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Het laatste nieuws is dat Ethiopië een
ambassade in Nederland gaat openen. In deze
Knipselkrant komen verder twee andere zaken
uitgebreid aan bod. Om te beginnen, de
politieke ontwikkelingen. Wat betekent het
aan de macht komen van Abiy Ahmed?
Kunnen hij en vicepremier Demeke Mekonnen
het land bij elkaar houden? Welke rol speelde
de jeugdige Qeerroo-beweging bij de
omwenteling? Lees Abiy Ahmed’s eerste
toespraak en wat enkele (Nederlandse) media
schreven over de machtswisseling. Premier
Abiy Ahmed maakte een toer door de
buurlanden. Centraal stonden vrede en
stabiliteit in de Hoorn van Afrika, versterkring
van de regionale infrastructuur en Ethiopië’s
toegang tot de havens van de buurlanden. In
Kenia sprak hij over (on)rust in Moyale en de
grensstreek (waarover Knipselkrant nr. 26
rapporteerde). Met Saoedi-Arabië is hij het
eens geworden over de vrijlating van duizend
Ethiopische gevangenen, onder wie de
Ethiopisch-Saoedische zakenman Al Amoudi
komt spoedig vrij. Overigens geldt de
noodtoestand nog steeds.
Op de tweede plaats staat de redactie stil bij
nogal uniek nieuws uit Groot-Brittannië: het
Victoria & Albert Museum in Londen biedt aan
om Maqdala schatten, in 1868 geroofd van
keizer Tewodros, uit te lenen aan het
Nationaal Museum in Addis Abeba. Het gaat

om een klein deel van de objecten. Ethiopië
vroeg er al om in 2007. De discussie daarover
in Ethiopië en Groot-Brittannië is een
weerspiegeling van een veel breder debat in
Europa over omgaan met koloniale roofkunst.
Er is ook ander nieuws. Er is een doorbraak in
de onderhandelingen over de Nijl. Egypte,
Sudan en Ethiopiër zijn het over enkele zaken
eens geworden. Dankzij investeringen bezorgt
China 100.000 Ethiopiërs werk. Er zijn nieuwe
vindplaatsen voor smaragden. De maker van
de film The Bastard vertelt openhartig, hoe
moeilijk hij het met zijn hoofdrolspeler had.

Ethiopië opent ambassade in Nederland
Ter versterking van zijn diplomatieke netwerk
opent Ethiopië ambassades in Tanzania en
Nederland. Enkele maanden geleden ging een
ambassade in Indonesië open. Een belangrijke
taak van de nieuwe posten wordt het
aantrekken van buitenlandse investeerders.

Overzicht ambassadenetwerk Ethiopië
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https://ethiopianembassy.be/en/2018/05/18/ethiopiasdiplomatic-network-is-expanding/

Houden Abiy Ahmed en
Mekonnen het land bij elkaar?

Demeke

Abiy Ahmed is de 12de premier van Ethiopië en
de eerste Oromo die het land leidt. Zijn
moeder is Amhara en Christen, zijn vader is
Oromo en Moslim. Zelf is hij een
wedergeboren christen en afkomstig uit
Jimma. Hij is vicevoorzitter van de OPDO
(Oromo People’s Democratic Organisation).
Lemma Megessa is daar voorzitter van. Beide
leiders steunden de eisen tot hervormingen
van de betogers van het afgelopen jaar.
Lemma is wat radicaler, Abiy wat
diplomatieker en daarom meer acceptabel als
premier. Hij heeft al aangekondigd een
bepaling in de grondwet op te zullen nemen,
dat een premier maximaal twee termijnen kan
aanblijven.
De OPDO was indertijd door Meles Zenawi en
het machtige EPRDF bedoeld als tegenhanger
van het OLF (Oromo Liberation Front), dat
voor Oromo zelfbeschikking vocht. Door de
jaren heen heeft de OPDO zich echter
enigszins los gemaakt van de Tigrese grip en
hebben veel Oromo hun wantrouwen naar de
organisatie omgezet in steun ervoor.
Demeke Mekonnen, in Knipselkrant nr. 26
getipt als een van de vier kandidaten voor het
premierschap, is opnieuw vicepremier
geworden. Hij is een ervaren bestuurder,
bekleedde eerder kabinetsposten en is
voorzitter van de ANDM (Amhara National
Democratic
Movement),
Moslim
en
woonachtig in Gojjam. De ANDM maakte een
ontwikkeling door die vergelijkbaar is met die
van de OPDO.
Leenco Latta, de in Noorwegen woonachtige
voormalige leider van het OLF en nu voorzitter
van het ODF (zie onder), is blij met de nieuwe
leiders maar maakte zich zorgen over de
macht van enkele fracties binnen de
regerende EPRDF. Zullen die hun positie
prijsgeven? De in februari ingevoerde

noodtoestand duurt nog voort. Volgens
Lemma hebben Tigreërs ‘grote belangen … in
de regio van de Oromo. Ze pakten land af van
boeren. Ze investeerden in landbouw,
mijnbouw, suikerplantages. Ze hebben veel te
verliezen.’ Leenco Latta maakte zich in 2013
los van het OLF en richtte een eigen partij op.
Volgens Jan Abbink is de grootste uitdaging
van de nieuwe leiders om het door het etnisch
federalisme verscheurde land bij elkaar te
houden. ‘Nu maakt de ene etnische groep
gemakkelijk de andere tot zondebok.’
De Knipselkrant biedt een vertaling van de
Abiy Ahmed’s speech van 7 mei jl., waarin hij
het premierschap aanvaardt.
https://www.opride.com/2018/04/03/english-partialtranscript-of-ethiopian-prime-minister-abiy-ahmedsinaugural-address/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/28/kan-nieuweleider-voorkomen-dat-ethiopie-uiteenvalt-a1597366
https://www.trouw.nl/home/-als-de-premier-niethervormt-bestaat-de-kans-dat-ethiopie-uiteenvalt~ad7488f9/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/23/deze-premierluistert-wel-naar-ethiopiers-a1600499
https://www.ezega.com/news/NewsDetails?Page=news
&NewsID=3387
https://ethiopianembassy.be/en/2018/04/27/ethiopiato-introduce-term-limits-for-the-office-of-primeminister/

Vreugde over vrijlaten gevangenen
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Eerste vrouwelijke parlementsvoorzitter
Ethiopia has elected its first female house
speaker, Muferiat Kamil. A native of Jimma,
she became Minister of Women's Affairs at
the age of 32, at the time, the youngest
appointee of the late Meles Zenawi. She
replaces Abadula Gemeda who has been in
the role since 2010. She held different women
affairs roles and from 2002 till her
appointment as Public Relations Advisor to
the Southern Nations, Nationalities, and
Peoples’ Region (SNNPR) President in 2007.
She has worked at the EPRDF office in Addis
Ababa in April 2008, then as a junior public
relations officer till her appointment as
Minister of Women’s Affairs.

Oromodiaspora is actief bij de beweging
betrokken.

https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2018/mar/13/freedom-oromo-activistsqeerroo-ethiopia-standstill

Regering in gesprek
Democratic Front

http://www.africanews.com/2018/04/19/ethiopiaparliament-elects-female-speaker-muferiat-kamil/

Mysterieuze vrijgezellen
The Guardian (London) bericht over en
mysterieuze vrijgezellenclub van jonge,
ongehuwde Oromo, de Qeerroo-beweging,
die de ruggengraat vormde van het antiregeringsprotest In Oromo Region. Zij was al
actief geweest tijdens protesten in 2005, toen
er met de uitslag van de verkiezingen was
gefraudeerd. In de traditionele Oromocultuur
betekent qeerroo ‘vrijgezel’. De afgelopen
jaren is de betekenis verbreed naar de hele
generatie Ethiopische jongeren die steeds
assertiever is geworden. De beweging bestaat
uit min of meer clandestiene netwerken met
een duidelijke leider. Daardoor blijft de
discipline gehandhaafd en wordt er met één
mond gesproken. In een grote stad als Adama
heeft elk district zo’n netwerk. De

met

Oromo

In zijn speech van 7 mei zei Abiy Ahmed dat hij
partijen van buiten de regerende EPRDF
eerder als mededingers in hetzelfde veld ziet
dan als vijanden. Hij riep diaspora Ethiopiërs
op om terug te keren en te komen helpen. Een
eerste teken dat het hem serieus is, zijn de
formele gesprekken, die de regering is
begonnen met het Oromo Democratic Front
(ODF), waarvan bovengenoemde Leenco Latta
de leider is.
The government has started formal talks
around ongoing political reforms with an
exiled opposition group, the Oromo
Democratic Front (ODF). A May 13 statement
by the ODF confirmed ‘Pursuant to its
longstanding
public
position,
the ODF reiterated its commitment to
deepening and broadening the reforms and
democratization process’. ODF maintained
that even though the move was a positive first
step, there was more that needed to be done:
‘Both sides underlined that this discussion with
the ODF is the beginning of a wider
engagement’.
http://www.africanews.com/2018/05/13/ethiopia-govtstarts-formal-talks-with-exiled-opposition-group-odf/
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De nieuwe regering, de buurlanden en de
regio
Kort na zijn aantreden bezocht Premier Abiy
Ahmed de buurlanden. In Sudan, Djibouti en
Kenia sprak hij over de aanleg van Ethiopische
havenfaciliteiten in respectievelijk Port Sudan,
Djibouti en Lamu. De afspraken met President
Uhuru Kenyatta van Kenia vallen het meest
op:
- Development of LAPSSET, the
Northern Corridor including road
network between Isiolo, Moyale
through to Addis Ababa and the
railway from Addis Ababa to Nairobi.
Both sides agreed to finalise the
Ethiopia-Kenya
interconnection
transmission line.
- The Kenyan side will facilitate the
formal acquisition of land in Lamu
Port given to the Ethiopian
government and the Ethiopian side
reiterated its commitment to develop
the land for logistical facilitation.
- Encouragement of their respective
private sectors to work together, and
strengthening of the cooperation
between Kenya Airways and Ethiopian
Airlines.
- Strengthen cross-border cooperation
in socio-economic activities and
development of ‘Moyale Joint City and
Economic Zone’.
- The two leaders identified crossborder
security
challenges,
exacerbated
by
vulnerable
communities,
as
obstacles
to
sustainable peace.
- Both leaders noted that Al Shabaab
continues to pose significant threat to
Somalia and the region.
Tijdens een toespraak in Addis Abeba, zo
twittert Addis Standard, verzekerde Abiy
Ahmed zijn gehoor dat binnenkort duizend
Ethiopiërs, die gevangen zitten in SaoediArabië, vrij komen. Onder hen is de in Ethiopië
geboren miljardair Al Amoudi. Hij had

daarover gesproken met de Saoedische
Kroonprins Mohammed bin Salman.

President Ismail Omar Guelleh, Djibouti
en Premier Abiy Ahmed
https://martinplaut.wordpress.com/2018/05/10/ethiopi
a-seeks-a-fresh-route-to-the-sea/
https://ethiopianembassy.be/en/2018/05/04/ethiopiaand-sudan-agree-to-jointly-develop-port-sudan/
https://ethiopianembassy.be/en/2018/05/02/ethiopiato-acquire-portion-of-djibouti-port/
https://ethiopianembassy.be/en/2018/05/04/germanforeign-affairs-chief-picks-ethiopia-and-tanzania-for-hisfirst-africa-trip/
https://twitter.com/addisstandard
https://www.middleeastmonitor.com/20180520-1000ethiopians-in-saudi-prisons-to-be-freed-pm/

Bezoek voor Abiy Ahmed
Op zijn eerst Afrikaanse toer heeft de nieuwe
Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko
Maas, naast Tanzania Ethiopië aangedaan. Net
als een andere bezoeker, de VN Hoge
Commissaris voor Mensenrechten, Zeid Ra’ad
Al Hussein, drong hij aan op verdere
democratisering en respect voor de
mensenrechten.
https://ethiopianembassy.be/en/2018/04/27/ethiopiaon-right-track-towards-ensuring-human-rights-unhuman-rights-chief/
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Doden bij cementfabriek
Dat het nog steeds onrustig is bewijst de
aanslag door onbekenden op medewerkers
van Nigeria’s Dangote Industries Limited in
Oromo Region. Daarbij kwamen de Indiase
directeur en twee Ethiopische medewerkers
om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist.

https://ethiopianembassy.be/en/2018/05/17/ethiopiaegypt-and-sudan-resolve-their-differences-over-keyissues/
https://www.usnews.com/news/world/articles/2018-0429/egypt-wants-to-speed-up-ethiopia-dam-negotiations
https://www.aa.com.tr/en/africa/ethiopia-blamesegypt-for-failure-of-nile-dam-talks/1116358

https://af.reuters.com/article/ethiopiaNews/idAFL5N1S
N72C

https://abcnews.go.com/International/wireStory/ethiopi
a-egypt-sudan-agree-study-filling-nile-dam-55200525

Grand
Renaissance
doorbraak?

(GERD):

China: 624 investeringen en 100.000
banen

Eindelijk blije gezichten uit drie landen.
Egypte, Sudan en Ethiopië zijn het op 15 mei
jl. in Addis Abeba eens geworden over de
oprichting van een onafhankelijk team van
experts, dat studie gaat doen naar het vullen
van het GERD-reservoir en de manier waarop
de dam wordt bediend. Lange tijd had het er
alle
schijn
van
dat
Ethiopië
de
onderhandelingen met Egypte over de bouw
en effecten van de Grand Renaissance Dam
rekte en intussen de dam afbouwde. Begin
mei gehouden besprekingen leverden niets
anders op dan een boze Egyptische delegatie.
Elk land levert vijf deskundigen voor het team.
In juni praten zij verder.

President Mulatu Teshome and Chairman of
the National People’s Congress (NPC) Li
Zhanshu discussed bilateral and regional
issues. Li Zhanshu said his country will
continue its multisectoral development
support to Ethiopia. More than 624
investment projects are being run by Chinese
companies with over 4 billion US dollar
capital; thus created more than 100,000 jobs
opportunities for local Ethiopians. China needs
Ethiopia to continue its pivotal role in SinoAfrica partnership.

Dam

https://ethiopianembassy.be/en/2018/05/11/chinavows-to-sustain-its-development-support-for-ethiopia/
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Maqdala schatten

Smaragden gevonden
In recent years Ethiopia has gained
considerable attention in the gem trade for
large amounts of high-quality opal from an
area near Wegel Tena, Wollo Province. A new
deposit of high-quality emeralds has been
found in the rural villages of Kenticha and
Dermi, in the Seba Boru district. The mining
area is divided into a few ‘associations’. Each
consists of a manager and several members
who control the actual mining and distribution
of the emerald rough. After the rough has
been sorted, it makes its way first through
Shakiso before being sold to dealers in the
capital city of Addis Ababa, about a 12-hour
drive from the mining area.

De opening van een tentoonstelling over de
Maqdala-schatten in het Victoria & Albert
Museum in London heeft de discussie over dit
soort oorlogsbuit een nieuwe impuls gegeven.
Het museum verklaarde bereid te zijn een
aantal voorwerpen uit zijn collectie, die Britse
soldaten in 1868 buit maakten op keizer
Tewodros bij de stad Maqdala, langdurig uit te
lenen aan het Nationaal Museum in Addis
Abeba. Maqdala-schatten kwamen ook in het
bezit van de Britse koninklijke familie, het
British Museum en de British Library. De
afgelopen jaren zijn er op incidentele basis
Maqdala- voorwerpen teruggegaan naar
Ethiopië, maar de meeste bevinden zich nog
steeds in Groot Brittannië. In 2007 diende
Ethiopië een officieel verzoek in om teruggave
van deze oorlogsbuit. Daar is nooit openlijk op
gereageerd. Sinds die tijd hebben de
Ethiopische ambassade in Londen, de door
Richard Pankhurst opgerichte organisatie
Afromet voor de terugkeer van de Maqdala
schatten en diaspora-Ethiopiërs zich ingezet
voor deze zaak. Terwijl de ambassade positief
reageerde op het aanbod van het Victorian &
Albert
Museum,
bestaat
er
weinig
enthousiasme voor in regeringskringen in
Addis Abeba. Daar redeneert men: Deze
objecten werden ooit gestolen en behoren te
worden teruggegeven en niet te worden
uitgeleend aan ons. In een lange uitzending
over dit soort schatten op Al Jazeera TV liet
Ephrem Amara, directeur van het Nationaal
Museum in Addis Abeba, er geen misverstand
over bestaan. Hieronder volgens links, die de
discussie goed doorgeven.
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https://www.bbc.co.uk/programmes/b01p9l1z

Verbod op buitenlandse adopties
https://www.youtube.com/watch?v=b2B4iYuHzuA
https://www.facebook.com/BBCnewsAfrica/videos/1015
6485117290229/
http://www.bbc.com/news/world-africa-43642265
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/apr/
03/looted-ethiopian-treasures-in-uk-return-loanvictoria-albert-museum
https://www.nytimes.com/2018/04/04/arts/design/vand-a-ethiopian-treasure.html

BBC Radio: Prince Alemayu

Recently, the parliament banned foreign
adoptions, citing concerns about the safety of
Ethiopian children. The ban was in part
triggered by high-profile cases of abuse,
including one in 2011 where an adopted
Ethiopian
child
in
Seattle died
of
hypothermia after she was left outside in the
cold. At the time, Ethiopia was second only to
China as the most popular country for
adoptions by Americans. Since then, the U.S.
and Ethiopia made adoption requirements
more stringent and the number of Ethiopian
children adopted by Americans plummeted
from 2,511 in 2010 to 133 in 2016, according
to the State Department.

Prince Alemayu was a son of Emperor
Tewrodos and after his father’s death taken to
London. Was he rescued from a savage fate by
the British or was he a child prisoner of war?
Poet Lemn Sissay joins Matthew Parris to
discuss the life of Queen Victoria's favourite,
the Abyssinian Prince Alamayu, son of the
defeated emperor Tewodros, and finds many
surprising parallels with his own.
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https://www.npr.org/sections/parallels/2018/04/02/595
150800/in-ethiopia-a-new-ban-on-foreign-adoptions-isabout-national-pride

Film The Bastard
Wie van u heeft de film al gezien? Floris-Jan
van Luyn, maker ervan, vertelt erover in
Trouw: ‘Daniel was beslist de enige bastaard
niet: talloze volwassen Ethiopiërs dragen
achternamen als Tyssen, Jansen en Vloer, al
hadden hun vaders zich nooit gemeld. Daniel
liet me hun pasfoto’s zien: verweerde koppen,
licht gekleurd, met de trekken van witte
landbouwers en ingenieurs’ Van Luyn ging in
Ethiopië op zoek naar de zoon van een Fries.
De ‘bastaard’ zocht zelf ook: naar iemand die
hem zág, en die een Nederlands paspoort kon
verzorgen. Het eerste lukte, het tweede niet.
https://www.trouw.nl/samenleving/is-het-eerlijk-datdaniel-verwekt-door-een-nederlander-er-niet-in-komt~a0b56ef3/
http://www.thebastard.film/nl/
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