
Vluchtelingen uit Ethiopië willen meer serieus genomen worden 

Ethiopiërs vragen aandacht voor 
grootschalig geweld van hun regering  
 
Gisteren demonstreerden rond de tweehonderd Ethiopiërs voor de 

Tweede Kamer in Den Haag om aandacht te vragen voor de 
massale demonstraties in Ethiopië van dit moment en de 

gewelddadige reactie daarop van de Ethiopische autoriteiten.  
 
De Ethiopiërs willen dat de Nederlandse media en politici meer aandacht 
besteden aan de actuele problemen en dat vluchtelingen die hier bescherming 

vragen meer serieus worden genomen. Nu worden ze vaak afgewezen omdat ze 
een bewijsprobleem hebben, soms krijgen ze later alsnog asiel.  
 

Miljoenen demonstranten, ruim 300 doden 

Enkele miljoenen (!) Ethiopiërs, waarvan het merendeel van de Oromo-

bevolkingsgroep, gingen sinds november jl, in meer dan 200 steden in Ethiopië, 
de straat op. De protesten richten zich vooral tegen grootschalige 
landonteigeningen en het daaropvolgende geweld tegen vreedzame 

demonstranten.  

De afgelopen vier maanden zijn rond de driehonderd mensen van de Oromo- 

bevolkingsgroep -van 35 miljoen mensen- gedood door de Ethiopische regering 
bij demonstraties of vergeldingsacties na demonstraties.  

Van de slachtoffers worden gedetailleerde lijsten bijgehouden door mensen in en 

buiten Ethiopië. Het is moeilijk contact met het land te onderhouden omdat hele 
grote gebieden door de regering van internet en telefoon zijn afgesloten om het 

organiseren van protestacties tegen te werken.  

Weinig media-aandacht 

Van de doden en gewonden bij de huidige demonstraties gaan desondanks 

gruwelijke verhalen en beelden over het internet. “Onbegrijpelijk dat de 
Nederlandse media er zo weinig aandacht voor hebben”, vindt Gizachew Ebisa 

Soboksa, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Oromo uit 
Amsterdam. Soboksa was voorheen hoogleraar aan de Ambo Universiteit 
Ethiopië, maar de Ethiopische regering beschuldigde hem van terreur. Nu is hij 

erkend vluchteling en kort geleden afgestudeerd in Wageningen. Hij is een van 
de mensen die probeert bij te houden wat in zijn land van herkomst gebeurt. 

Meer dan tienduizend mensen zijn volgens hem sinds november gevangen gezet. 
Ook zijn vele mensen verdwenen. Deze berichten worden door 

mensenrechtenorganisaties bevestigd. 

Protesten breiden zich uit 

De demonstraties hebben zich, behalve over het Oromogebied, nu uitgebreid 

over enkele andere gebieden. In Addis Abeba zijn de taxi- chauffeurs al een 
week in staking, en in Konso gingen 13 maart meer dan 50.000 mensen de 

straat op. Zij eisen zelfbeschikking en democratie. Dit protest duurde zeker nog 
tot vrijdag jl. Ook in een Amhaarse regio zijn protesten begonnen. De huidige 
regering is 25 jaar aan de macht, de laatste verkiezingen won ze met 100% van 

de stemmen. Er is geen persvrijheid of vrijheid van oppositie. De vreedzame 



oppositieleider van de Oromo, Bekele Gerba, zit sinds december gevangen onder 

slechte omstandigheden.  

De overwegend vreedzame protesten begonnen nadat een landonteigenings- 

‘masterplan’ van start ging rond Addis Abeba in november jl. Sinds 2014 zijn al 
veel boeren van hun land verjaagd door de Ethiopische autoriteiten, dit keer ging 
het om een bos. Door alle protesten ging dit masterplan niet door. De protesten 

zijn desondanks niet gestopt. Integendeel.  

Economische en politieke belangen 

De Oromo en andere Ethiopiërs in Nederland vragen de  EU onafhankelijk 
onderzoek te doen naar de gebeurtenissen in de afgelopen maanden en te 
stoppen met het steunen van de Ethiopische regering. Die zou volgens hen 

aangeklaagd moeten worden voor het Internationaal Strafhof.  

Ook vragen ze bescherming voor Ethiopische vluchtelingen die hier asiel vragen. 

Velen worden afgewezen omdat ze met een bewijsprobleem zitten. Zo zouden 
van de vijfhonderd Oromo- asielzoekers in Nederland naar schatting honderd 
mensen geen asiel hebben gekregen en hier nog zonder status rondzwerven. Bij 

terugkeer zouden ze de doodstraf kunnen krijgen wegens landverraad. Zo 
gebeurde ook met een vluchteling die in 2013 vanuit Kenia werd teruggestuurd. 

Van Europese of Westerse regeringen hoeven ze niet veel te verwachten, 
mogelijk mede omdat het westerse bedrijfsleven veel economische belangen 

heeft daar. Zeker vanwege de politieke belangen, zoals de strijd tegen de Al 
Shabab. 
 

 
 
Aanleiding voor dit artikel was een informatiebijeenkomst  bij Villa Vrede afgelopen 

zaterdag, georganiseerd op initiatief van afgewezen Oromo-asielzoekers en verzorgd 

door de Oromo vereniging.  

 

Zie Oromo Media Network voor beelden van de demonstratie. 
 

Zie www.oromonederland.org 
 
Zie www.solidaritymovement.org 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.solidaritymovement.org/

