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Ethiopië werkt aan een nieuwe antiterreurwet.
Zonder doodstraf, mét de mogelijkheid van
vrijlating op borgtocht en zowel gericht op
burgers als overheidsinstellingen die de wet
overtreden. De strijd tegen de corruptie gaat
door. President Zewde wil meer vrouwen bij
VN-operaties, want ‘Vrouwen kunnen het
verschil maken.’
De regering wil de kwaliteit en export van koffie
flink verhogen. Opvallend bedrijvennieuws is
dat de regering de Metals and Engineering
Corporation, die belast was met het afbouwen
van de Grand Renaissance Dam, aan de kant
heeft geschoven ten gunste van twee Chinese
bedrijven. Enkele steden maken grootse
plannen. Mekelle gaat de jeugdwerkloosheid
aanpakken. Addis Abeba wil vergroenen. Een
voorstad van Addis is begonnen om huizen te
verwijderen. Tot woede van mensen die er al
twintig jaar wonen. De zorgen over de vele
binnenlandse ontheemden blijven groot.
Er wordt druk overlegd in de regio: over vrede
in Zuid Sudan en Somalië, economische
samenwerking en een betere infrastructuur.
Dat leidt tot verassende initiatieven. De
redactie vond interessante artikelen over het
nut van hulp aan de allerarmsten. Worden zij
wel bereikt? Verder komt het recent ingevoerde
wettelijke rookverbod aan de orde en ook hoe
een tabaksproducent lobbyt bij de regering.
Er is een Nederlandstalig boek over keizer
Tewodros, die zichzelf in 1868 tegenover een
Britse legermacht het leven benam. Een Brits
museum gaat een toen buitgemaakte haarlok
van Tewodros terugsturen. Tot slot: enkele

tientallen Ethiopiërs lopen van Harar via Addis
Abeba naar Adwa om meer bekendheid te
geven aan de geschiedenis van het land. Ze
doen dit om de eenheid, de Ethiopianess, te
vergroten.

Nieuwe antiterreurwet
Juristen
bediscussiëren
nieuwe
antiterreurwetgeving die, in tegenstelling tot
de oude, niet alleen burgers met straffen
bedreigt maar hen ook bescherming biedt en
die het buiten proporties optreden van
overheidsinstellingen ook bestrijkt. In de
ontwerpwet komt de doodstraf niet meer voor,
terwijl de mogelijkheid van vrijlating op
borgtocht wordt gegeven. Dat laatste ontbrak
in de oude wet.

https://www.thereporterethiopia.com/article/antiterror-law-makes-about-turn

Strijd tegen corruptie
Uit diverse berichten blijkt dat de regering
ambtenaren en leiders die zich hebben
misdragen, blijft vervolgen. Zo moeten acht
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gevangenisbewakers zich verantwoorden voor
hun mogelijke betrokkenheid bij de brand in de
Qilinto-gevangenis in 2016. Daarbij kwamen 23
gedetineerden
om
het
leven.
Het
Hooggerechtshof bepaalde dat Esayas Dagnew,
voormalige directeur van Ethio telecom, niet
op borgtocht mag worden vrijgelaten. Er zijn
nieuwe corruptieaanklachten tegen hem
ingediend. De Knipselkrant meldt verderop de
arrestatie van METEC directeur, Brigadier
General Kinfe Dagnew.

Ambitieuze koffieplannen
Ethiopië wil binnen vijf jaar de koffieopbrengst
verdrievoudigen en wil nieuwe markten
aanboren in China, Zuid Korea en Japan, meldt
persbureau Bloomberg. De EU stelt, in het
kader van de EU-Coffee Action for Ethiopia (EUCafE), € 15 miljoen beschikbaar voor steun aan
kleine koffieboeren. Dat meldde een EU
delegatie bij een bezoek aan Manna Woreda bij
Jimma. Het geld is bedoeld voor verbetering
van koffiezaden, werktuigen en marketing.

https://addisstandard.com/news-ethiopia-charges-eightformer-prison-officials-in-connection-with-deadlyqilinto-prison-fire/
https://addisstandard.com/news-supreme-courtupholds-high-courts-decision-to-grant-bail-to-formercoo-of-ethio-telecom/

Meer vrouwen bij VN vredesoperaties
President Sahle-Work Zewde wil meer
vrouwen bij VN vredesoperaties: meer
vrouwelijke militairen, politie en civiele
ambtenaren, meer aandacht voor vrouwen en
kinderen in conflictsituaties en meer ruimte
voor vrouwengroepen bij het voorkomen en
oplossen van conflicten. Zij deed naar oproep
tijdens een Preparatory Meeting on Women,
Peace and Security van Ethiopië, Canada en de
VN. Ethiopië is een belangrijke leverancier van
VN blauwhelmen. Onder de 7.500 die het land
nu levert, zijn er 600 vrouwen. ‘Women truly
make a difference in successful peacekeeping’,
aldus de president.

https://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/58932/eur
opean-union-supports-coffee-sector-ethiopia_en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-0214/africa-s-top-coffee-producer-may-triple-output-infive-years

Nieuw: kantoor Europees Parlement
Terwijl de Europese Unie en Ethiopië al 42 jaar
een relatie onderhouden en de Europese
Commissie er al decennia kantoor houdt, wil nu
ook het Europese Parlement (EP) een kantoor
in Addis Abeba openen. Het EP wil ‘een grotere
voetafdruk’ in de wereld krijgen. Het EP opent
ook kantoren in Jakarta en New York.
https://ethiopianembassy.be/2019/02/18/europeanparliament-plans-to-expand-in-indonesia-ethiopia-nyc/

Buitenlandse bedrijvigheid

https://africandailyvoice.com/en/2019/02/04/ethiopiangovernment-commits-to-enhancing-womensparticipation-in-peacekeeping/

De Zuid Koreaanse autoproducent Hyuandai
heeft via een joint venture met de Marathon
Motor Engineering van atleet Haile
Gebreselassie
een
assemblagefabriek
geopend. Die moet 10.000 auto’s per jaar
leveren. Om te beginnen kunnen er 200
mensen aan de slag.
Twee Chinese bedrijven, de China Gezhouba
Group Co, Ltd (CGGC) en Voith Hydro Shanghai,
nemen de plaats in van het Ethiopische METEC

2

om de Grand Renaissance Dam af te bouwen.
De Chinese ondernemingen krijgen er in totaal
$ 153 miljoen voor. Vorig jaar schoof PM Abiy
Ahmed METEC (Metals and Engineering
Corporation) ter zijde. METEC was in 2010
opgericht en werd door militairen gerund.
Toen de METEC-directeur, Brigadier General
Kinfe Dagnew, vorig jaar via Humera naar
Sudan probeerde te vluchten, werd hij
gearresteerd.

Daarbij komt er werk voor bijna 23.000
jongeren.

https://ethiopianembassy.be/2019/02/25/mekele-plansto-provide-jobs-for-23000-youth/

Addis Abeba wil groenere oevers
De hoofdstad gaat 56 kilometer oever langs
twee rivieren tussen Entoto en Akaki groener
maken. De kosten van de forse groenstroken
wil Ethiopië zoveel mogelijk zelf dekken, dus
zonder geld uit het buitenland. Op een
fondswervend diner heeft PM Abiy Ahmed zijn
eigen horloge voor dat doel verkocht. De
groenplannen staan op video (inclusief enkele
fietspaden).

https://ethiopianembassy.be/2019/02/22/korean-autogiant-hyundai-opens-an-assembly-plant-in-ethiopia/
https://ethiopianembassy.be/2019/02/21/ethiopiacontracts-two-companies-to-complete-nile-damconstruction/
https://ethiopianembassy.be/2018/10/16/metals-andengineering-corporation-metec-to-be-reorganised-andrenamed/
http://www.65teshabeshamusic.com/2018/11/13/brigadier-general-kinfedagnew-ceo-of-metec-has-been-captured/

https://ethiopianembassy.be/2019/02/25/addis-ababalaunches-ambitious-project-to-make-river-banks-green/
https://www.bbc.com/news/world-asia-47392183

Mekelle biedt jongeren werk
Steeds meer mensen trekken naar de stad.
Voor jongeren die hun opleiding af hebben, is
vaak geen werk. Heel veel steden kampen
daarmee. De gemeente Mekelle heeft daarom
grond beschikbaar gesteld, waarop ruim 222
investeerders bedrijven kunnen starten.

Gemeente laat huizen afbreken
Het
gemeentebestuur
van
Legetafo
Legedadi aan de rand van Addis Abeba heeft
3.000 huizen door bulldozers laten
verwijderen. Dat leidt tot grote onrust. Volgens
burgemeester Habiba Siraj waren ze zonder
vergunning gebouwd. Bewoners bestrijden die
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versie. Sommigen wonen er al sinds eind jaren
90. Volgens de gemeente is de grond nodig
voor de bouw van scholen en klinieken en voor
de aanleg van groen. Er staan nog 9.000 huizen
op de lijst om te worden verwijderd.

vier het niet alleen over vrede in Zuid Sudan
gehad maar vast ook over turbulentie in
Somalië.
Spoorverbinding Khartoum
Ethiopië en Sudan zijn begonnen concrete
plannen uit te werken voor de aanleg van een
spoorverbinding tussen de hoofdsteden van
beide landen. Ook willen zij de visumplicht
afschaffen en het handelsverkeer bevorderen.

Burgemeester Habiba Siraj
https://addisstandard.com/news-demolition-of-housesleaves-hundreds-in-legetafo-legedadi-homeless-citymayor-insists-houses-are-illegal/

Hoorn van Afrika Verviervoudiging handel
met Kenia
Door de verbetering van de wegverbinding met
Kenia is de handel tussen beide landen
verviervoudigd. Dat concludeert de African
Development Bank (AfDB). AfDB president
Akinwumi A. Adesina: ‘I have never seen any
other African country invest more in
infrastructure than this country.’ Adesina roept
Ethiopië op meer aan productdiversificatie te
doen.
Wegverbinding met Berbera
Er komt een vierbaansweg van de havenstad
Berbera in Somaliland naar de Ethiopische
grensstad Wajale. Bovendien wordt de haven
van Berbera verbeterd. Financier van de 250
km lange Berbera Corridor zijn de Verenigde
Arabische Emiraten en het Abu Dhabi Fund for
Development Construction Company. Somalië
(dat tegen het autonome opererende
Somaliland is) en Djibouti (op dit moment nog
de belangrijkste haven voor Ethiopische in- en
uitvoer) zijn tegen het project.
Vredesoverleg in Juba
De leiders van Ethiopië, Eritrea en Kenia
reisden van Asmara naar Juba om met
president Salva Kiir van Zuid Sudan te spreken
over vrede in de Hoorn, economische
samenwerking
en
infrastructurele
ontwikkeling. Volgens Martin Plaut hebben de

https://clubofmozambique.com/news/road-connectingethiopia-kenya-raises-trade-by-400-percent-official/
http://www.globalconstructionreview.com/news/berber
aethiopia-highway-set-turn-somaliland-major-/
https://7dnews.com/news/road-linking-ethiopiasomaliland-opens
http://www.africanews.com/2019/03/04/ethiopiaeritrea-leaders-visit-south-sudan-for-high-level-talks/
https://martinplaut.wordpress.com/2019/03/04/whatare-isaias-abiy-and-uhuru-up-to-with-salva/
https://www.albawaba.com/business/ethiopia-sudanagree-rail-link-plan

Bereiken ngo’s de allerarmsten?
Voor het antwoord op die vraag ging
onderzoekster Anika Altaf naar Bangladesh,
Benin en twee plaatsen in Ethiopië. In de eerste
daarvan - ver buiten de hoofdstad – lukt het de
allerarmsten niet om in spaargroepen mee te
draaien. In de tweede - in Addis Abeba - liep het
beter, maar daar werken ook mensen zich naar
binnen die niet tot de armsten behoren.
1. Jeldu (Ethiopia) Field Report, ASC Working
Paper 128/2016. The participants in Jeldu
(south-west from Addis Ababa) agreed that the
very poor are not reached through the few
initiatives that are present in Taatessa. They
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are not involved in the saving groups because
they are unable to save two Birr per week and
there are no special groups for them. If they do
join the saving groups, they leave soon after.
2. Addis Ababa Field Report, ASC Working
Paper 129/2016
The participants responded quite positively to
the question about whether the very poor are
reached but also had a few critical remarks.
People belonging to the average group often
pretend to be poor and get aid from NGOs. The
female beneficiaries group said that this was
not the case for the NGO being studied.
Onderzoeker Nardos Legesse Beyene keek
naar microkrediet en de allerarmsten in
Hawassa. Volgens hem hebben formele
microfinancieringsinstellingen wel geholpen bij
armoedevermindering maar zijn hun diensten
weinig terecht gekomen bij de armsten in
dorpen en steden. De informele Village Savings
and Loan Associations (VSLAs) doen het vaak
beter
en
verdienen
daarom
meer
ondersteuning door de overheid (Afrika Studie
Centrum).

roken in publieke en werkruimtes verboden.
Verkoop van rookwaar mag alleen aan mensen
vanaf 21 jaar. Op 70 procent van de verpakking
moeten de gevaren van roken worden
uiteengezet. Advertenties worden aan banden
gelegd. Jaarlijks sterven 16.800 mensen aan
ziektes die met roken te maken hebben.
Volgens een van de weinige onderzoeken naar
rookgedrag steekt 28,6 procent van de
adolescenten incidenteel een sigaret aan en
doet 17,2 procent dat dagelijks.
De onderzoeksgroep Public Eye vergeleek
sigaretten die in een Europees land
(Zwitserland) en in Afrikaans land (Marokko)
worden verkocht. Die laatste van hetzelfde
merk bleken meer slechte en verslavende
stoffen te bevatten. Landen in Afrika missen
middelen om importsigaretten streng te
controleren. Een bedrijf als de American
Tobacco Industry (hoofdkantoor in Londen,
bijkantoor in Amsterdam) probeert Oeganda
en Kenia te beletten preventieve maatregelen
tegen roken in te voeren. Het probeert de
Ethiopische overheid ervan te overtuigen dat
teksten op pakjes het roken niet vermindert.

© James Jeffrey / BBC
https://www.trouw.nl/home/veel-ngo-s-kunnen-armenen-extreem-armen-niet-uit-elkaar-houden~a5be43e1/

https://www.ezega.com/News/NewsDetails/6938/Ethio
pian-Tobacco-Law-Strongest-in-Africa

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/188
7/37716/ascworkingpaper128.pdf?sequence=1

https://tobaccoatlas.org/country/ethiopia/
http://stories.publiceye.ch/tobacco/

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/188
7/37717/ASCworkingpaper129.pdf?sequence=1
http://etd.uwc.ac.za/xmlui/handle/11394/6509

Wettelijk rookverbod
Het parlement heeft een wet aangenomen die
roken aan banden legt. Volgens experts is het
een van de strengste in Afrika. Voortaan is

file:///C:/Users/Jos/Downloads/prevalence-andpredictors-of-cigarette-smoking-among-adolescents-ofethiopia-school-based-cross-sectional-survey-23754494.1000182.pdf

Voor- en nadelen van khat
According to Yeraswork Admassie the
economy is becoming increasingly dependent
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on the production and export of khat, while a
significant section of the population is getting
progressively enticed into its unbridled
consumption. Khat abuse/addiction has led to
serious and manifold socioeconomic and
health problems. But Ethiopia has no clear
policy to guide its production, distribution or
use. The study culminates with the
identification of feasible national-level
strategies and policy responses to the khat
conundrum.
(Afrika
Studie
Centrum)
http://www.africanbookscollective.com/books/the
-khat-conundrum-in-ethiopia

Gedeo’s: een verwaarloosde crisis?
Zorgen over het lot van de Gedeo minderheid
in Oromo Regio blijven groot. Plaatselijke
Oromo gangs verdrijven ze al langere tijd van
huis en haard. De regering is echter niet bereid
hen aan te merken als binnenlandse
ontheemden (IDPs). Die wil ze zo stimuleren
om snel naar huis te gaan. Op basis van een
recent Action Plan moet dat binnen twee
maanden kunnen. De ontheemden leven vaak
in erbarmelijke omstandigheden, beneden de
normen die de VN hanteert voor vluchtelingen.
Het lukt hulpverleners weinig om hen te
bereiken.

Gedeo ontheemden
https://www.irinnews.org/newsfeature/2019/02/28/ethiopia-s-neglected-crisis-no-easyway-home-doubly-displaced-gedeos

Bang in Tigray
De machtswisseling in het land maakt Tigrayers
kwetsbaarder. Er circuleren verhalen over
geweld tegen hen, blokkades op wegen zodat
goederen de regio niet bereiken en aanvallen
op huizen en bedrijven van Tigrayers in Oromo
en Amhara regio’s. ‘The violence against
Tigrayans because of their ethnic association
marked a turning point’. Dat schreef journalist
Abdi Latif Dahir na dergelijke aanvallen in
Gondar. ‘The attacks highlighted how
historically, the struggle for political space in
Ethiopia has always folded into a battle over
land, religion, language, demography, and yes,
ethnicity.’
http://www.irinnews.org/analysis/2019/02/14/Ethiopiaethnic-displacement-power-shift-raises-tensions

Diplomaat over relatie met België en EU
Volgens de nieuwe ambassadeur in België,
Grum Abay, is het kolonialisme in Afrika iets
van het verleden en heeft Ethiopië er nooit last
van gehad. ‘The problem about colonialism in
Africa, for us Ethiopians, it really doesn’t figure.
Therefore, I don’t have the authority to
comment. Luckily, we have not suffered under
colonialism.’ ‘Our diplomatic relations started
in 1906! You are the 5th country that opened
an official diplomatic representation in our
land. The order is Italy (1896), France (1898),
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United Kingdom (1899), 1900 (The United
States) and 1906 (Belgium).’

Nieuw: strip over keizer Tewodros
Jeroen Bos en André Slob hebben een
stripbiografie gemaakt over keizer Tewodros
(1818-1868), die regeerde van 1855 tot aan zijn
dood. Het is een verhaal over de dromen,
mislukkingen en tragische dood van Tewodros.
Tewodros is een volksheld in het hedendaagse
Ethiopië.
In een Podcast gaan Jeroen Bos, Andrë Slob en
Petra van Aken op zoek naar de haren en
verdere geschiedenis van Tewodros.

Ambassadeur Grum overhandigt zijn
geloofsbrieven aan koning Filip.
https://brussels-express.eu/colonialism-in-africa-is-longover/

TV helpt bij gezinshereniging
Nu het verkeer vrijer is, kunnen mensen die het
contact met hun familie aan de andere kant
van de grens kwijt zijn, op zoek gaan. De
bekende tv-presentator, Yoseph Gebre, trekt
ruim drie miljoen kijkers voor zijn show die
helpt bij terugkeer en contact. Dankzij de,
tegelijk op You Tube verspreide, uitzendingen
heeft Salomon vanuit Ethiopië zijn vader in
Eritrea weer gevonden.
http://greatexpeditions.nl/graphic-novel-tewodrosnadert-voltooiing/
https://itunes.apple.com/nl/podcast/tewodros/id14536
91925?l=en

Museum geeft haarlok Tewodros terug

© Petterik Wiggers/NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/18/het-is-samsonuit-ethiopie-uw-zoon-a3654477
https://www.youtube.com/channel/UCb0zOwxJBgSvuFq
jeinNfiw

Het National Army Museum in Londen gaat een
pluk haar teruggeven, die Britse soldaten in
1868 van het hoofd van keizer Tewodros
hadden gehaald. De teruggave is onderdeel van
een in april 2018 gestarte Ethiopische
campagne om Maqdala schatten terug te
krijgen. Afgelopen jaar had Ethiopië een
formele claim ingediend. Maqdala was de
toenmalige hoofdstad. Het museum had de
haarlok in augustus 2018 al uit de vaste
opstelling verwijderd. Het heeft laten weten
geen plannen voor andere teruggaven te
hebben.
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Keizer Tewdros pleegt zelfmoord
om niet in Britse handen te vallen

Guzo Adwa

https://www.nam.ac.uk/press/national-army-museumresponds-repatriation-request-ethiopia
http://www.africanews.com/2019/03/04/uk-museumto-return-lock-of-hair-of-ethiopia-s-emperor-tewodrosii/
https://www.bbc.com/news/world-africa47441042?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news
/topics/cwlw3xz047jt/ethiopia&link_location=livereporting-story

De t’eff twist
De Kniplselkrant berichtte er al eerder over,
maar nu publiceerde NRC Handelsblad een
leerzaam overzicht van het geschil tussen
Ethiopië en twee Drentse boeren over het
patent op t’eff. Beide kanten in het conflict
komen aan bod.

Herdenking in Utrecht (foto redactie)
https://www.thereporterethiopia.com/article/relivingadwa-tracing-footsteps-patriots
https://www.youtube.com/watch?v=aG-ggbNi4ng
https://uk.reuters.com/article/uk-ethiopia-anniversaryadwa/ethiopians-celebrate-defeat-of-colonialists-callfor-unity-idUKKCN1QJ0HR?rpc=401&

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/01/hoe-teffnieuwe-superfood-moest-worden-en-dat-niet-werda3872162

Adwa herdenking
Guzo Adwa
Begin januari begonnen vier
lopers uit Harar aan een 900 km lange tocht,
‘guzo’, naar Adwa. In Addis was hun aantal
uitgegroeid tot 46, in Wukro tot 54. Onderweg
bezoeken zij historische plaatsen en vertellen
zij mensen waar ze logeren over Ethiopië’s
geschiedenis
en
het
verzet
tegen
onderdrukking. Een van hen loopt op blote
voeten. Hij wilde ervaren wat zijn voorouders
voelden, toen zij te voet richting Adwa trokken.
Herdenking
Begin maart werd op talloze
plaatsen, waaronder Addis Abeba en Entoto. In
Nederland werd de Adwa herdenking in
Utrecht druk bezocht. Op veel plaatsen klonk
de oproep tot eenheid.
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