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In de weken na de vreedzame machtsovername
heeft PM Abiy Ahmed de legertop hervormd en
de leiding van de veiligheidsdienst vervangen.
Hij heeft een nieuw beleid voor de Hoorn van
Afrika opgezet met als belangrijkste stap
verzoening met Eritrea. Hij heette persoonlijk
een delegatie van dat land warm welkom
geheten in Addis Abeba. Ethiopian Airlines
gaat, na 20 jaar onderbreking, weer op Asmara
vliegen. Eritrea gaat Ethiopië opnieuw
faciliteiten bieden in de haven van Assab. Abiy
Ahmed heeft Egypte bezocht om het dispuut
over het Nijlwater te verzachten. Hij sprak in
Somalië over samenwerking en stabiliteit. Met
zijn opmerking dat een regering, die
tegenstanders als terroristen bestempelt,
zichzelf schuldig maakt aan terrorisme, stelt hij
zich open en verzoenend op tegenover de
oppositie. Duizenden gevangenen zijn vrij
gelaten. Aanklachten worden ingetrokken.
Maar vanuit het TPLF komt verzet. Een aanslag
op zijn leven heeft hem gewaarschuwd. Een
grote brand woedde rond de grote moskee in
Addis Abeba. In Gedeo and West Guji Zones in
Oromo en SNNP-regio’s is het crisis; daar
zouden een miljoen mensen ontheemd zijn ten
gevolge van door intercommunaal geweld. De
gezaghebbende Economist noemt Abiy Ahmed
‘reformer-in-chief’ en spreekt van een

indrukwekkende start. Het is de vraag of hij de
veiligheidsdiensten echt aan zijn kant heeft. De
vraag is daarom: redt hij het of redt hij het niet?
De economische ontwikkeling van het land zet
door. De komende jaren wil de regering enkele
staatsbedrijven, waaronder telecomfirma’s en
Ethiopian Airlines, openstellen voor binnen- en
buitenlandse investeerders. Zij gaat het
wegennet opnieuw uitbreiden. Het Tana-meer
dreigt
bedolven
te
worden
onder
waterhyacinten.
Onlangs spraken de Zuid-Sudanese leiders
Salva Kiir en Riek Machar in Addis Abeba met
elkaar. In Khartoum maakten zij afspraken over
een staakt-het-vuren. Sudan’s president Omar
el Beshir kwam ineens als vredestichter
bovendrijven. De eerste schending is al
gerapporteerd.
De Italiaanse schrijfster Francesca Melandriz
schreef een roman over een Ethiopische jongen,
die een Italiaanse vrouw in Rome vertelt: ‘U
bent mijn tante!’ en daarmee ingaat op de
relatie tussen beide landen.

Groeiend draagvlak
Bij veel Ethiopiërs slaat de verzoenende toon
van de nieuwe regering aan. Er zijn tekenen dat
diaspora-Ethiopiërs overwegen naar huis terug
te keren. Andargachew Tsege, medeoprichter
van de oppositiegroep Gimbot-7, ontmoette de
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PM kort na zijn vrijlating uit een dodencel en
verklaarde later op BBC Hard Talk dat hij ‘Abiy
Ahmed vertrouwt’ en dat zijn organisatie niet
langer vanuit Eritrea gewapende overvallen in
Ethiopië zal plegen, want ‘geweld is slecht voor
het land’. Het ODF (Oromo Democratic Front)
heeft zich bereid verklaard aan vreedzame
gesprekken deel te nemen.

Beschuldigingen ingetrokken
The Federal Attorney General has requested
the Federal High Court to drop charges against
two
foreign
countries-based
media
organisations (ESAT and OMN) as well as
Berhanu Nega and Jawar Mohammed. The
federal high court 19th criminal bench
accepted the request of the Attorney General.
It is to be recalled that the media organizations
and the individuals had been charged under
the file name of Dr Merera Gudina.

Nieuwe benoemingen
Samora Younous is vervangen door Seare
Mekonen als opperbevelhebber van de
Ethiopia National Defense Forces (ENDF). Seare
Mekonen is, net als Samora Younous,
afkomstig uit Tigray. Hij vocht mee tegen de
Derg en in de grensoorlog tegen Eritrea. De
man die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
sinds 2001 heeft geleid en deel uitmaakte van
het TPLF-politbureau, Getachew Assaf, is ook
vervangen. Zijn opvolger is Adem Mohammed.

Dreiging uit Tigray en Hawassa
Sommige ontwikkelingen roepen de vraag op
of Ethiopië gevaar loopt uiteen te vallen. De
regering houdt er rekening mee dat het TPLF,
dat vanaf 1991 de facto de macht had in het
land, achter de aanslag op Meskel Square van
23 juni op PM Abiy Ahmed zat, waarbij enkele
doden en 150 gewonden vielen. Inmiddels zijn
twintig arrestaties verricht en heeft de regering
de hulp van de FBI ingeroepen om de
aanslagplegers te traceren. De Tigrayers voelen
zich overdonderd door de plotselinge
toenadering tot Eritrea en vinden dat Abiy’s
besluit daarover op ondemocratische wijze tot
stand is gekomen. Opvallend is, dat President
Isayas Afeworki zijn aankondiging dat hij een
delegatie naar Ethiopië zou sturen, vergezeld
liet gaan van stevige sneren richting TPLF. Uit
Hawassa, hoofdstad van SNNPRS-regio, komen
berichten over ernstig geweld tegen en tussen
demontranten die hun eigen Sidamo willen; zij
willen dat andere etnische groepen daar
weggaan. Bij botsingen met de politie zijn
doden en gewonden gevallen. Een groot aantal
mensen is op de vlucht geslagen. De regering
heeft de leiding van het gebied vervangen.

Brand bij moskee
De berichtgeving is niet geheel duidelijk, maar
op You Tube circuleert een film en in de
Ethiopische media wordt bericht over een
enorme brand op 27 juni vlakbij de Grote
Anwar Moskee en de nabijgelegen vrouwenmadrassa in de hoofdstad. Eigenaren van
elektronicawinkels in de buurt hebben hun
zaken in vlammen zien opgaan. De brandweer
werd het vuur meester, voordat dit de moskee
en de madrassa bereikte. Over de
oorzaak/aanstichters van de brand is nog niets
bekend.

De nieuwe opperbevelhebber, Seare Mekonen
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Afrika. Het meest opvallend daarbij is de
toenadering tot Eritrea. De relatie tussen
Ethiopië en Eritrea werd lange tijd
overschaduwd door een grensconflict,
waardoor beide landen van 1998 tot
2000 oorlog voerden. Daarbij kwamen
tienduizenden soldaten om. Nog in 2016
vonden schermutselingen plaats waarbij
honderd doden vielen. Op 26 juni
verwelkomde PM Abiy Ahmed een delegatie
uit Asmara om over vrede te onderhandelen.
Hij verklaarde dat de twee landen geen ruzie
moeten maken over grenzen maar grenzen
moeten opheffen om beter samen te werken.
Hij beloofde ook dat Ethiopian Airlines na 20
jaar stilte vanaf september weer op Asmara
gaat vliegen.
https://www.economist.com/middle-east-andafrica/2018/06/07/ethiopias-new-prime-minister-wantspeace-andprivatisation?cid1=cust/ddnew/email/n/n/2018067n/ow
ned/n/n/ddnew/n/n/n/nEU/Daily_Dispatch/email&etear
=dailydispatch&utm_source=newsletter&utm_medium=
email&utm_campaign=Daily_Dispatch&utm_term=2018
067
https://addisstandard.com/news-tplf-says-ethiopiasrecent-eritrea-economy-related-decisionshavefundamental-flaws-calls-for-emergency-meeting-ofthe-ruling-eprdf-executive-council-committee/

L: PM Abiy Ahmed; r: Min. Osman Saleh van
Buitenlandse Zaken van Eritrea

https://newbusinessethiopia.com/ethiopia-appointsnew-intelligence-army-chiefs/

https://www.nu.nl/buitenland/5321021/eritreaverwelkomt-positieve-boodschappen-van-buurlandethiopie.html

http://www.africanews.com/2018/06/07/ethiopian-pmreplaces-army-chief-in-major-shakeup/
https://www.ethiopiaobserver.com/2018/06/14/deadlyviolence-hits-hawassa-as-protesters-call-for-sidamastate/
https://www.youtube.com/watch?v=iplZJxvj8DY
https://www.youtube.com/watch?v=7OYobE0c8JY&feat
ure=share

Ethiopië en Eritrea in gesprek

https://nos.nl/artikel/2238597-ethiopie-start-voor-heteerst-sinds-1998-weer-vliegverbinding-met-eritreaop.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-0627/ethiopia-says-airline-to-resume-eritrea-flights-byseptember
https://eritreahub.org/official-transcript-of-presidentisaiass-speech-announcing-delegation-to-ethiopia
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/eritreaethiopia-beginning-beautiful-friendship180627102735349.html

Het lijkt erop, dat de nieuwe regering vrede en
welvaart nastreeft in de gehele Hoorn van
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Nauwere samenwerking met Egypte
Een andere uitdrukking van het nieuwe Hoornbeleid is het bezoek van Abiy aan Egypte. De
twee landen werden het eens om niet alleen
rond het Nijlwater goed samen te werken maar
ook rond andere bilaterale kwesties. They
affirmed their commitment to set up a joint
fund for infrastructure development such as
energy and agreed to cooperate on Somalia
and the South Sudan peace process. The
Egyptian president expressed his appreciation
for Ethiopia’s new initiative to end Ethio-Eritrea
stalemate.

https://ethiopianembassy.be/en/2018/06/11/ethiopiaegypt-will-work-together-beyond-the-nile-issue/

De VS en de verandering
Volgens sommige waarnemers kon de
verandering in Ethiopië plaatsvinden, omdat de
binnenlandse opstand gecombineerd werd
met steun van buitenaf. Voor verandering in
Eritrea bestaat ook buitenlandse steun, maar
er is onvoldoende binnenlands verzet.
Kort na de verandering in Ethiopië belde de
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken,
Mike Pompeo, PM Abiy Ahmed en zei hij hem
zijn
volledige
steun
toe.
Pompeo:
‘Congratulations to your new Prime Minister,
Dr. Abiy Ahmed, who has our full support in his
determination to bring greater political
openness to Ethiopia and to continue the great
economic gains made in recent years.’ Zijn
voorganger Tillerson was in maart 2018 in
Addis Abeba en had de toenmalige regering
gevraagd
om
de
economie
te
moderniseren/liberaliseren en transparanter
te regeren. Waarnemers vragen zich af, of Abiy

Ahmed Amerikaanse steun heeft gekregen bij
zijn machtsovername.
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/05/282260.ht
m
https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/05/282
545.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/03/279119.ht
m

Blokkeerden VS-vrede met Eritrea?
The Eritrean researcher, Fikrejesus Amahazion,
quotes Ambassador John Bolton, former US
Permanent Representative to the UN, who in
his book Surrender Is Not an Option: Defending
America at the United Nations readily
acknowledges that although ‘Ethiopia had
agreed on a mechanism to resolve the border
dispute in 2000’, but ‘was welching on its deal
in flat violation of its commitments.’ Notably,
Bolton also strongly questions the efforts of the
former US Assistant Secretary of State for
African Affairs, Jendayi Frazer, to overturn the
border ruling in Ethiopia’s favour, noting, ‘[f]or
reasons I never understood, however, Frazer
reversed course, and asked in early February
[2006] to reopen the 2002 EEBC decision, which
she had concluded was wrong, and award a
major piece of disputed territory to Ethiopia. I
was at a loss how to explain that to the Security
Council, so I didn’t’ (p. 347). Furthermore, a
June 2006 memo by Azouz Ennifar, the former
Acting Special Representative of the United
Nations Secretary General (UNSG) to Eritrea
and Ethiopia, reveals how Frazer ‘developed
parallel tracks to deal with the [EEBC ruling and
implementation],’ essentially condoning and
supporting Ethiopia’s rejection of the verdict
and
violation
of
international
law.
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Minister Abiy Ahmed met with officials from
Poly-GCL Petroleum Investment Limited to
‘officially kick-start crude oil production test in
Ogaden Region’, as Abiy’s spokesperson said.
‘The company has discovered that there is a
prospect of commercial quantities of crude oil
in the region.
http://www.africanews.com/2018/06/28/ethiopia-tobegin-extracting-crude-oil-and-natural-gas/

© Trouw, 27 juni 2018
https://www.foreignpolicyjournal.com/2017/04/14/justi
ce-deferred-the-15th-anniversary-of-the-eritreaethiopia-boundary-commission-verdict/

Investing in Somali seaports
PM Abiy Ahmed visited Somalia on 16 June for
talks with president Mohamed Abdullahi
Mohamed about the need to adopt and
implement border and joint strategy to
promote stability in the Horn of Africa. The two
countries also agreed to jointly invest in four
seaports to attract foreign investment to their
countries. He also paid tribute to the
tremendous sacrifices made by Ethiopian
troops who served in AMISOM in the fight
against terrorist organisations that pose an
existential threat not only to Somalia but also
to the region.

Privatisering staatsbedrijven
De regering wil binnen- en buitenlandse
investeerders aantrekken voor staatsbedrijven.
‘Hence … while majority stakes will be held by
the state, shares in Ethio Telecom, Ethiopian
Airlines, Ethiopian Power, and the Maritime
Transport and Logistics Corporation will be sold
to both domestic and foreign investors’, aldus
een EPRDF verklaring.

http://www.africanews.com/2018/06/05/ethiopia
opensuptelecomsairlinetoprivateforeigninvestors/

Verliest Lake Tana van de waterhyacint?

https://ethiopianembassy.be/en/2018/06/18/somaliaethiopia-to-jointly-invest-in-four-seaports-on-the-redsea-and-fight-extremism/

Zoeken naar olie in Ogaden
Ethiopia will begin extracting crude oil on a test
basis from reserves in the southeast. Prime

In het Tana-meer zit de helft van alle
drinkwater dat de ruim 100 miljoen Ethiopiërs
gebruiken. Er zitten 28 vissoorten in, waarvan
er 21 endemisch zijn. Ze vormen een
belangrijke voedselbron. De omzet van de
visvangst is US$ 1.1 miljoen per jaar. Er is
echter een grote dreiging: de uit Zuid-Amerika
afkomstige waterhyacint, Eichhornia crassipes,
die de oceaan oversteekt richting Afrika en
Azië. Zeker een derde van de oevers, zo’n 128
km, ligt bedekt onder een dikke laag ervan.
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Addis Abeba, maar werden het later in
Khartoum eens over een permanent staakthet-vuren. De twee voerden vaker
vredesbesprekingen, maar die hielden zelden
stand. In de Khartoum Declaration komt de
naam van de Sudanese president Omar el
Beshir opvallend vaak voor. Zijn regering gaat
Zuid-Sudan helpen beter met zijn olierijkdom
om te gaan. Afrikaanse staatshoofden hebben
met strafmaatregelen gedreigd, toen kort na
het tot stand komen van de verklaring, het
staak-het-vuren al werd geschonden. Vrouwen
zijn het meest de dupe van de instabiliteit. ‘Het
beste leven voor ons hier is de dood.’

https://www.bbc.com/news/av/world-africa42865711/ethiopia-s-lake-tana-threatened-by-alienweed-invasion

Zuid-Sudanese vluchtelingenvrouwen

https://theconversation.com/ethiopias-lake-tana-islosing-the-fight-to-water-hyacinth-82947

Van 121.000 naar 200,000 km
Ethiopië wil zijn wegennet op zeer korte
termijn uitbreiden van 121.000 naar 200.000
km. In 1991 had het land 19.000 km weg.
V.l.n.r. Riek Machar; President Yoweri
Museveni, President Omar al-Bashir
and President Salva Kiir.
https://martinplaut.files.wordpress.com/2018/06/khart
oum-declaration.pdf
https://ethiopianembassy.be/en/2018/05/30/ethiopiaplans-to-expand-its-road-network-to-200-000-km-by2020/

https://www.nytimes.com/2018/06/27/world/africa/sou
th-sudan-peace-deal.html
https://www.youtube.com/watch?v=R94naSgdxg0
https://www.youtube.com/watch?v=ZkEqAqenLuQ

Khartoum Declaration
De Zuid-Sudanese leiders Salva Kiir en Riek
Machar voerden hun eerste gesprekken in
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Nieuw:

De

lange

weg

naar

Rome

In een oud appartementengebouw loopt Ilaria
na een zware dag de trap op naar de zesde
verdieping. Ze is moe, wil alleen zijn maar
boven aan de trap wacht haar een verrassing:
een jongen met zwarte huid en lange benen die
haar een paspoort toont. ‘Ik ben Shimeta
Ietmgeta Attiloprofeti,’ zegt hij, ‘en jij bent mijn
tante.’ Eerst denkt Ilaria dat de jongeman een
grap maakt. Ze kent maar één Attilo Profeti:
haar vader. Shimeta zegt dat hij de kleinzoon is
van Attilo, die in Ethiopië tijdens de fascistische
bezetting samenleefde met een inheemse
vrouw. In ‘De lange weg naar Rome’ maakt
schrijfster Francesca Melandriz ook het verhaal
zichtbaar van een Europa met al zijn
tegenstrijdigheden, die voortkomen uit een
donker koloniaal verleden.

http://www.cossee.com/De%20lange%20weg%20naar%
20Rome-T615.php
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