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DW
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Ethiopian National Defense Forces
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Human Rights Watch
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International Crisis Group
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Immigration and Refugee Board of Canada
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Minority Rights Group International
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Oromo Federal Congress

OHCHR

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights
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Oromo Liberation Army
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Oromo Liberation Front

ONLF

Ogaden National Liberation Front

OSG

Oromo Support Group

SNNP

Southern Nations, Nationalities and Peoples
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Tigray Defense Forces

TPLF

Tigray People’s Liberation Front

UNECA

United Nations Economic Commission for Africa

VOA

Voice of America

WPF

World Peace Foundation

Pagina 3 van 24

ETHIOPIE. De algemene situatie in Addis Abeba
28 maart 2022

Inleiding
Deze COI Focus maakt een stand van zaken op over de algemene situatie in de Ethiopische hoofdstad
Addis Abeba. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van januari 2021 tot februari
2022. Het onderzoek werd afgesloten op 25 februari 2022.
De analyse bestaat uit drie delen. Het eerste hoofdstuk beschrijft de geografie en demografie van de
stad. Het tweede hoofdstuk licht de veiligheidssituatie toe. Het derde hoofdstuk focust ten slotte op
de situatie van bepaalde profielen in de hoofdstad.
Cedoca raadpleegde voor het opstellen van dit document berichtgeving van lokale en internationale
nieuwskanalen alsook rapporten van niet-gouvernementele organisaties. Cedoca consulteerde
Ethiopische lokale media zoals Fana BC, Ethiopian Monitor en Addis Standard, internationale media
zoals Al Jazeera, BBC en CNN, mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch (HRW), Amnesty
International (AI), onderzoeksinstituten zoals Freedom House en International Crisis Group (ICG) en
rapporten van andere migratiediensten zoals de Immigration and Refugee Board of Canada (IRB).
Deze COI Focus maakt gebruik van cijfergegevens over veiligheidsincidenten uit de databank van het
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een Amerikaanse non-profitorganisatie die
informatie over conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. Ervaren onderzoekers verzamelen
de data bij een brede waaier van lokale, regionale en internationale nieuwsbronnen en organisaties.
Voor Ethiopië zijn dat onder meer de Ethiopian Satellite Television and Radio (ESAT), Oromiya Media
Network, Amhara Media Corporation, Borkena, BBC News, Reuters, Deutsche Welle (DW), Voice of
America (VOA) en Agence France-Presse (AFP). De databank is publiek beschikbaar op de website van
ACLED en wordt voortdurend aangevuld en bijgewerkt wanneer nieuwe informatie (al dan niet over
een reeds ingevoerd incident) aan het licht komt.1 De cijfers van ACLED die Cedoca in deze COI Focus
gebruikt zijn opgevraagd op 12 januari 2022. De inventaris van ACLED geeft het type van geweld, de
actoren van geweld, een beschrijving van de incidenten, de locatie en het aantal dodelijke slachtoffers
weer.2 ACLED wijst erop dat de verzamelde gegevens in zekere mate de prioriteiten van de
verslaggeving door media en organisaties weerspiegelen en dat een onderschatting van het geweld
zodoende mogelijk is.3
Cedoca volgt de veiligheidsomstandigheden in Ethiopië voortdurend op. Als er zich fundamentele
wijzigingen of ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk veranderen, dan
zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.

1
2
3

ACLED, 10/04/2019, url
ACLED, 10/04/2019, url
ACLED, 10/04/2019, url
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1. Algemeen
1.1. Geografie
Ethiopië is een multi-etnische federatie waarbij de grootste etnische groepen hun eigen staten
besturen en opereren met een aanzienlijke autonomie ten opzichte van de federale overheid. Het land
is verdeeld in elf regionale staten (kililoch in het Amhaars) volgens etnische groepen. De elf regio’s
zijn Sidama, Tigray, Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Somali, Oromia, Gambela, de Southern
Nations, Nationalities and Peoples (SNNP), de South West Ethiopian People’s State en Harari.4 De elf
regio’s zijn verdeeld in zones, op hun beurt verdeeld in districten (woreda in het Amhaars) en buurten
of wijken (kebele in het Amhaars).5
De Ethiopische hoofdstad Addis Abeba6 geniet, net als Dire Dawa, een speciale status en valt onder
het bestuursmandaat van de federale overheid.7 Addis Abeba, ook gekend onder haar originele naam
Finfinne, is de politieke hoofdstad en het belangrijkste commerciële en culturele centrum van Ethiopië.
De stad ligt geografisch in het hart van het land en beslaat een totaal van 540 km² oppervlakte,
omgeven door bergachtig landschap. Addis Abeba was tot 2020 verdeeld in tien substeden genaamd
kifle-ketemas, en 116 woreda’s, de laagste administratieve eenheden.8 Deze tien substeden zijn
geografisch weergegeven op onderstaande kaart:

Figuur 1: Map of Addis Ababa and the study sub-city, 01/20099

In oktober 2020 wordt Lemi Kura toegevoegd als elfde substad.10

Addis Standard, 03/11/2021, url
LIFOS, 14/05/2020, url; DFAT, 12/08/2020, p. 15, url
6
Een interactieve kaart van de hoofdstad is te vinden op: Addismap.com, s.d., url
7
Erena D. et. al, 2017, pp. 5-6, url; LIFOS, 14/05/2020, url; DFAT, 12/08/2020, p. 15, url
8
Erena D. et. al, 2017, pp. 5-6, url
9
Abebe T., 01/2009, p. 8, url
10
Borkena, 21/10/2020, url; Fana BC, 20/10/2020, url
4
5
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1.2. Demografie
De laatste volkstelling in Ethiopië is uitgevoerd in 2007. Uitspraken over het huidige bevolkingsaantal
in Ethiopië en per stad zijn gebaseerd op schattingen. De volkstelling van 2007 noteert 73.750.932
Ethiopiërs.11 Volgens de Wereldbank wonen er in 2018 iets meer dan 109 miljoen mensen in Ethiopië.12
De volkstelling van 2007 telt 2.739.551 inwoners in Addis Abeba.13 Het nationale centrale bureau voor
de statistiek (Central Statistical Agency, CSA) dat prognoses van de nationale volkstelling uitvoert,
schat de bevolking van Addis Abeba in 2015 op 3.273.000. Op basis van dit cijfer, is de bevolking van
Addis Abeba goed voor 3,6 % van de nationale bevolking en 18 % van de stedelijke bevolking in
Ethiopië.14 Volgens de schatting van het CIA World Factbook wonen in 2022 5,228 miljoen mensen in
de hoofdstad.15 Addis Abeba heeft meer dan tien keer de bevolkingsomvang van Adama, de op een
na grootste stad.16
Addis Abeba is een van de snelst groeiende steden in Afrika. De status en ligging van de stad maken
van Addis Abeba een smeltkroes van mensen met verschillende achtergronden en geografische
oorsprong.17 Als diplomatiek centrum van Afrika herbergt Addis Abeba een aantal internationale
organisaties, zoals het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie (AU) en de Economische Commissie voor
Afrika van de Verenigde Naties (UNECA). Veel mensen trekken naar de stad op zoek naar
werkgelegenheid en diensten. Het jaarlijks groeipercentage varieert van 2 tot 4 %.18
Addis Abeba kent een jeugdige populatie. Naar schatting 24 % van de stadsbevolking is jonger dan
15 jaar, 72 % is tussen 15 en 65 jaar oud. Het aandeel van de stadbevolking dat jonger is dan 15 jaar
neemt al enkele jaren af. De bevolkingsgroei in de stad die de afgelopen jaren is waargenomen, is
volgens het rapport van Dawit Erena et al. uit 2017 eerder te wijten aan de hoge migratie naar de
stad vanwege de werkgelegenheid en de onderwijsmogelijkheden.19
Ethiopië kent drie belangrijke religieuze groepen (orthodox-christendom, islam en protestantisme).
De bevolking bestaat uit meer dan tachtig etnische groepen, waarvan de Oromo en Amhara meer dan
de helft van de bevolking van het land uitmaken, respectievelijk 34,6 en 27,1 % in 2007. De rest is
gefragmenteerd in veel kleinere etnische groepen. De op een na grootste zijn de Somali en Tigray met
elk iets meer dan 6 %.20 Veel etnische groepen kennen een hoge religieuze homogeniteit, in die mate
dat de etnische identiteit en de religieuze identiteit als een gezien worden. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij de Amhara of Tigray, die elk voor meer dan 90 % orthodox zijn of de Somali die bijna uitsluitend
moslim zijn. Andere groepen, zoals de Oromo, zijn religieus divers en zijn verspreid over overwegend
islamitische, orthodoxe en protestantse regio's.21
ICG beschrijft de hoofdstad als multi-etnisch.22 De COI-dienst van het Canadese IRB citeert een
professor antropologie en Afrikaanse studies van de Universiteit van Leiden die aangeeft dat alle
etnische groepen aanwezig zijn in Addis Abeba en dat de stad geen duidelijk etnisch profiel heeft. De
stad is niet verdeeld in verschillende etnische groepen of etnische buurten. 23 Volgens de volkstelling

CSA Ethiopia, 2007, p. 14, url
World Bank, 2019, url
13
CSA Ethiopia, 2007, p. 14, url
14
CSA Ethiopia, 2015 geciteerd door Erena D. et.al, 2017, pp. 10-11, url
15
CIA World Factbook, 2022, url
16
MoUDHC, 2015, via Erena D. et.al, 2017, url
17
Erena D. et.al, 2017, pp. 5-6, url
18
Erena D. et.al, 2017, pp. 5-6, url; CSA, 2015 geciteerd door Erena D. et.al, 2017, pp. 10-11, url;
Worldpopulationreview.com, s.d., url
19
CSA Ethiopia, 2013 geciteerd door Erena D. et.al, 2017, pp. 10-11, url
20
Government of Ethiopia, 2007, url; EIP, 01/2021, url
21
Government of Ethiopia, 2007, url; EIP, 01/2021, url
22
ICG, 19/07/2019, url
23
IRB, 04/10/2021, url
11
12
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van 2007 zijn de Amhara de grootste etnische groep in Addis Abeba, met bijna de helft (47 %) van
de bevolking. De Oromo zijn goed voor 19 % en de Gurage voor 16 % van de stadsbevolking. De rest
van de stad is verdeeld tussen de Tigray, de Silt'e en de Gamo.24 De belangrijkste talen weerspiegelen
ook de grootste etnische groepen in de stad met Amhaars (71 %), Oromo (10 %) en Gurage (8 %)
als de meest gesproken moedertalen.25 Ongeveer 82 % van de bevolking is orthodox-christen, 12,7 %
van de inwoners is moslim, 3,9 % protestant, minder dan 1 % katholiek en een kleiner percentage
volgt een ander geloof.26

2. Veiligheid
2.1. Nationale context
AI besluit in 2021 dat terugkerende onrust en geweld in Ethiopië heeft geleid tot meer politieke
polarisatie langs etnische lijnen. Dit hindert de verdere realisatie van politieke en
mensenrechtenhervormingen die in 2018 waren gestart.27 In juni 2021 vinden verkiezingen plaats die
ontsierd worden door beperkingen op vrije meningsuiting en onveiligheid in verschillende regio’s van
het land. De regerende Prosperity Party van premier Abiy Ahmed wordt herkozen voor een termijn
van vijf jaar.28
De mensenrechten- en humanitaire situatie in Ethiopië verslechtert verder in 2021, geeft HRW aan.
Burgers worden getroffen door een verwoestend conflict in Tigray, mensenrechtenschendingen door
de veiligheidstroepen, aanvallen door gewapende groeperingen en dodelijk etnisch geweld in onder
meer Amhara, Oromia en Benishangul-Gumuz.29 Hier volgt een beknopt overzicht van de verschillende
conflicten en breuklijnen die Ethiopië kent.
Het conflict in de regio Tigray, dat op 4 november 2020 begint, plaatst de Ethiopische federale
regering, ondersteund door de speciale (paramilitaire) politie-eenheden en lokale milities van de
naburige regio Amhara en Eritrese troepen, tegenover de regionale regering van Tigray, onder leiding
van de Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Regeringstroepen en bondgenoten plegen geweld en
mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking. Er is sprake van gedwongen ontheemding,
wijdverbreid seksueel geweld, willekeurige beschietingen, plundering en aanvallen op scholen en
ziekenhuizen. Midden 2021 bevinden naar schatting 350.000 mensen zich in hongersnood. Nadat de
regeringstroepen zich eind juni 2021 uit veel delen van Tigray terugtrekken, is er sprake van een de
facto blokkade van Tigray waardoor humanitaire hulp de regio niet bereikt. Het conflict breidt zich
vervolgens uit naar de regio's Amhara en Afar wat leidt tot grootschalige ontheemding. Tigray-troepen
zijn betrokken bij ernstige mistoestanden tegen burgers in Amhara en Afar.30
In het westen en zuiden van de regio Oromia resulteren regeringscampagnes tegen gewapende
rebellengroeperingen in ernstige mensenrechtenschendingen tegen burgers door alle partijen.31
Gewapende groepen zoals het Oromo Liberation Army (OLA) en Oromo-milities voeren aanvallen uit
op functionarissen, politie en burgers, voornamelijk Amhara, waaronder moorden en plunderingen.

Government of Ethiopia, 2007, p. 30, url
Government of Ethiopia, 2007, pp. 59-60, url
26
Government of Ethiopia, 2007, url
27
AI, 2021, url
28
HRW, 2022, url
29
HRW, 2022, url
30
AI, 2021, url; HRW, 2022, url; Eritrea Focus & Oslo Analytica, 05/07/2021, url; ICG, 26/10/2021, url; Eritrea
Focus & Oslo Analytica, 15/02/2022, url
31
Voor een uitgebreide analyse van de veiligheidssituatie in de regio Oromia, raadpleeg de COI Focus over de
veiligheidssituatie in Oromia: CGVS/CGRA - Cedoca, 15/02/2022, url
24
25
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Oromo Special Forces en politiediensten gaan over tot arrestaties, detentie en standrechtelijke
executies van burgers die ervan worden beschuldigd het OLA te steunen.32
Ook in de regio Benishangul-Gumuz wakkeren spanningen over politiek en landbestuur geweld tussen
gemeenschappen aan in de regio. Met name in de zone Metekel escaleert het geweld en nemen
gewelddaden door gewapende milities toe.33
In de regio Amhara leidt de moord op een imam in maart 2021 tot geweld tussen gemeenschappen in
de speciale zones North Shewa en Oromia waar veel etnische Oromo wonen. Honderden burgers
sterven, meer dan 200.000 mensen raken ontheemd en eigendommen raken beschadigd. Duizenden
burgers van de Qimant-minderheid vluchten halverwege het jaar naar Soedan nadat Ethiopische
strijdkrachten en Amhara-milities hun dorpen hadden aangevallen.34
Het conflict tussen Afar- en Somali-gemeenschappen over betwiste grenzen neemt toe doorheen 2021.
Regionale strijdkrachten van beide regio’s zijn betrokken bij schermutselingen op de grens die
honderden doden eisen in maart en juli 2021.35 Tenslotte kent ook de regio Southern Nations,
Nationalities, and People’s (SNNP) in het zuiden van het land verschillende conflicten tussen
gemeenschappen over politiek en landbestuur.36

2.2. Veiligheidssituatie in Addis Abeba
De veiligheidssituatie in Addis Abeba is in het algemeen goed ondanks bestaande politieke spanningen
en het geweld in de verschillende regio’s van het land. De Britse Afrika-deskundige Alex de Waal
schrijft in november 2021 dat de Ethiopische hoofdstad “sinds lang een bubbel op zich is, waar honger
en geweld in de verschillende regio’s van het land genegeerd worden tot het moment waarop de
inwoners van Addis de honger voelen en de geweerschoten horen”. De Waal stelt dat die zeepbel begin
november 2021 uiteenspat nadat Tigray-troepen de hoofdstad naderen en ambassades zich haasten
om hun personeel te evacueren. Overheidsfunctionarissen sturen hun families naar het buitenland.
Elke vlucht vanuit Addis Abeba is overboekt.37
Eind oktober 2021 vallen Dessie en Kombolcha, twee steden in de regio Amhara gelegen op de
hoofdweg tussen de haven van Djibouti en de hoofdstad Addis Abeba, in handen van de Tigraytroepen.38 Nadat de Tigray-troepen en het OLA, die in augustus 2021 een alliantie aangaan,
aankondigen verder op te rukken naar de hoofdstad, roepen de federale autoriteiten op 2 november
2021 de nationale noodstand uit.39 Op 3 november 2021 vertrouwt een hooggeplaatste diplomatieke
bron in Ethiopië aan CNN toe dat Tigray-troepen en het OLA zich aan de rand van de hoofdstad
bevinden. Het stadsbestuur van Addis Abeba instrueert de inwoners om hun wapens te registreren en
zich in lokale buurten te verzamelen en te organiseren om hun omgeving te beschermen.40 Er wordt
gevreesd voor gevechten in de hoofdstad. Verschillende landen roepen hun onderdanen eind
november 2021 op Ethiopië te verlaten.41
De nationale noodtoestand van zes maanden geeft de regering verregaande bevoegdheden om
mensen te arresteren en vast te houden op basis van een redelijk vermoeden van samenwerking met

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

EPO, s.d., url; HRW, 2022, url
Addis Standard, 01/10/2021, url
Al Jazeera, 25/04/2021, url; Al Jazeera, 06/10/2021, url; Addis Standard, 15/02/2022, url
Addis Standard, 07/04/2021, url; Al Jazeera, 28/07/2021, url
Addis Standard, 08/04/2021, url; Addis Standard, 08/06/2021, url; Addis Standard, 10/02/2022, url
Responsible Statecraft (de Waal A.), 10/11/2021, url
Al Jazeera, 02/11/2021, url; Al Jazeera, 31/10/2021, url
Africa News, 08/11/2021, url; HRW, 08/11/2021, url; VOA, 24/11/2021, url
CNN, 03/11/2021, url
VOA, 24/11/2021, url
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“terroristische groeperingen” zonder gerechtelijk bevel en gerechtelijk toezicht.42 HRW meldt dat
veiligheidstroepen in Addis Abeba buurtonderzoeken uitvoeren en Tigray vasthouden en willekeurige
arrestaties van Oromo uitvoeren in de buitenwijken van de hoofdstad en in de conflictgebieden in
Oromia.43
Eind november 2021 besluit premier Abiy Ahmed zelf naar het front te trekken. Deze aankondiging,
de massale mobilisatie van burgers alsook de hernieuwde inzet van drones, zorgen voor een nieuwe
dynamiek in het conflict in het noorden van Ethiopië. De federale troepen en haar bondgenoten slagen
erin een reeks steden te heroveren op de Tigray-troepen, die zich begin december 2021 terugtrekken
naar de regio Tigray, waarmee de dreiging van vijandelijkheden in Addis Abeba wegebt.44
De door Cedoca geraadpleegde bronnen, waaronder ACLED en ICG, maken geen gewag van een
gewapend conflict tussen strijdende partijen in de hoofdstad Addis Abeba.
Voor de periode van 1 januari 2021 tot 14 januari 2022 registreert ACLED geen enkel geweldincident
onder de ACLED-categorie battles wat geweld tussen twee politiek georganiseerde gewapende groepen
inhoudt. ACLED registreert drie incidenten in deze periode, waarvan de organisatie er twee als
explosions/remote violence en een als violence against civilians categoriseert.45 Op 18 april 2021
komen twee mensen om het leven bij een granaatontploffing in Lideta in Addis Abeba.46 Op 14 juni
2021 ontploft een bom in Lideta voor het Yordanos Ziekenhuis. Een persoon raakt gewond bij de
ontploffing. Bij beide incidenten is onbekend wie achter de ontploffingen zit.47 Op 9 mei 2021 vuurt de
Ethiopische federale politie traangas af om een groep moslims uiteen te drijven op het Meskelplein in
Addis Abeba. De groep verzamelde er om samen iftar te vieren. Enkele aanwezigen raakten licht
gewond.48
ACLED neemt ook andere incidenten op, meer bepaald onder de categorieën riots, protests en strategic
developments. Deze worden niet in dit hoofdstuk opgenomen. Een volledig overzicht van de
verschillende categorieën en subcategorieën van incidenten is terug te vinden in een nota van Cedoca
over de methodologie van ACLED.49
Crisis24, een team van interdisciplinaire experts die veiligheidsanalyses produceren, schrijft begin
januari 2022 dat veiligheidsfunctionarissen een verhoogd niveau van waakzaamheid zullen blijven
handhaven in Addis Abeba. Patrouilles, controleposten en zoekacties zullen volgens Crisis24 naar alle
waarschijnlijkheid blijven doorgaan in het hele land. Crisis24 voegt toe dat hoge ambtenaren
bewegingsbeperkingen kunnen invoeren en het gebruik van telecommunicatie inperken in het geval
van veiligheidsproblemen.50
Het hoofdkwartier van de AU huist in Addis Abeba. Begin februari 2022 vindt in de stad de 35e top van
de AU plaats. Dat deze top doorgaat in Addis is volgens Imogen Hooper, analiste bij ICG, een politieke
overwinning voor Ethiopië. De analiste stelt dat de regering enorme druk heeft uitgeoefend om de top
fysiek te laten plaatsvinden omdat het een gevoel van normalisatie creëert.51
Op 15 februari 2022 keurt het parlement het voorstel van de ministerraad ter beëindiging van de
noodtoestand goed. Het parlement stemt ook voor een besluit dat bepaalt dat de Onderzoeksraad
voor de Noodtoestand binnen een maand de lopende juridische processen moet afronden. Evenzo eist
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het besluit van de wetgevende instanties om onderzoeken die tijdens de noodtoestand zijn gestart,
over te hevelen naar de reguliere rechtsgang.52 De Ethiopische Mensenrechtencommissie (Ethiopian
Human Rights Commission, EHRC) verwelkomt de opheffing van de noodtoestand op 15 februari 2022,
van kracht sinds 2 november 2021, en roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle burgers die op
grond van de noodtoestand worden vastgehouden. De EHRC waarschuwt de autoriteiten alle andere
noodzakelijke documenten af te geven aan de betrokken om de terugkeer naar het normale leven te
bespoedigen.53

3. Specifieke profielen in de hoofdstad
3.1. De situatie van verschillende etnische groepen
IRB verwijst in een antwoorddocument van oktober 2021 naar een professor antropologie en
Afrikaanse studies aan de Universiteit van Leiden die het volgende te zeggen had over de behandeling
van etnische groepen in Addis Abeba:
“Addis Ababa is a ‘predominantly’ safe city for all ethnic groups and a ‘dynamic place of opportunity’
for an increasing influx of rural migrants. Many people are of mixed descent and ‘[i]n general, no
systematic ethnic discrimination is practiced in the capital.’ ‘Ethnic identification is not a dominant
and exclusivist practice in public spaces,’ except for ethno-nationalist party members who ‘pursue
a particularist agenda.’ However, there are ethnic and linguistic solidarity networks that ‘may
privilege one person over another in certain domains’ such as jobs and political functions. ‘Usually,
the longer people and their ancestors are settled in the city, the more entrenched and successful
they are.’”54
Een research fellow bij de Brookings Institution, een non-profit beleidsorganisatie gevestigd in
Washington DC, verklaart in augustus 2021 aan de Canadese IRB dat er voor niet politiek actieve
burgers weinig kans is om het doelwit te worden van de overheid louter op basis van etnische identiteit,
vooral in Addis Abeba.55
IRB contacteert verschillende bronnen om na te gaan of er sprake is van discriminatie bij de toegang
tot huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg in Addis Abeba. Hoewel de
antwoorden onderling verschillen en sommigen favoritisme aanhalen ten opzichte van de Oromo dan
wel de Amhara, meldt geen enkele contactpersoon discriminatie inzake toegang tot huisvesting,
werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg in de hoofdstad.56

3.1.1. Tigray
Het is moeilijk te bepalen hoeveel Tigray anno 2022 in Addis Abeba wonen. De laatste volkstelling
dateert van 2007. In dat jaar wonen er volgens de CSA 169.182 Tigray in de hoofdstad.57
Bij aanvang van het federale offensief in november 2020 geeft Le Monde aan dat een gewapend conflict
gepaard dreigt te gaan met excessen tegen de Tigray-bevolking in de rest van het land.58 De Noorse
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hoogleraar Kjetil Tronvoll haalt in diezelfde periode aan dat Tigray werkzaam op sleutelposities bij
politie, veiligheidstroepen en het diplomatieke korps gearresteerd worden, huisarrest krijgen of
ontslagen worden. Politie vallen Tigray-huishoudens in Addis Abeba en elders lastig. Ze doorzoeken
huizen naar wapens, documenten of geld en registeren de bewoners.59
Eind april 2021 bericht Associated Press (AP) dat Ethiopië duizenden Tigray heeft opgepakt en
ondergebracht in detentiecentra in het hele land op beschuldiging van verraad. De regering erkent dat
ze een klein aantal hoge militaire Tigray-functionarissen heeft opgesloten. Maar AP meldt dat de
detenties veel omvangrijker en arbitrairder zijn dan de regeringsverklaringen doen vermoeden. Twee
bronnen melden AP over de opstart van heropvoedingsprogramma’s. Familieleden van gedetineerden
krijgen te maken met ontslagen, uithuiszettingen en bevroren bankrekeningen. 60 Ook Reuters meldt
in mei 2021 dat in het hele land Tigray worden gearresteerd, lastiggevallen, ontslagen of geschorst.61
Procureur-generaal Gedion Timothewos ontkent het bestaan van een overheidsbeleid om Tigrayfunctionarissen te arresteren, maar geeft aan dat de overheid grondig en voorzichtig te werk moet
gaan omdat “het TPLF een enorm netwerk heeft in Addis Abeba”. Hij sluit daarom niet uit dat
onschuldige mensen in deze situatie terecht kunnen komen. Een hoge regeringsfunctionaris verklaart
aan Reuters dat er nog steeds heel wat Tigray voor de regering of in staatsbedrijven werken.
Arrestaties hebben volgens hem geen verband met etniciteit, wel met verdachte relaties met het
TPLF.62
De ministerraad keurt op 1 mei 2021 een resolutie goed die het TPLF en het OLA, door de regering
Oromo Liberation Front (OLF)-Shane genoemd, aanduiden als terroristische organisaties. Het Huis van
Afgevaardigden stemt met de resolutie in op 6 mei 2021.63
Verschillende bronnen berichten midden juli 2021 dat sinds de federale terugtrekking uit Tigray op 28
juni 2021, de autoriteiten honderden Tigray hebben opgepakt en tientallen bedrijven, winkels en bars
van Tigray hebben gesloten in het hele land, maar vooral in de hoofdstad. Het stadsbestuur van Addis
Abeba geeft daarvoor verschillende redenen, onder meer het niet naleven van de COVID-19maatregelen. In andere gevallen blijft een reden uit.64 The Reporter bericht over gedwongen sluitingen
van bedrijven in de hoofdstad omwille van illegale zakelijke activiteiten. De krant meldt tevens de
sluiting van drie magazijnen van personen verdacht van het steunen van het TPLF.65 The Economist
schrijft over honderden arrestaties en de sluiting van tientallen bedrijven die eigendom zijn van Tigray,
in sommige gevallen enkel vanwege het spelen van Tigray-muziek.66 Ook in september en oktober
2021 getuigen Tigray over langdurige gedwongen sluitingen van hun bedrijven.67
Waar de politiecommissaris van Addis Abeba, Getu Argaw, aangeeft dat gewone burgers niets te
vrezen hebben, beschuldigen AI en HRW de autoriteiten van etnische profilering. Midden juli 2021
schrijft AI in een rapport dat de politie in Addis Abeba willekeurig tientallen Tigray arresteert en
vasthoudt zonder eerlijk proces. Terwijl sommige mensen op borgtocht zijn vrijgelaten, zitten
honderden anderen vast op onbekende locaties. AI is niet op de hoogte van strafrechtelijke
vervolgingen tegen degenen die nog in hechtenis zijn. AI meldt een soortgelijk patroon van
willekeurige arrestaties gericht op Tigray in Awash Sebat, een stad in de regio Afar, 200 kilometer ten
oosten van Addis Abeba.68 Addis Standard wijst op grootschalige willekeurige arrestatie van honderden
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Tigray in Addis Abeba, waaronder ongeveer 40 personen recent teruggekeerd uit Saoedi-Arabië.69
Procureur-generaal Gedion Timothewos wijst erop dat het parlement het TPLF als terroristische
organisatie bestempelt en dus moet iedereen die dit soort organisaties steunt ter verantwoording
worden geroepen. Het TPLF is langs etnische lijnen georganiseerd en bijgevolg zijn de meeste
aanhangers van één etnische groep.70
Eind augustus 2021 richt de Ethiopische Federale Politie een taskforce op om terroristen gestuurd door
het TPLF te arresteren en te vervolgen.71 De taskforce kondigt op 2 november 2021 aan dat het
intensievere juridische maatregelen neemt tegen degenen die het TPLF steunen. De taskforce
waarschuwt bewoners die huizen, bedrijven, magazijnen en voertuigen verhuren waakzaam te zijn op
de identiteit van de huurders en verdachte informatie onmiddellijk te melden aan de politie.72
Wijdverbreide arrestaties escaleren in november 2021 na de afkondiging van de noodtoestand. De
World Peace Foundation, een filantropisch onderzoeksinstituut onder leiding van Alex de Waal en
verbonden aan The Fletcher School of Law and Diplomacy aan de Tufts University, wijst daarnaast op
haatspraak tegen Tigray door de Ethiopische regering en de mobilisatie van buurtmilities in de stad.73
AI en HRW melden dat veiligheidsdiensten in de hoofdstad massaal en willekeurig Tigray arresteren
als onderdeel van een escalerend en repressief optreden tegen de etnische groep. De arrestaties
gebeuren via huis-aan-huisbezoeken door veiligheidstroepen, met steun van burgerwachten, die de
identiteitsbewijzen van mensen op straat controleren. De EHRC verklaart dat onderzoek bevestigt dat
de arrestaties waarschijnlijk gebaseerd zijn op identiteit/etniciteit.74 De federale regering ontkent
enige etnische targeting.75 Het Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) van de VN
beschuldigt de Ethiopische autoriteiten er midden november 2021 van de noodtoestand te misbruiken
om burgers op te pakken op de loutere verdenking dat ze het TPLF of het OLA steunen.76 Tigray
beschrijven de BBC een nerveuze stemming in Addis Abeba, met mensen die hun accenten en identiteit
verbergen.77
In januari 2022 beschuldigt HRW de Ethiopische regering van het willekeurig vasthouden, mishandelen
en met geweld doen verdwijnen van Tigray die uit Saoedi-Arabië waren gedeporteerd.78
Al Jazeera bericht begin februari 2022 dat naarmate de etnische profilering en het aantal arrestaties
toenemen, ook het afpersen van gedetineerden door politie en gevangenisbewaarders toeneemt. De
BBC schrijft in november 2021 al over meldingen dat families steekpenningen moeten betalen om
verwanten vrij te krijgen.79
Er bestaan geen statistieken van het aantal Tigray in detentie in 2022. Volgens de VN zijn in november
2021 in de hoofdstad Addis Abeba in twee weken tijd minstens 1.000 Tigray, waaronder VNmedewerkers, gearresteerd.80 Een artikel in The Globe and Mail van begin november 2021 schrijft dat
de meeste schattingen uitgaan van duizenden Tigray die willekeurig gearresteerd zijn en vastgehouden
worden sinds het begin van de oorlog. Een politieke partij uit Tigray, Salsay Weyane, schat dat 20.000
tot 30.000 Tigray worden vastgehouden in verschillende detentiecentra buiten de regio Tigray.81 Een
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artikel van de World Peace Foundation van 1 december 2021 meldt de willekeurige arrestatie van
minstens 30.000 Tigray in Addis Abeba.82 Het hoofd van het communicatiebureau van de Ethiopische
regering stelt dat het aantal gearresteerde mensen niet meer dan 1.000 Tigray betreft.83
AP meldt dat een onbekend aantal Tigray in de laatste weken van februari 2022 is vrijgelaten nadat
de gevechten waren afgenomen en Ethiopië de noodtoestand heeft opgeheven.84
De EHRC uit haar ernstige bezorgdheid over de detentie van duizenden mensen in de hoofdstad en de
moeilijkheid om informatie te verzamelen over de behandeling van degenen die in detentie zitten.85

3.1.2. Amhara
AI verwijst in oktober 2020 naar verschillende opflakkeringen van geweld tussen Amhara en Oromo
in verschillende delen van Oromia, alsook in Addis Abeba.86 Dit geweld kent zijn oorsprong in historisch
gewortelde spanningen tussen de Oromo- en Amhara-gemeenschappen in Ethiopië die teruggaan op
een breder politiek geschil waarbij Oromo-nationalisten Amhara classificeren als hun belangrijkste
onderdrukker tijdens het keizerrijk. Amhara-activisten stellen dat onschuldige burgers als gevolg
daarvan worden vervolgd door Oromo-nationalisten.87
Na de moord op de beroemde Oromo-zanger Hachalu Hundessa in juni 2020 breekt dodelijk geweld
uit in Addis Abeba en verschillende steden in Oromia. Daarbij komen honderden mensen om,
voornamelijk onder de minderheden zoals de Amhara, christelijke Oromo en Gurage.88 Volgens
Minority Rights Group International (MRG), valt een georganiseerde en grote groep van overwegend
jonge mensen uit de Oromo-gemeenschap Amahara aan en brandt de groep hotels, scholen,
zakencentra en huizen van Amhara plat.89
De Amhara Association of America (AAA) meldt in een rapport van april 2021 getiteld Untold Massacres
Against Ethnic Amharas in Ethiopia dat de autoriteiten in Addis Abeba in februari 2021 meer dan 370
Amhara-huishoudens met geweld hebben verdreven uit een gebied vlakbij de internationale
luchthaven dat bekend staat als Bole Homes.90 Cedoca vond in de geraadpleegde bronnen geen andere
vermeldingen van dit incident.91 AAA haalt aan dat gerichte aanvallen tegen Amhara in onder meer
Oromia en Benishangul-Gumuz toenemen. Ook meldt deze bron een stijging van het aantal gedwongen
uitzettingen en arrestaties van Amhara in Addis Abeba. AAA betoogt dat de overheidsinstanties
verantwoordelijk zijn voor de gedwongen uitzettingen in Addis Abeba. Het meeste geweld gebeurt
buiten de hoofdstad door het OLA en gewapende groepen. AAA waarschuwt dat, gezien de verzwakte
staatscapaciteit en het gebrek aan zelfbeschikkingsrecht92 onder Amhara buiten de eigen regio in
Ethiopië, slachtingen tegen Amhara zullen doorgaan.93
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De EHRC toont zich midden oktober 2021 bezorgd over de aanvallen op burgers in de verschillende
woreda’s van de zones Oost-Wollega en Horo-Guduru Wollega in de regio Oromia. De commissie stelt
dat de situatie kan ontaarden in wijdverbreid geweld tussen Oromo- en Amhara-gemeenschappen.94
Wanneer Trigray-troepen en het OLA de hoofdstad in november 2021 bedreigen, waarschuwt William
Davison, senior analist voor Ethiopië van ICG, voor het risico op een ernstig gewapend conflict in de
hoofdstad tussen de Amhara en Oromo met betrokkenheid van het OLA.95
In december 2021 meldt Addis Standard dat leden van de Amhara-gemeenschap die het geweld in de
zone Oost-Wollega ontvluchten, worden opgevangen in geïmproviseerde kampen opgezet in een
kerkcomplex en enkele jeugdcentra in Addis Abeba. Het zoeken naar onderdak voor deze IDP’s in
Addis Abeba verloopt moeizaam.96 In februari 2022 bericht Addis Standard opnieuw over honderden
Amhara, ontheemd door maandenlang geweld in Wollega in het westen van Oromia, die hun toevlucht
zoeken in twee kerken in Addis Abeba waar buurtbewoners en parochianen de IDP’s voorzien van
voedsel en faciliteiten. Ontheemden krijgen er te horen dat de beste optie is dat ze zich opnieuw in de
zone Arsi in de regio Oromia vestigden, hun eerste toevlucht na hun vertrek uit Wollega.97
Cedoca vond geen verdere informatie in de geraadpleegde bronnen over de situatie van Amhara in
Addis Abeba.

3.1.3. Oromo
In de loop van 2019 ontstaat verdeeldheid tussen premier Abiy en zijn Oromo-bondgenoten, zowel
binnen als buiten de regerende partij. Oromo-groepen buiten de regerende partij, zoals het OLF en de
qeerroo98en andere minder zichtbare groepen, trekken de toewijding van de premier aan hun
doelstellingen in twijfel. Oromo-nationalisten, een belangrijke kracht tijdens de opstanden die premier
Abiy mee aan de macht brachten, beweren dat hij hun strijd voor meer autonomie en democratie
ondermijnt.99 Veel Oromo worden steeds kritischer ten opzichte van wat zij beschouwen als een
unitaire pan-Ethiopische retoriek en houding van de federale overheid.100
Op het geweld in de nasleep van de moord op muzikant en mensenrechtenactivist Hachalu Hundessa
volgt een brede, wijdverspreide repressie waarbij oppositieleden, critici en de media worden
aangevallen en gearresteerd, sommigen langdurig of meermaals.101 Vooraanstaande leden van de
politieke partijen OLF en Oromo Federal Congress (OFC) worden gearresteerd. De totale breuk tussen
Abiy en zijn aanhangers, waaronder ook Oromo, enerzijds, en Oromo-nationalisten en oppositiefiguren
anderzijds, is een feit.102
De opstand van het OLA in Oromia en het agressieve optreden van de veiligheidsdiensten eisen
burgerlevens in de regio.103
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HRW bericht daarnaast over arrestaties van Oromo buiten de hoofdstad.104 Het OHCHR ontvangt begin
december 2021 berichten over de vasthouding van zo'n 83 mensen, waaronder vier vrouwen, in de
zone Guji in het zuiden van de regio Oromia.105 Hoewel concrete cijfers over het aantal arrestaties van
Oromo verband houdend met de noodtoestand in Addis Abeba en in Oromia ontbreken, vat de Oromo
Support Group (OSG), een Britse ngo die mensenrechtenschendingen tegen de Oromo-gemeenschap
in Ethiopië in kaart brengt, heel wat informatie over arrestaties en detenties van Oromo, zowel burgers
als militanten en OLF-politici, samen in hun rapporten. 106 De informatie over arrestaties van Oromo
onder de noodtoestand is vooralsnog gefragmenteerd en anekdotisch.
Cedoca vond geen verdere informatie in de geraadpleegde bronnen over de situatie van de Oromo in
Addis Abeba.

3.2. Activisten en politieke oppositie
Freedom House categoriseert Ethiopië in haar rapport over 2021 als niet vrij.107
In de eerste zes maanden onder Abiy neemt de Ethiopische regering een relatief liberale, hands-off
benadering aan tegenover de reguliere media en online activiteiten, aldus een artikel van december
2020 in de krant Awash Post. Deze houding ten opzichte van vrije meningsuiting verandert in de
tweede helft van 2019 wanneer de regering van Abiy de macht consolideert voorafgaand aan de
verkiezingen gepland voor mei 2020 (uiteindelijk uitgesteld tot juni 2021 door de coronapandemie).
De dodelijke aanvallen op leden van etnische minderheidsgroepen in de buitenwijken van Addis Abeba
en delen van Oromia, na de moord op Oromo-muzikant Hachalu Hundessa in juni 2020, resulteren in
een hardhandig optreden tegen politieke partijen en hun leiders. Onder hen bevinden zich prominente
oppositiepolitici Jawar Mohammed, Bekele Gerba, Eskinder Nega en Lidetu Ayele. Openbare protesten
ter ondersteuning van deze personen zijn met geweld onderdrukt. De regering hindert politieke
bijeenkomsten en arresteert activisten, met name in de regionale staat Addis Abeba en Oromia. 108
The Awash Post betoogt in het artikel dat de regering van premier Abiy het rechtssysteem gebruikt
om kritische stemmen en afwijkende meningen het zwijgen op te leggen en politieke tegenstanders
uit te schakelen. Tegen het einde van 2020 hebben de autoriteiten zo goed als elke prominente
tegenstander van de premier opgesloten, stellen zowel Freedom House als The Awash Post. Leiders
van politieke partijen, journalisten en andersdenkenden worden vastgehouden zonder aanklacht en
voorgeleid in politiek gemotiveerde showprocessen. Oromo-academici en Tigray-activisten in het
buitenland worden weggezet als mensen die het land willen doen uiteenvallen met behulp van de
media. Verzet tegen de oorlog in Tigray herformuleert de regering als steun aan het TPLF, aldus de
krant.109
Volgens The Awash Post en Freedom House controleert de regering de toegang tot internet en alle
online activiteiten. De Ethiopische staat of personen die dicht bij de regering staan, controleren zo
goed als alle grote medianetwerken in het land.110 Tijdens of in afwachting van grootschalige protesten
wordt het internet vaak geheel of gedeeltelijk afgesloten.111
Het Ethiopian Human Rights Defenders Center (EHRDC) schrijft in mei 2021 dat
mensenrechtenactivisten, in de aanloop naar de verkiezingen van juni 2021, worden geconfronteerd
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met intimidatie, pesterijen, aanvallen en geweld door zowel overheids- als niet-overheidsactoren.112
Een research fellow bij de Brookings Institution verklaart aan het Canadese IRB in augustus 2021 dat
activisten en politici die standpunten innemen die botsen met de retoriek van de overheid risico lopen
op gevangenisstraf in Addis Abeba, of elders in Ethiopië, ongeacht hun etnische groep.113
In het kader van de vorming van een commissie voor nationale dialoog worden een aantal
vooraanstaande TPLF- en OFC-leden vrijgelaten.114 Terwijl heel wat anderen, waaronder leiders van
het OLF, opgesloten blijven, verklaart het ministerie van Justitie dat de aanklachten tegen de
vrijgelaten personen werden opgeheven om de inclusiviteit van de komende nationale dialoog te
waarborgen. Tegelijkertijd geeft de regering aan dat een inclusieve nationale dialoog niet betekent dat
er zal onderhandeld worden met terroristische groepen, doelend op het TPLF en het OLA. De drie
belangrijkste oppositiepartijen – het OFC, OLF en Ogaden National Liberation Front (ONLF) – geven
aan dat het benoemingsproces van de commissieleden niet onpartijdig was en ontbrak aan
vertegenwoordiging.115

3.3. Journalisten
The Awash Post verwijst in haar artikel van december 2020 eveneens naar het harde optreden van de
autoriteiten tegen de media. Journalist Zecharias Zelalem tweet diezelfde maand: “Nearly all have
expressed to me fears for their safety after having received death threats or been targeted by mass
slander campaigns. Some have changed addresses … others have stopped reporting completely”.116
HRW stelt dat dat journalisten die berichten over het conflict in Tigray, politieke activisten en
hulpmedewerkers te maken krijgen met intimidatie en arrestaties.117 De noodtoestand vergroot
volgens HRW niet alleen het risico op willekeurige arrestatie en detentie maar kunnen ook leiden tot
zelfcensuur door de media, activisten en mensenrechtenorganisaties, en leiden tot misbruik door de
veiligheidstroepen.118
Ethiopia Safety of Journalists stelt in december 2021 dat er een sterke stijging is van agressie
gedurende de laatste drie jaar tegen journalisten, zowel door de autoriteiten als door nietoverheidsactoren.119
Verschillende journalisten in Addis Abeba zijn in 2021 lastig gevallen, gearresteerd en vastgehouden
omwille van hun job, in het bijzonder als ze schrijven over het conflict in het noorden van het land en
de gewapend verzet in Oromia.120
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Samenvatting
Ethiopië is een multi-etnische federatie, opgedeeld in elf regio’s en twee bestuurlijk onafhankelijke
steden waaronder de hoofdstad Addis Abeba. De stad bestaat uit elf substeden.
De hoofdstad is multi-etnisch. Volgens de volkstelling zijn de Amhara de grootste etnische groep in
Addis Abeba, met bijna de helft van de stadspopulatie. De Oromo zijn goed voor 19 % van de bevolking
en de Gurage voor 16 % van de bevolking in Addis Abeba. De rest van de stad is verdeeld tussen de
Tigray, de Silt'e en de Gamo.
De door Cedoca geraadpleegde bronnen maken geen gewag van een gewapend conflict met strijdende
partijen in de hoofdstad Addis Abeba.
De hoofdstad is lang een bubbel geweest waar het geweld in de andere delen van het land geen invloed
heeft. In november 2021, wanneer Tigray- en Oromo-strijders de hoofdstad naderen, barst deze
bubbel. De federale regering kondigt een nationale noodtoestand af in november 2021. Een massale
mobilisatiecampagne, de inzet van drones en de aanwezigheid van premier Abiy aan de frontlijn doen
het tij keren. Een maand later trekken Tigray-troepen zich terug naar hun regio in het noorden en
concentreren Oromo-strijders zich meer op het westen en zuiden van Oromia. Op 15 februari 2022
beëindigt de overheid de noodtoestand ondanks de conflicten die nog steeds volop woeden in het land,
zij het buiten de hoofdstad.
Voor de afkondiging van de nationale noodtoestand begin november 2021 halen verschillende bronnen
aan dat burgers die niet politiek actief zijn weinig kans lopen om een doelwit te vormen van geweld
van overheidszijde louter op basis van hun etnische identiteit. Andere bronnen geven aan dat in de
opbouw naar, en vooral sinds het uitbreken van het conflict in Tigray in november 2020 de Tigray in
het hele land, en ook in Addis Abeba, te maken krijgen met schorsingen, ontslagen, bevroren
bankrekeningen, intimidatie, controles, arrestaties en detenties. De overheid haalt aan dat arrestaties
en detenties zeer gericht worden ingezet tegen personen die banden hebben met het TPLF.
Mensenrechtenorganisaties en internationale media weerleggen dit. Er bestaan geen nationale
statistieken van het aantal Tigray dat begin 2022 wordt vastgehouden. Sommige bronnen vermelden
cijfers tot 30.000 Tigray in detentie.
Waar de Amhara het doelwit vormen van geweld door gewapende groepen in onder meer Oromia,
vond Cedoca geen informatie in de geraadpleegde bronnen over dergelijk etnisch geweld in de
hoofdstad. Na de repressie volgend op het geweld na de moord op de Oromo-zanger Hachalu Hundessa
eind juni 2020, vinden in de maanden daarop heel wat arrestaties plaats van Oromo en Oromo-leiders
in en rond de hoofdstad. Daarnaast is sprake van een agressieve campagne tegen het OLA en Oromomilities in Oromia door de veiligheidstroepen. HRW en OSG verwijzen naar arrestaties van Oromo in
de hoofdstad en daarbuiten in het kader van de noodtoestand vanaf november 2021.
De initiële relatief liberale, hands-off benadering van premier Abiy tegenover reguliere media en online
activiteiten neemt af in de tweede helft van 2019 wanneer de regering de macht consolideert
voorafgaand aan de verkiezingen gepland voor mei 2020. In de aanloop naar de uitgestelde
verkiezingen van juni 2021 worden (mensenrechten)activisten en oppositiefiguren geconfronteerd met
intimidatie, pesterijen, aanvallen, arrestaties en geweld door zowel overheids- als nietoverheidsactoren. Verschillende journalisten in Addis Abeba zijn doorheen 2021 lastig gevallen,
gearresteerd en vastgehouden omwille van het uitoefenen van hun job, in het bijzonder als ze
schrijven over het conflict in het noorden van het land en de gewapend verzet in Oromia.
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