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Tien doden bij onrust in Ethiopië
In het zuiden van Ethiopië zijn tien doden gevallen bij rellen tussen demonstranten en
veiligheidstroepen. De betogers, die allemaal tot de etnische groep Welayta behoren, eisen meer
autonomie in hun regio. De onlusten ontstonden nadat de oproerpolitie actieleiders had opgepakt. Bij
de rellen werd met scherp geschoten door de autoriteiten, waardoor onder andere een 14-jarige jongen
omkwam. Volgens de grondwet mag iedere etnische groep een referendum aanvragen om een
autonome regio te kunnen vestigen. Sinds het aantreden van Abiy Ahmed als premier in 2018 hebben
veel groepen hun eisen voor zo’n referendum kracht bijgezet. (Reuters)
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/11/autonomie-tien-doden-bij-onrust-in-ethiopie-a4008424

Dozen vol mondkapjes als gulle gift van Terheijden aan Ethiopië: ‘Ze staan erom te springen’

TERHEIJDEN - Een dankbetuiging namens 110 miljoen mensen uit Ethiopië aan de 6.200 inwoners van
Terheijden. De ambassadeur van het Afrikaanse land kwam deze vrijdag naar het dorp om zijn blijdschap
over een fraaie donatie te uiten: liefst 140.000 medische mondkapjes gaan zuidwaarts.

https://www.ad.nl/oosterhout/dozen-vol-mondkapjes-als-gulle-gift-van-terheijden-aan-ethiopie-ze-staa
n-erom-te-springen~a1c4b207/

Hotels Gebrselassie beschadigd bij rellen in Ethiopië
De rellen begin deze maand in Ethiopië hebben ook Haile Gebrselassie geraakt. Twee hotels van de
voormalige hardloper hebben grote schade opgelopen. Het zou gaan om omgerekend 7,1 miljoen euro.
"Een van mijn hotels in Shashamane is volledig afgebrand, de andere in Ziway is geplunderd en
gedeeltelijk afgebrand", zegt Gebrselassie tegen het Duitse persbureau DPA.
Bij de rellen in Ethiopië vielen zeker 239 doden. Aanleiding voor de betogingen was de moord op de
populaire zanger Hachalu Hundessa.
De 47-jarige Gebrselassie won bij de Spelen van 1996 en 2000 goud op de 10.000 meter. Inmiddels is hij
een succesvolle zakenman.

https://www.lc.nl/sport/Hotels-Gebrselassie-beschadigd-bij-rellen-in-Ethiopi%C3%AB-25878813.html?h
arvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

PM Abiy bedankt rechtshandhavers en het publiek voor hun bijdrage aan het stoppen van een
burgeroorlog.
Addis Abeba, 03/2020 juli - In een televisietoespraak die vandaag via de nationale televisie werd
uitgezonden, zei premier Abiy Ahmed dat gecoördineerde pogingen in de afgelopen dagen gericht op
het aanwakkeren van burgeroorlog en gemeenschappelijk geweld in Ethiopië zijn gedwarsboomd
vanwege het harde werk van wetshandhavingsinstanties en het publiek.
De premier bedankte zowel de wetshandhavingsinstanties als het publiek tijdens zijn toespraak tijdens
een bijeenkomst die werd bijgewoond door leden van wetshandhavingsinstanties, waaronder
ambtenaren van het ministerie van Defensie en federale en Oromia regionale hoge ambtenaren, zei
EBC.

Volgens de premier heeft het evenement dat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld een plan dat, net
als een toneelstuk in een theater, 'auteurs en acteurs' heeft en was gericht op 'het aanwakkeren van
burgeroorlog en gemeenschappelijk geweld, en het belemmeren van onze reis naar vrede, democratie
en welvaart in het algemeen, en het succes van onze nationale agenda te voorkomen. ” Het is al een
tijdje in de maak, zei de premier, en werd gecoördineerd via de media, financieel en door het gebruik
van Facebook 'door degenen die wisten dat ze [anders] niet kunnen winnen'.
https://addisstandard.com/news-pm-abiy-says-planned-attempt-to-ignite-civil-war-communal-violencein-ethiopia-thwarted-thanked-law-enforcement-agencies-the-public/

Haccaluu Hundessa dood geschoten
Dodental bij Ethiopische protesten na moord op zanger naar 156

Het aantal doden bij protesten in Ethiopië na de moord op een populaire zanger is gestegen van
aanvankelijk 80 naar 156, zei een hoge regionale veiligheidsfunctionaris vandaag.
Jibril Mohammed, hoofd van het Veiligheids- en Vredesbureau van Oromia, zei dat alle 156 zijn
omgekomen in de regio Oromia, waar de protesten het hevigst waren. Hij zei dat het aantal doden nog
kan stijgen vanwege de vele gewonden die in ziekenhuizen liggen. Ongeveer 145 van de slachtoffers zijn
burgers, terwijl 11 van hen beveiligers waren, voegde hij toe.
Etnische verhoudingen op scherp
De moord op Hundeessa heeft de etnische verhoudingen in Ethiopië op scherp gezet. Hundeessa
behoorde tot het Oromo-volk, de omvangrijkste etnische groep van het land. Gefrustreerde
Oromo-jongeren zien de moord op de zanger als een aanval op hun bevolkingsgroep.
Haacaaluu Hundeessa kreeg bekendheid als protestzanger en politiek gevangene in de golf van
protesten tegen de vorige regering.
https://www.ad.nl/buitenland/dodental-bij-ethiopische-protesten-na-moord-op-zanger-naar-156~a88c
e9e5/?referrer=https://www.google.com/
https://www.nu.nl/buitenland/6062427/dodental-onrust-na-dood-ethiopische-zanger-gestegen-naar-16
6.html

GRED Ethiopie

Ethiopië begint begin in juli met vullen van de gigadam in de Nijl - tot woede van Egypte
Het regenseizoen in Ethiopië begint en dat is het uur U voor het oplaaiende en steeds bitterder
wordende conflict over de Blauwe Nijl. Tussen Egypte en Ethiopië zwelt de oorlogsretoriek over het
gebruik van het rivierwater aan.
Weerstations voorspellen deze week al rond de 20 millimeter neerslag per dag in Ethiopië, veel meer
dan afgelopen week. De regering in Addis Abeba gaat vanaf juli beginnen met het vullen van het
immense stuwmeer achter de in aanbouw zijnde Renaissancedam, op de grens met Soedan. Dit jaar
moet er al 4,6 miljard kubieke meter Nijlwater worden opgeslagen. Uiteindelijk komt er in drie tot zeven

jaar 74 miljard kubieke meter water achter de stuwdam, die elektriciteit moet opwekken met zestig
grote turbines.
Het wordt de grootste elektriciteitscentrale van Afrika. Voor het eind van dit decennium moet de
Renaissancedam honderd miljoen Ethiopiërs van stroom voorzien – en ook nog grote delen van de rest
van Oost-Afrika. Het moet het land uit de armoede halen en economisch opstuwen.
Egypte vreest catastrofe
Egypte en Soedan, landen die stroomafwaarts liggen, vrezen echter het vullen en gevuld houden van het
stuwmeer achter de Renaissancedam. Beide landen willen een internationaal verdrag, waar Ethiopië aan
gebonden is, en waarschuwen dat Ethiopië niet eenzijdig met de wateropslag kan beginnen. Dat land
beroept zich op zijn soevereiniteit en wil alleen richtlijnen bespreken. Voor Egypte is dat volstrekt
onvoldoende. Het land is voor circa 85 procent van zijn zoetwatervoorziening en voor de landbouw
afhankelijk van het Nijlwater. Het vreest straks veel minder water te krijgen dan de veertig miljard
kubieke meter die nu het land via de rivier bereikt. Egypte spreekt van een potentiële catastrofe en eist
garanties van Ethiopië dat het altijd die hoeveelheid water krijgt, ook in periodes van langdurige
droogte.
Ethiopië vindt ook dat Egypte het gigantische stuwmeer achter de eigen Aswandam kan gebruiken om in
drogere periodes het land stroomafwaarts te bevloeien.
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/27/ethiopie-kan-renaissancedam-over-twee-weken-vullen-a40042
94#:~:text=Privacy%2Dinstellingen%20Notificaties-,Ethiopi%C3%AB%20kan%20Renaissancedam%20'ove
r%20twee%20weken%20vullen',te%20wachten%20met%20verdere%20ontwikkelingen.
https://www.trouw.nl/buitenland/ethopie-begint-begin-in-juli-met-vullen-van-de-gigadam-in-de-nijl-tot
-woede-van-egypte~b438b8fa/#:~:text=Ethiopi%C3%AB-,Ethopi%C3%AB%20begint%20begin%20in%20j
uli%20met%20vullen%20van%20de%20gigadam,Nijl%20%2D%20tot%20woede%20van%20Egypte&text
=Deze%20week%20wil%20Ethiopi%C3%AB%20beginnen%20met%20het%20vullen%20van%20een%20gi
gantisch%20stuwmeer.
https://www.mo.be/opinie/megadam-Afrika-internationale-betrekkingen-uitdagingen

Afrikaans ontwikkelingsfonds keurt $ 165 miljoen goed voor Ethiopië's nationale covid-19
noodresponse
De Raad van Bestuur van het African Development Fund (ADF) heeft op 3 juli een subsidie van 165,08
miljoen dollar goedgekeurd om de reactie van Ethiopië op de gezondheids- en economische gevolgen
van de COVID-19-pandemie te ondersteunen, waaronder het helpen verlichten van de fiscale druk op de
economie, aldus ADF.
De subsidie, toegekend door de ADF-15 Performance-Based Allocation van het land, zal het COVID-19
National Emergency Response Plan (NERP) van Ethiopië helpen versterken. De NERP schetst een
betrouwbare, sectoroverschrijdende aanpak om de pandemie aan te pakken. Het heeft tot doel de
dekking van de sociale bescherming voor de meest kwetsbaren uit te breiden, de capaciteit om de
uitbraak van virussen te beheersen te vergroten, macro-fiscale onevenwichtigheden aan te pakken en
de gevolgen van de crisis voor de particuliere sector te verzachten.

"De steun van deze bank zal vooral lokale bedrijven en kwetsbare huishoudens helpen, met name de
stedelijke armen", zegt Abdul Kamara, de country manager van de bank voor Ethiopië. "Het programma
zal het aantal COVID-19-testlaboratoria vergroten, 45.000 gezondheidswerkers opleiden in
COVID-19-respons en helpen bij het uitrollen van een strategie voor risicocommunicatie en
gemeenschapsbetrokkenheid om het bewustzijn over transmissie en preventie te vergroten."

Het gezondheidssysteem van het land blijft zwak, met slechts drie ziekenhuisbedden per 10.000
personen. Het pakket zal helpen bij het opknappen van 300 isolatiecentra, 34 behandelcentra en 100
quarantainecentra.

Het programma zal de regering ook ondersteunen bij het compenseren van ongeplande uitgaven die zijn
gedaan om de economie onder de NERP te stabiliseren, en er zullen middelen worden toegewezen om

kleine bedrijven in de formele en informele economie te beschermen om ongeveer 26.000 banen te
behouden.

Ethiopië voelt, samen met de rest van Afrika, de impact van de COVID-19-pandemie, die de recente
economische winst dreigt te keren. Afgezien van de bestaande voedselzekerheidsproblemen die door
COVID-19 zijn versterkt, wordt de landbouwsector geconfronteerd met complexe en meervoudige
schokken, waaronder de invasie van woestijnsprinkhanen en klimaatrisico's, die een bedreiging vormen
voor productieve boeren.
https://addisstandard.com/news-alert-african-development-fund-approves-165-m-grant-for-ethiopia
s-national-covid-19-emergency-response/

Lezingen ‘Suikerbastaard’ op geboortegrond Hengelose schrijver
HENGELO - Schrijver Jaap Scholten geeft komende vrijdag en zaterdag in totaal drie lezingen in het Prins
Bernhardplantsoen in Hengelo. Op het terras van Paviljoen ‘De Ontmoeting’ vertelt hij het verhaal
achter zijn bestseller Suikerbastaard. De roman is gebaseerd op de avonturen van Hengelose
Stork-jongens in Ethiopië, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.
Vanwege de maatregelen rondom covid-19 leek het er aanvankelijk niet op dat de in Hongarije
woonachtige Scholten zijn nieuwste boek in Nederland zou kunnen promoten. Nu de grenzen weer open
zijn, heeft hij de oversteek toch gemaakt en bezoekt hij de komende dagen zijn geboortegrond. De
komende tijd trekt hij verder door Nederland voor de ‘Tropische Tuinen (en Terras) Tournee’
Meneer Frans
Scholten, kleinzoon van de laatste fabrieksdirecteur uit de familie Stork (Meneer Frans), is opgegroeid in
Hengelo. Extra bijzonder aan de drie ontmoetingen in het Prins Bernhardplantsoen is dat het

binnenstadspark een (bij)rol speelt in het boek. Scholten schreef eerder onder andere Horizon City, dat
eveneens voor een groot deel over zijn Stork-familie ging.
https://www.ad.nl/hengelo/lezingen-suikerbastaard-op-geboortegrond-hengelose-schrijver~a9ceb94b/
https://www.nporadio1.nl/podcasts/kunststof/14970-jaap-scholten-schrijver

‘Ontslagen:' Ethiopische huishoudsters in Beiroet gedumpt bij ambassade

Als je een paar uur bij de Ethiopische ambassade in Beiroet staat, zie je het met eigen ogen gebeuren.
De deur van een auto gaat open, er wordt een meisje uitgeduwd en plotseling staat ze met of zonder
tasje op straat. Gedumpt omdat er geen geld meer is. Door een ongekende economische crisis in
Libanon kunnen veel Libanese gezinnen hun huishoudsters niet langer betalen. In plaats van een ticket
naar huis te regelen, worden ze op straat gezet.
"Ik heb drie jaar voor ze gewerkt", zegt Sarah, die net aankomt. In tranen valt ze om de nek van een
andere Ethiopische. "Als vuilnis ben ik hier nu weggegooid." Door haar harde huilen barsten de andere
meisjes ook massaal in tranen uit. Ze herkennen haar situatie. "Ben je geslagen?", vraagt iemand. "Maak
je geen zorgen, je bent nu veilig bij ons", zegt een ander.
Of ze veilig zijn, is nog maar de vraag. Tientallen vrouwen zijn aan hun lot overgelaten op de stoep van
hun ambassade in een buitenwijk van Beiroet. Er is geen wc en veel van hen zitten in de brandende zon.
Er zijn een paar matrasjes en een overkapping gedoneerd.
Hoewel iedereen weet dat er binnen een shelter is, blijven de deuren van de ambassade gesloten. "Ze
doen niets, zo nu en dan kijkt iemand uit het raam naar beneden", zegt Hanan. "Ze zeggen dat ons land
nog geen beslissing heeft genomen over wat er met ons moet gebeuren."
Ze begint druk te bellen en hoopt een en ander te kunnen regelen. "Maar ik word wel gewaarschuwd.
Zolang wij als gewone burgers zorgen dat er tijdelijke opvang is, komt er geen echte oplossing. We
moeten zware druk uitoefenen op de Libanese autoriteiten en die in Ethiopië."
https://nos.nl/artikel/2336746-ontslagen-ethiopische-huishoudsters-in-beiroet-gedumpt-bij-ambassade
.html#:~:text='Ontslagen'%20Ethiopische%20huishoudsters%20in%20Beiroet%20gedumpt%20bij%20am
bassade,-Daisy%20Mohr&text=Als%20je%20een%20paar%20uur,het%20met%20eigen%20ogen%20geb

euren.&text=Door%20een%20ongekende%20economische%20crisis,hun%20huishoudsters%20niet%20l
anger%20betalen.

Tefftelers starten biologische teelt van liefdesgrassen
In het buurtschap Alting bij Beilen wordt deze zomer een nieuw project gestart met het eeuwenoude
Ethiopisch graangewas teff. Het is volgens kwekers de eerste keer in Nederland dat op deze schaal
wordt geëxperimenteerd met biologische productie van het graan.
Eragrostis tef, kortweg teff, behoort tot het geslacht van de liefdegrassen en komt voor in vele variaties
en kleuren. De teffzaadjes worden in Alting met de hand geplant in de vorm van een hart. "Mooi voor de
voorbijgangers", licht kweker Bejanka Douwstra-Mulder toe.
De teffzaadjes worden met een handzaaimachine gezaaid, omdat de relatief kleine oppervlakte van het
hart en de vorm ongeschikt zijn om met een grote zaaimachine te zaaien.
Superfood
Douwstra-Mulder is vertrouwd met het graan. Haar vader, Nol Mulder, was samen met Lo Turkensteen
één van de eersten die het graan van Ethiopië naar Nederland haalde in 2001 en hier met de veredeling
ervan begon. Teff kent met name veel voordelen voor mensen met een glutenallergie, voor
duursporters en mensen met suikerziekte. Het graan heeft namelijk geen gluten, veel vrij opneembaar
ijzer en koolhydraten die langzaam verteren.
Het ras Ayana is volgens Douwstra-Mulder eigendom van de stichting Share. "In de missie van deze
stichting is onder andere beschreven dat hierin wordt samengewerkt met Ethiopië en dat ook Ethiopië
deelt in de opbrengsten van de rassen. Als gevolg van het belemmerende teffpatent bleven de
opbrengsten echter uit. Nu kunnen we weer verder en hopen we dat we de toezegging die in de
beginfase van de teffteelt in Nederland aan Ethiopië is gedaan, alsnog kunnen waarmaken. Het zou mooi
zijn als dit project daaraan bijdraagt."
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160096/Tefftelers-starten-biologische-teelt-van-liefdesgrassen

Voor het eerst heeft Israël een minister met Ethiopische roots
Pnina Tamano-Shata werd in Israel zondag de eerste minister van Ethiopische afkomst. Een belangrijke
mijlpaal voor de gediscrimineerde Ethiopische gemeenschap.
Zondag 17 mei zal in Israël niet alleen de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop de noodregering
van Benjamin Netanyahu en Benny Gantz officieel aantrad, maar ook als de dag waarop het land voor
het eerst een minister kreeg die in Ethiopië werd geboren.

Het gaat om de 39-jarige Pnina Tamano-Shata, momenteel parlementslid voor Yesh Atid, een van de
partijen die onder Gantz samenwerkte in de coalitie Blauw-Wit. Tamano-Shata treedt aan als de nieuwe
minister van immigratie. Het is een belangrijk moment voor de Ethiopische gemeenschap, die de laatste
jaren steeds vaker in opstand komt tegen discriminatie en politiegeweld.

In Israël wonen ongeveer 140.000 mensen van Ethiopische afkomst. In de jaren tachtig en negentig
voerden het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten verschillende operaties uit om Joden die in
Ethiopië vervolgd werden, per vliegtuig naar Israël te krijgen. Met haar vader en vijf broers vluchtte
Tamano-Shata als driejarig meisje te voet van haar geboortedorp Wuzaba naar Soedan. Vanaf daar
konden ze met behulp van een luchtbrug naar Israël komen.
Ze noemde haar nieuwe taak ‘een grote nationale missie’ en beloofde te zullen werken ‘met toewijding
en trouw, om elke immigrant, kind of volwassen, zich thuis te laten voelen vanaf de allereerste minuut’
https://www.trouw.nl/buitenland/voor-het-eerst-heeft-israel-een-minister-met-ethiopische-roots~b5e2
3b22/

Sidama wordt de 10e federale staat van Ethiopië
De Sidama Regional State, het nieuwste lid van de Ethiopische Federatie, heeft eindelijk de
machtsoverdracht op donderdag 18 juni 2020 verzekerd van de South Regional Council, waartoe ze lid
was als zonale administratie, voordat ze afgelopen november een referendum hield voor de geboorte
als nieuwe regio.
Tijdens de tweede buitengewone zitting van het vijfde jaar heeft de Raad beraadslaagd over een motie
om de macht over te dragen aan de regionale staat Sidama en deze uiteindelijk te erkennen. De motie
van de voorzitter van de Raad, Helen Debebe, bespreekt de vorming van de regionale staat Sidama naar
aanleiding van het referendum dat begin dit jaar werd gehouden, waarbij meer dan 98 procent van de
kiezers koos voor een regionale staat. De regionale Raad moet de macht overdragen aan de nieuw
gevormde staat overeenkomstig de grondwettelijke bepaling die dit vereist.
Na goedkeuring door de Sidama Zonale Raad van de kwestie van de staat in juli 2018, zijn er
verschillende demonstraties geweest in de regionale stad Hawassa, die bedoeld waren om de regionale
Raad te dwingen een referendum te organiseren of de bevoegde instanties te verzoeken dit te doen.
Hoewel deze demonstraties grotendeels vreedzaam waren, waren er soms gewelddadige botsingen met
verlies van levens en eigendommen.
Ten slotte verwees de Regionale Raad Zuid de zaak naar de Nationale Kiesraad van Ethiopië (NEBE), die
een referendum hield over de nationaliteit. De uitkomst resulteerde in het vormen van een aparte
regionale staat voor de Sidama.
De volgende stap in de realisatie van de Sidama Regional State omvat de vermogensverdeling tussen de
bestaande regionale overheid en de vorming van een wettelijk kader voor het gezamenlijke bestuur van
de stad Hawassa.
Hawassa zal dienen als zetel voor zowel de Sidama Regional State als de bestaande Southern Regional
State. Daarom suggereren experts dat er een wettelijk kader moet zijn om de horizontale relatie tussen
de twee regionale overheden en het gezamenlijke bestuur van de stad te regelen. Daarnaast is er een
grensafbakening van het nieuw gevormde gebied langs de aangrenzende zones.
Na de afronding van de staat Sidama is de aandacht gericht op de andere tientallen zones die ook
hebben gevraagd hun respectievelijke staten te vormen. Vanwege de terughoudendheid van de
regionale raad om referenda te organiseren voor de verzoekende etnische groepen, heeft de
meerderheid van hen de zaak ter oplossing voorgelegd aan het Huis van de Federatie.

Het Ethiopische parlement staat PM Abiy toe om langer aan de macht te blijven
10 Jun 2020
Het parlement van Ethiopië heeft ermee ingestemd dat premier Abiy Ahmed na zijn mandaat in functie
blijft nadat de verkiezingen voor augustus zijn uitgesteld vanwege de coronaviruspandemie.
De stemming - 114 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding - kwam twee dagen nadat een
vooraanstaande oppositiepoliticus ontslag nam als spreker in een duidelijk protest tegen het besluit om
de verkiezingen uit te stellen.
"Het Huis van Federatie heeft een besluit goedgekeurd om de zittingsperiode van alle vergaderingen te
verlengen totdat internationale gezondheidsinstellingen de dreiging van het coronavirus als voorbij
hebben beschouwd", meldde het Ethiopian News Agency woensdag, verwijzend naar de Eerste Kamer.
Wetgevers hebben niet gespecificeerd wanneer de nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden, maar hun
stem was een bekrachtiging van aanbevelingen van de Raad van Constitutionele Onderzoek, een
adviesorgaan dat openbare vergaderingen had gehouden om na de vertraging een besluit te nemen.
De instantie die wordt aanbevolen voor de "verkiezingen die negen tot twaalf maanden na het
coronavirus worden gehouden, wordt geacht geen volksgezondheidsprobleem te zijn".
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/ethiopian-parliament-pm-abiy-stay-office-term-2006101953
37702.html
https://theconversation.com/ethiopias-poll-has-been-pushed-out-by-covid-19-but-theres-much-more-a
t-play-138322
https://borkena.com/2020/06/10/ethiopian-upper-house-allows-pm-to-remain-in-power-until-after-cov
id-19/

