdiensten;

 Personen die behoren tot de Tawergha, Mashashiya en Tuareq etnische

groepen, vanwege hun (vermeende) loyaliteit aan het regime van Qadhafy;

381 UNHCR, UNHCR position on returns to Libya – update I, oktober 2015.
382 Zie website UNICEF Libya, http://www.unicef.org/infobycountry/laj.html, geraadpleegd op 29 januari 2016.
383 Website IOM, https://www.iom.int/countries/libya/general-information, geraadpleegd op 29 januari 2016.
384 Zie website IFRC, http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/middle-east-and-north-africa/libyan-red-

crescent/, geraadpleegd op 29 januari 2016; IFRC, Emergency plan of action report, Libya: Complex emergency, 11

januari 2016.
385 Zie voor een Engelstalige versie van de wet: http://www.security-legislation.ly/sites/default/files/files/lois/510-

%20Law%20No.%20%2819%29%20of%202010_EN.pdfhttp://www.security-legislation.ly/node/32174.
386 Immigration and Refugee Board of Canada, Libya: Treatment of returnees, including failed refugee claimants and

international students supported by the Qaddafi regime (2012-january 2015), 14 januari 2015, via Ecoi.net,

http://www.ecoi.net/local_link/295393/416432_en.html. De uitspraak van het Upper Tribunal is te downloaden op

deze website: https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2014-ukut-318
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 Vrouwen met een ‘Afrikaanse etniciteit’, vrouwen die slachtoffer zijn

geworden van seksueel geweld, inclusief degenen die werden verkracht door

strijders van het Qadhafy-regime of andere combattanten en vrouwen die

werden beschuldigd of verdacht van seksuele misdragingen of overtredingen

gericht tegen de familie-eer.

Personen die behoren tot de bovengenoemde categorieën zouden volgens dezelfde

bron ook een verhoogd risico lopen onderweg naar de bestemming alsnog te worden

gedetineerd bij een controlepost (van een militie), in geval zij ongehinderd voorbij

de controle van het vliegveld in Tripoli zouden komen. Het is onbekend of het

verschil uitmaakt welk soort document iemand bij zich heeft bij terugkeer.
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http://www.volkskrant.nl/buitenland/vs-voeren-luchtaanval-uit-op-libische-is-leider~a4186584/
http://www.wrmea.org/2015-june-july/war-weary-libyans-fleeing-to-tunisia.html
http://www.wrmea.org/2015-june-july/war-weary-libyans-fleeing-to-tunisia.html
https://warsclerotic.wordpress.com/2016/01/12/isis-shifts-to-libya/
http://www.worldbulletin.net/haber/165223/gunmen-abduct-50-tunisians-in-western-libya
http://www.worldbulletin.net/haber/165223/gunmen-abduct-50-tunisians-in-western-libya
http://ww4report.com/node/14121
https://www.yahoo.com/news/libya-army-chief-haftar-hero-hindrance-194941387.html?ref=gs
https://www.yahoo.com/news/libya-army-chief-haftar-hero-hindrance-194941387.html?ref=gs
http://www.zemzemtijdschrift.nl/node/26
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7.2 lijst van gebruikte afkortingen

AI – Amnesty International

AQIM – Al-Qaïda in de Islamitische Maghreb

ASD – Ansar al-Sharia Derna

ASL – Ansar al-Sharia Libya

ASMB – Abu Salim Martyrs Brigade

ATFD – Association Tunisienne de Femmes Democrates

BRSC – Benghazi Revolutionaries Shura Council

CD – Constitutional Declaration

CDA – Constitution Drafting Assembly

CPJ – Committee to Protect Journalists

CRA – Civil Registry Authority

DCIM – Directorate for Combatting Illegal Migration

DCMF – Doha Centre for Media Freedom

DMSC – Derna Mujahideen Shura Council

FGM – Female Genital Mutilation

FH – Freedom House

FIDH – International Federation for Human Rights

GNA – Government of National Accord

GNC – General National Congress

GNS – Government of National Salvation

HoR – House of Representatives

HRW – Human Rights Watch

ICG – International Crisis Group

IDMC – Internal Displacement Monitoring Centre

IFRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

IOM – International Organisation for Migration

ISIS – Islamitische Staat in Irak en Syrië

LBC – Libya Body Count

LCFP – Libyan Center for Freedom of Press

LHBT – Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

LIFG – Libyan Islamic Fighting Group

LNA – Libyan National Army

LPA – Libyan Political Agreement

LROR – Libyan Revolutionairies Operations Room

NCCLHR – National Council for Civil Liberties and Human Rights

NINS – National Identity Number System

NTC – National Transitional Council

OHCHR- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

PC – Presidential Council

RSF – Reporters sans Frontières

SCYI – Shura Council of the Youth of Islam

SR SUMX – United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or

Arbitrary Executions

SSC – Supreme Security Committee

TSC – Temporary Security Committee

UASC – United Ajdabiya Shura Council

UNDP – United Nations Development Programme

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF – United Nations Childeren’s Emergency Fund

UNSMIL – United Nations Support Mission in Libya

VN – Verenigde Naties
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7.3 Kaart van Libië

Bron: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/libya.pdf

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/libya.pdf

