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Twee gebeurtenissen beheersen het politieke
nieuws. Het eerste is de goedkeuring die het
parlement aan een nieuwe kieswet heeft
gegeven. Dat gebeurde zeer tegen de zin van
de oppositie. Een twistpunt is de hoogte van
de kiesdrempel: hoeveel geregistreerde leden
moet je hebben, voordat je als partij aan de
verkiezingen mag deelnemen? Het tweede is
de situatie in Sidamo. Daar begint het tij
misschien te keren, nu de regering heeft
ingestemd met het houden van een
referendum over de vraag of de Sidamo een
eigen regio gaat krijgen. Ander politiek nieuws
gaat over misdragingen van politiemensen en
de arrestatie van een journalist.
De redactie brengt twee opiniestukken. Het
ene gaat over de aard van de huidige
oppositie. Die houdt zich meer met etnische
zaken bezig dan met de minstens zo ernstige
armoedeproblematiek. Het tweede gaat over
de vraag of het federalisme niet steeds meer
een façade wordt, terwijl een strak
centralistisch beleid het federalisme
ondermijnt.
Macro-economisch gaat het nog steeds goed.
De Commercial Bank of Ethiopia en Dashen
Bank boeren goed. China toont interesse in
Ethiopische koffie en sesam. De markt voor
telecom is open gegooid. Ethiopian Airlines

gaat nu ook in de hotel business. Japan wil
helpen bij de verbetering van de
infrastructuur.
De regering heeft enkele constructieve
stappen gezet. Zij lanceerde een campagne
tegen kinderhuwelijken en meisjesbesnijdenis.
Er werden vele miljoenen bomen geplant. De
ambassade in Pretoria helpt Ethiopische
immigranten in Zuid Afrika tegen het geweld
en slopen van hun winkels en auto’s. De
redactie vermeldt het relaas van de
Somalische Assad die naar Zuid Afrika ging.
Wat hem overkwam, kan Ethiopiërs evengoed
gebeuren.
In een rechtbank in Seattle is gesuggereerd dat
de Boeing Max 737 die in maart neerstortte,
nooit het predicaat veilig had mogen krijgen.
Op 55 kilometer van waar ooit Dinkenesh/Lucy
werd gevonden is de oudste mensachtige
schedel opgegraven. Turkije deelt duizenden
Korans uit en krijgt daarbij steun van Addis
Ababa University.

Parlement vóór nieuwe kieswet,
oppositie tegen
Het door de regerende EPRDF gedomineerde
parlement heeft ingestemd met een nieuwe
Kieswet, de Electoral and Political Parties
Proclamation. Die moet de vorming van
nieuwe partijen faciliteren en tegelijk de
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versplintering tegengaan. Een regionale partij
mag daarom pas meedoen, als zij 4.000
geregistreerde leden heeft (was 750). Een
nationale opererende partij moet er minstens
10.000 hebben (was 1.500). Als een man en
een vrouw een gelijk aantal stemmen behalen
voor eenzelfde zetel, dan gaat de vrouw voor.
Ambtenaren zijn niet verkiesbaar. Willen ze
dat toch worden, dan zijn zij tijdelijk
ambtenaar-af en ontvangen zij geen salaris.
De wet is veel te snel door het parlement
gejaagd, vinden 57 oppositiepartijen.
Bovendien zijn zij fel tegen de verhoging van
de kiesdrempels. Zij willen ook dat
ambtenaren passief kiesrecht moeten hebben.

SEPDM leiders
https://www.ezega.com/News/NewsDetails/7221/Refer
endum-for-Sidama-Statehood-to-be-Held-on-November13-2019
https://www.dw.com/en/ethiopia-delays-referendumon-new-independent-region/a-49636874
https://allafrica.com/stories/201907230184.html

Onderzoek naar wangedrag twee
politiemannen

https://borkena.com/2019/08/25/ethiopian-parliamentapproved-electoral-political-parties-bill/
https://www.africanews.com/2019/09/04/ethiopianopposition-parties-reject-electoral-reforms/
https://www.thereporterethiopia.com/article/controver
sial-election-bill-be-tabled-approval-today

De hoofdcommissaris van politie in de
hoofdstad laat het optreden van twee
politiemannen onderzoeken, die een vrouw en
een man hadden geslagen. Hun gedrag was
vastgelegd door een passant. Diens twitteropname is al bijna vijftigduizend keer
bekeken.
https://addisstandard.com/news-addis-abeba-policeinvestigating-officers-caught-on-video-assaulting-youngman-a-woman/

Referendum over status Sidamo
Enkele maanden geleden leek het er op dat
Sidamoleiders eenzijdig voor zelfbeschikking
zouden gaan (Knipselkrant 37). Zo ver is het
niet gekomen. Er komt een referendum. De
kiescommissie heeft er een datum voor
geprikt: 13 november 2019. De commissie
verklaarde het verzoek daartoe te hebben
ontvangen van de South Ethiopian People
Democratic Movement (SEPDM). Als de 3,8
miljoen tellende Sidamo voor het oprichten
van een eigen Sidamoregio stemmen, dan
krijgt die Hawassa als hoofdstad. De SEPDM
verzocht de commissie goed te letten op de
wettelijke rechten van mensen met een
andere etnische achtergrond in Sidamo. De
afgelopen weken zijn er tientallen doden
gevallen en hebben honderden mensen hun
huizen moeten verlaten.

Vrijlating journalist gevraagd
Het Committee to Protect Journalists (CPJ)
heeft Ethiopië gevraagd om journalist
Mesganaw Getachew vrij te laten. Mesganaw,
die voor Ethiopis weekly werkt, werd kort na
een interview met de advocaat Henok Aklilu
gearresteerd. Volgens de autoriteiten had hij
daar geen vergunning voor. Maar volgens de
openbare aanklager had de arrestatie niets
met journalistiek te maken, maar wordt
Mesganaw verdacht van betrokkenheid bij de
recente onlusten in Amhararegio.
https://www.iol.co.za/news/africa/cpj-urges-ethiopianauthorities-to-free-jailed-journalist-31042616
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PM: Internet is geen water

Veroordeling geweld in Zuid-Afrika

PM Abiy Ahmed is de klachten over internet
shut-downs soms zat. Internet is geen water,
het is geen lucht. Je kunt best wel een dag
zonder. Als Internet wordt gebruikt om
mensen ertoe aan te zetten anderen te doden
of revolutie te plegen, dan heeft de regering
het recht om het af te sluiten.

Zuid-Afrika telt 4 miljoen immigranten op een
bevolking van 50 miljoen. Zuid Afrikaanse
werklozen plunderen de winkels van de
immigranten en steken hun auto’s in brand.
Daarbij zijn ook doden gevallen. President
Ramaphosa heeft het geweld ‘volstrekt
onaanvaardbaar’ genoemd. Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken in Addis Abeba voelt zich
daardoor gesterkt. De Ethiopische ambassade
in Pretoria helpt de overheid daar en de eigen
landgenoten.

https://kampalapost.com/index.php/content/internetsnot-water-ethiopia-pm-defends-blackouts

Centralisme achter federalistische
facade?
René Lefort en William Davison analyseren de
gebeurtenissen van de afgelopen maanden.
De regering heeft het steeds over federalisme.
Het voor Sidamo aangekondigde referendum
is daarvan een voorbeeld. Tegelijk houdt zij de
touwtjes stevig in handen en opereert zij
centralistisch. Dat was weer nodig om de
macht van het TPLF in te dammen. Volgens de
twee auteurs zijn de scheuren in de
samenleving zo diep, dat zelfs eerlijke
verkiezingen die niet kunnen dichten.
https://www.ethiopiainsight.com/2019/08/18/federalist-facade-for-centralistfront/

Een progressief geluid ontbreekt
In de Addis Standard vraagt Goitom Gebreluel,
waarom vrijwel alle partijen vooral over
identiteitspolitiek discussiëren. Met het oog
op de verkiezingen van volgend jaar mist hij
stemmen die het opnemen voor de armen.
Volgens hem vraagt de snelle toename van de
economische ongelijkheid juist om een links
antwoord. ‘Ethiopia’s shades of identity
politics deliberately obscures and conceals
conflicting material interests within different
groups.’
https://addisstandard.com/%ef%bb%bfopinion-beyondethiopias-shades-of-identity-politics-exploring-classcleavages/

https://fanabc.com/english/2019/09/govt-condemnsact-of-violence-and-looting-of-properties-committedagainst-ethiopians-in-south-africa/
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1journaal/onderwerpen/512160-geweld-enplunderingen-in-zuid-afrika
https://www.nytimes.com/2019/09/03/world/africa/sou
th-africa-immigrants.html

Over een Somalische immigrant in Zuid
Afrika
De Zuid-Afrikaan John Steinberg schreef een
prachtig boek over Assad, een Somaliër die
vanaf zijn achtste op de vlucht ging voor het
geweld in zijn land. In Een Man van Goede
Hoop leest u hoe hij via Ethiopië, Kenia en
Tanzania uiteindelijk in Zuid-Afrika belandt en
daar een bestaan probeert op te bouwen. Hij
houdt het daar uiteindelijk niet meer uit. Het
in 2016 uitgebrachte boek geeft goed weer
hoe het immigranten daar kan vergaan.
Adriaan van Dis en Bram Vermeulen waren
enthousiast.
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https://www.mofa.go.jp/afr/af2/et/page3e_001079.html

https://www.atlascontact.nl/boek/een-man-van-goedehoop/

Hailemariam Desalenge sprak Mengistu
Hailemariam
Naar nu bekend is geworden, heeft oud-PM
Hailemariam Desalenge gesproken met oudregeringsleider Mengistu Haile Mariam in
Zimbabwe. Dat gebeurde toen hij als
waarnemer van de African Union de
verkiezingen in Zimbabwe in 2018 bijwoonde.
De ontmoeting valt op, omdat Ethiopië
Zimbabwe al heel lang om de uitlevering van
de oud-dictator heeft gevraagd. Op zijn
(inmiddels verwijderde) FB pagina schreef
Hailemariam Desalegne erover: ‘I met former
president of Ethiopia, colonel Mengistu
Hailemariam. I wish to see more former heads
of government and state in my country
contributing their parts in different capacity
after peaceful transition of political power.’
https://borkena.com/2018/08/01/hailemariamdesalenge-met-colonel-mengistu-hailemariam-inzimbabwe/

Japan – Ethiopië
Japan is op zoek naar partners en
afzetmarkten in Afrika. Eind augustus
organiseerde Tijdens de 7de Tokyo
International Conference on African
Development (TICAD7) had PM Shinzo Abe
van Japan ‘een topontmoeting’ met PM Abiy
Ahmed. Japan geeft geld voor de verkiezingen
in Ethiopië van 2020 en voor aanleg van
infrastructuur. Weet u, hoe lang de
topontmoeting duurde? Een kwartier.

https://addisstandard.com/news-japan-adb-announce3-5-bn-in-support-of-africas-private-sector-devt/

Ceasefire Monitoring in South Sudan: ‘A
Very Ugly Mission’
Vijf jaar na de totstandkoming van een
wapenstilstand kan Zuid Sudan nog steeds
niet zonder buitenlandse waarnemers. Toch
heeft hun aanwezigheid niet geholpen om
bestandsschendingen te voorkomen. Dat
concludeert het US Institute for Peace in een
rapport. ‘Direct action needs to be taken
against those with both operational and
command responsibility for flagrant
violations.’

https://www.usip.org/publications/2019/08/ceasefiremonitoring-south-sudan-2014-2019-very-ugly-mission

Interim-regering in Sudan
Op 17 augustus werden de Forces of Freedom
and Change en de legerjunta het eens over
een overgangsregering in Sudan. Binnen drie
jaar komen er verkiezingen en tot die tijd
moet de oppositie het volhouden met de
militairen. In een rapport vraagt de
International Crisis Group de Afrikaanse Unie,
Ethiopië en andere landen op te treden als
‘guarantors of the agreement’ en te helpen
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om het onderlinge vertrouwen te vergroten.
Westerse regeringen en Arabische Golfstaten
worden opgeroepen de interim-regering
financieel te steunen.
https://www.crisisgroup.org/africa/hornafrica/sudan/nurturing-sudans-fledgling-power-sharingaccord?

Al Jazeera portretteert Opperrechter
In het portret wordt Opperrechter Meaza
Ashenafi bijna poëtisch over haar land:
‘Mijn Ethiopië is divers.
… is een symbool van onafhankelijkheid voor
Afrika.
… is een plaats van uitdagingen maar ook van
ambitie.
… is een plaats van hoop.
… is een plaats van hardwerkende en mooie
vrouwen.
… is de toekomst.’

https://www.aljazeera.com/programmes/myethiopia/2019/09/meaza-ashenafi-judging-ethiopiafuture-190902094956760.html

Export opbrengst: $ 1,2 miljard
Koffie, oliezaden, kidneybonen, sojabonen en
sesam hebben Ethiopië dit jaar $ 1,2 miljard
opgeleverd. De 1,2 miljoen ton koffie leverde
het grootste aandeel. De regering heeft
plannen om daar nog eens 600.000 ton aan
toe te voegen. Die zullen vooral naar China
gaan. Vooral Chinese jongeren houden van
koffie. Nu al gaat de meeste Ethiopische
sesam naar China.

http://www.xinhuanet.com/english/201907/28/c_138263468.htm

Ethiopië opent Telecom voor markt
De regering heeft een onafhankelijke,
transparante en aansprakelijke autoriteit
ingesteld, die de concurrentie tussen
gegadigden gaat regelen.
https://www.facebook.com/100002140962809/posts/2
445069348907740/
https://addisstandard.com/exclusive-ethiopia-toestablish-new-authority-to-regulate-telecommunicationservice-see-copy-of-the-newproclamation/?fbclid=IwAR0ZmdL7MXNBjQQp7aW5WfU
Ub1-HV0JoGWIg73d_JXD3co85eZGi4F9jkPs

Commercial Bank of Ethiopia: 17.9
miljard birr winst
De Commercial Bank of Ethiopia boekte het
afgelopen jaar 7 miljard birr meer winst dan
het jaar daarvoor. De bank heeft 1.444
kantoren in het land. Daarvan werden er 157
in het afgelopen jaar geopend. Ook de
Dashenbank deed het goed. Daar steeg de
winst met 8,3 procent ten opzichte van het
jaar daarvoor.
https://borkena.com/2019/08/16/commercial-bank-ofethiopia-declared-17-9-billion-birr-profit/
https://borkena.com/2018/12/05/dashen-bank-grossprofit-grew-by-8-3-percent/

Verkocht Boeing een onveilig toestel?
Amerikaanse en Keniaanse advocaten van de
nabestaanden van de 157 slachtoffers van het
neerstorten van de Boeing Max 737 (10 maart
2019) verdenken vliegtuigfabrikant Boeing
ervan onder één hoedje te hebben gespeeld
met de Amerikaanse Federal Aviation
Administration om een onveilig toestel aan
Ethiopië te kunnen verkopen. Dit kwam naar
buiten tijdens een zitting van het federale hof
in Seattle.
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https://www.nation.co.ke/news/Boeing-may-have-soldunsafe-plane-to-Ethiopian-Airlines/1056-5226652930g9s/index.html

The sky is the limit
Ethiopian Airlines Group heeft een
vijfsterrenhotel geopend. Het Ethiopian
Skylight Hotel ligt op vijf minuten van Bole
International Airport en is gericht op toeristen,
zakenmensen en transitpassagiers.
Het heeft 373 kamers.

200 Miljoen bomen in één dag
Ethiopië claimt een nieuw wereldrecord te
hebben neergezet: in één dag in juli werden
200 miljoen bomen geplant. Volgens CNN
waren het er zelfs 350 miljoen. Het land wil de
komende jaren in totaal vier miljard bomen
planten. Het record moet nog wel
gecontroleerd worden. Van die miljoenen zijn
er minstens twee door de PM in de grond
gezet. Dat bewijzen foto’s in verschillende
media.

https://www.iol.co.za/travel/africa/ethiopian-airlinesopens-luxury-hotel-in-addis-ababa-29639023

Handelsmissie naar Ethiopië
Minister Kaag van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking bezoekt van 27
tot 31 oktober Ethiopië, Zuid-Soedan en
Oeganda. Deelname staat vooral open voor
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen
die hun bestaande activiteiten in Ethiopië
willen uitbreiden. Maar ook start-ups zijn
welkom. De focus ligt hierbij op de 2 sectoren
water en duurzame voedselproductie.
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/handelsmissi
e-ethiopie-met-minister-kaag-gericht-op-water-enduurzamevoedselproductie?fbclid=IwAR2RsqVk7yvWYRRYzyLXtBc
wyhmoq1Odd_3OVXkJj-ahY3Y80naQ_YALvx4

PM Abiy Ahmed plant zijn bomen
https://www.thehindu.com/news/international/ethiopia
-plants-more-than-200-million-trees-in-1day/article28767237.ece
https://edition.cnn.com/2019/07/29/africa/ethiopiaplants-350-million-trees-intl-hnk/
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/agrifood/32109/record-ethiopie-bomen

Strijd tegen kinderhuwelijken
De overheid heeft een plan gelanceerd om
kinderhuwelijken en meisjesbesnijdenis tegen
te gaan. Beide zijn al bij de wet verboden,
maar gaan hardnekkig door. Het plan is op de
meisjes, hun families en gemeenschappen
gericht. Er komen clubs voor meisjes uit de
lesgroepen 5 tot 8. In 2014 kwam de regering
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met een vergelijkbaar plan. Dat had nog
onvoldoende resultaat.

https://www.ezega.com/News/NewsDetails/7199/Ethio
pia-Launches-National-Roadmap-to-End-Child-MarriageFGM

De kunsten bloeien
Het verlangen naar verandering onder
Ethiopiërs wordt zichtbaar in de vele
kunstinitiatieven. Om er een paar te noemen:
sinds 2010 organiseert fotograaf Aida
Muluneh een tweejaarlijks Addis Foto Fest.
Het is het enige internationale
fotografiefestival in Oost-Afrika. In april ging
het nieuwe Zoma Museum open. De in 2016
gestarte Addis Fine Art galerie heeft sinds eind
2016 een projectruimte in Londen. Daarnaast
zijn er veel kleinere galerijen en door
kunstenaars gerunde collectieven.

Ethiopische ambassade, Den Haag
Op 12 juli vond een ‘nation building’
bijeenkomst plaats in de ambassade in Den
Haag. Deelnemers waren vooral mensen met
een Ethiopische achtergrond.
Op 22 juli hield de ENVV haar jaarvergadering
in de ambassade. Zij sprak ook uitgebreid met
de ambassadeur Million Samuel Gebre. Zijn
belangrijkste taak is het om Nederlandse
bedrijven te vinden die in Ethiopië willen
investeren en zo de jeugdwerkeloosheid
helpen bestrijden.
Op 17 augustus ontving Ambassadeur Million
de Ethiopische diaspora op de ambassade.
Een Amhaars-talig verslag staat op de FBpagina van de ambassade.
Op 30 augustus bezocht minister Abdiwasa
Abdilahi voor Beroepsonderwijs de
Nederlandse overheid en enkele hoger
onderwijsinstellingen en besprak
mogelijkheden tot samenwerking.

Ambassadeur Million Samuel Gebre en
ENVV voorzitter Dorothé Appels
https://www.facebook.com/296592727612303/posts/4
40760646528843/
https://www.facebook.com/296592727612303/posts/4
22445418360366/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4479422
69144014&id=296592727612303

Oudste mensachtige schedel ooit
gevonden
© Fine Art Addis
https://news.artnet.com/market/art-in-ethiopia1605268

Ethiopische en Europese archeologen hebben
in het noordoostelijke Woranso-Mille een
vrijwel volledige schedel van een mensachtige
gevonden. De schedel is ca. 3,8 miljoen jaar
oud en dus ouder dan de resten van
Dinkenesh/Lucy. Dat bericht het tijdschrift
Nature. ‘I couldn’t believe my eyes when I
spotted the rest of the cranium. It was a
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eureka moment and a dream come true’, said
Yohannes Haile-Selassie uit Cleveland. De
twee vindplaatsen liggen maar 55 kilometer
uit elkaar.

https://www.yenisafak.com/en/world/turkish-groupgives-qurans-to-1200-ethiopian-children-3498135

Yohannes Haile-Selassie met de schedel
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1513-8
https://www.theguardian.com/science/2019/aug/28/sk
ull-of-human-ancestor-aged-38m-years-discovered

Oudste rotsschuilplaats gevonden
De Fincha Habera rotsschuilplaats ligt op
11,000 voet boven zeepeil in de Bale
Mountains. Volgens geleerden is zij 30.000
jaar oud. Het is onduidelijk of mensen hier in
de Midden Steentijd permanent leefden of er
alleen af en toe een schuilplaats zochten. De
omgeving bood voldoende molratten en ander
voedsel om het er een tijd vol te houden.
https://www.sciencecodex.com/ethiopian-rock-shelterearliest-evidence-high-altitude-prehistoric-life-631372

Turken delen Korans uit
De aan de Turkse overheid gelieerde Diyanet
Stichting heeft 15.000 Korans uitgedeeld aan
kinderen. Het gaat om een vertaling in het
Amhaars. Dat deed zij in samenwerking met
Addis Abeba Universiteit, die moskeeën en
koranscholen hielp te benaderen. In mei had
de Stichting al 1.200 Korans verspreid via de
Grand Anwar moskee in Addis Abeba.
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