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Tigray Defense Forces
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Tigray People’s Liberation Front
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Inleiding
Deze COI Focus biedt een overzicht van het politieke geweld in de regio Oromia in Ethiopië en focust
daarbij op de periode november 2020 – december 2021. De Focus bouwt verder op de COI Focus
Ethiopië. Etnische spanningen in en rond Oromia van 5 november 2020. Het initiële onderzoek werd
afgesloten op 14 december 2021. In deze update, afgesloten op 15 februari 2022, zijn de recentste
gegevens van ACLED toegevoegd.
De Focus is opgedeeld in zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk licht de demografische, historische
en politieke context van het geweld in de regio Oromia toe. Het tweede hoofdstuk gaat vervolgens in
op de huidige toestand van het conflict. Een derde deel focust op de verschillende betrokken partijen
bij het geweld in de regio. Hoofdstuk vier en vijf gaan in op de typologie en de doelwitten van dit
geweld. De geografische verdeling van het geweld is het onderwerp van deel zes. Hoofdstuk zeven
gaat in op de verplaatsing van de bevolking ten gevolge van het geweld.
Voorbeelden van geweld en incidenten in de regio die zijn opgenomen in deze Focus zijn geenszins
exhaustief en dienen slechts ter illustratie van de situatie op het terrein. Cijfermateriaal aangaande
incidenten en slachtoffers is - gezien de moeilijke informatiecontext in Ethiopië en de afgelegen locaties
waar het geweld plaatsvindt - slechts indicatief.
Cedoca raadpleegde lokale en internationale mediakanalen zoals onder meer Addis Standard, The
Economist, Al Jazeera en BBC. Daarnaast maakte Cedoca gebruik van berichten en rapporten van
internationale organisaties zoals Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) en
International Crisis Group (ICG) en raadpleegde Cedoca de rapportering van andere Europese
lidstaten, zoals onder meer Nederland en Noorwegen.
Deze COI Focus maakt voorts gebruik van cijfergegevens over veiligheidsincidenten uit de databank
van het Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een Amerikaanse non-profitorganisatie
die informatie over conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. Ervaren onderzoekers
verzamelen de data door gebruik te maken van informatie op basis van een brede waaier van lokale,
regionale en internationale nieuwsbronnen en organisaties. Voor Ethiopië zijn dat onder meer de
Ethiopian Satellite Television and Radio (ESAT), Oromiya Media Network, Amhara Media Corporation,
Borkena, BBC News, Reuters, Deutsche Welle, VOA en AFP. De databank is publiek beschikbaar op de
website van ACLED en wordt voortdurend aangevuld en bijgewerkt wanneer nieuwe informatie (al dan
niet over een reeds ingevoerd incident) aan het licht komt.1 De cijfers van ACLED die Cedoca in deze
COI Focus gebruikt zijn opgevraagd op 17 januari 2022. De inventaris van ACLED geeft het type van
geweld, de actoren van geweld, een beschrijving van de incidenten, de locatie en het aantal dodelijke
slachtoffers weer.2 ACLED wijst erop dat de verzamelde gegevens in zekere mate de prioriteiten van
de verslaggeving door media en organisaties weerspiegelen en dat een onderschatting van het geweld
zodoende mogelijk is.3 In zijn Codebook licht ACLED de toegepaste methodologie voor de invoering
en voortdurende controle van de data uitgebreid toe.4 Gelet op de methodologie, codering en invoering
van gegevens kunnen de cijfers van ACLED volgens Cedoca slechts beschouwd worden als een
schatting en indicatie van de tendensen met betrekking tot geweld in een bepaalde periode.
Cedoca volgt de veiligheidsomstandigheden in Ethiopië voortdurend op. Als er zich fundamentele
wijzigingen of ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk veranderen, dan
zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.

ACLED, Coding review Process, 10/04/2019, url
ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 10/04/2019, url
3
ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Guide for Media Users, 10/04/2019, url
4
ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 10/04/2019, url
1
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1. Context
1.1. Demografische context: het Oromo-volk
Ethiopië is een multi-etnische federatie waarbij de grootste etnische groepen hun eigen staten
besturen en opereren met een aanzienlijke autonomie ten opzichte van de federale overheid. Het land
is verdeeld in elf regionale staten (kililoch) volgens etnische groepen. De elf regio’s zijn Sidama, Tigray,
Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Somali, Oromia, Gambela, de Southern Nations, Nationalities and
Peoples (SNNP), South West Ethiopian People’s State en Harari.5 De steden Addis Abeba en Dire Dawa
genieten een speciale status en vallen onder het bestuursmandaat van de federale overheid. De tien
regio’s zijn verdeeld in zones, op hun beurt verdeeld in districten (woreda in het Amhaars) en buurten
of wijken (kebele in het Amhaars).6
Volgens de Wereldbank zijn er in 2018 iets meer dan 109 miljoen Ethiopiërs.7 Ethiopië is de thuisbasis
van drie belangrijke religieuze groepen (orthodox-christendom, islam en protestantisme), en kent
meer dan tachtig etnische groepen, waarbij de Oromo en Amhara meer dan de helft van de bevolking
van het land uitmaken (respectievelijk 34,6 en 27,1 % in 2007), en de rest is gefragmenteerd in veel
kleinere etnische groepen (de op een na grootste zijn de Somaliërs en Tigray met elk iets meer dan
6 %).8 Veel etnische groepen kennen een hoge religieuze homogeniteit, in die mate dat de etnische
identiteit en de religieuze identiteit als een gezien worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Amhara
of Tigray, die elk voor meer dan 90 % orthodox zijn, of de Somali die bijna 100 % moslim zijn. De
Oromo zijn religieus divers en zijn verspreid over overwegend islamitische, orthodoxe en protestantse
regio's, wat zorgt voor een complexere etnische identiteit. In de afgelopen jaren bestaat een
heropleving van de traditionele religie van Oromo.9
Volgens de laatste volkstelling van 2007 wonen ongeveer 23 miljoen van de meer dan 25 miljoen
Oromo in de regio Oromia. Daarnaast zijn er belangrijke Oromo-gemeenschappen in Addis Abeba
(534.000), Amhara (450.000) en SNNP (236.000). In 2018 wordt het aantal Oromo in Ethiopië op iets
meer 35 miljoen geschat.10 Hoewel het moeilijk is om recente gegevens te bekomen, praktiseren
ongeveer vergelijkbare aantallen Oromo de islam en het christendom (zowel orthodox als protestants).
De Oromo spreken Oromiffa (ook bekend als Afaan Oromo), de taal van bestuur en onderwijs in de
staat Oromia.11
De etnische aanduiding Oromo groepeert een veelheid aan lokale regionale groepen. De grootste
groepen binnen de Oromo zijn de Borana, de Arsi, de Hararge, de Tulama en Mecha, de Karrayu, de
Wallaga en de Gibe.12
Oromo beweren dat ze sinds lang ondergeschikt zijn aan kleinere etnische groepen - een grote bron
van historische frustratie.13 De Oromo zijn zeer aanwezig tijdens de anti-regeringsprotesten van 2014
tot 2018, en worden volgens het Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade
(DFAT) het zwaarst getroffen door de bijbehorende arrestaties en detenties.14

Addis Standard, 03/11/2021, url
LIFOS, 14/05/2020, url; DFAT, 12/08/2020, p. 15, url
7
World Bank, 2019, url
8
EIP, 01/2021, url
9
EIP, 01/2021, url
10
World Bank, 2019, url
11
Ficquet E. & Feyissa D., 2015, pp. 23-31; DIS, 01/2020, p. 10, url; DFAT, 12/08/2020, p. 22, url
12
Ficquet E. & Feyissa D., 2015, pp. 23-31.
13
DFAT, 12/08/2020, p. 22, url
14
SEM, 07/05/2020, url; Ethiopia Insight (Lefort R.), 21/10/2018, url; DFAT, 12/08/2020, p. 22, url
5
6
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1.2. Korte geschiedenis van het conflict
Na de militaire coup in 1974, die een einde maakt aan de regeerperiode van keizer Haile Selassie,
bestuurt een militaire junta, gekend als de Derg, Ethiopië. In 1991, na de burgeroorlog, wordt het
regime vervangen door verschillende etnische rebellenbewegingen die zich ontpoppen tot partijen en
zich verenigen in het Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF). 15 Vanaf het begin
geniet het Tigray People's Liberation Front (TPLF) grote invloed binnen het EPRDF. Meles Zenawi,
leider en ideoloog van de Tigray-beweging, wordt president en later eerste minister van Ethiopië.
Hailemariam Desalegn volgt Zenawi op.16
Het land verkeert in ernstige crisis na burgeroorlogen en humanitaire rampen. De EPRDF brengt
stabiliteit en economische groei, maar treedt repressief op tegen politieke afwijkende meningen en
perkt vrijheden van de media en de burger in.17 De politieke onvrede over de eenpartijstaat geleid
door de EPRDF groeit, vooral onder de Oromo-bevolking.18 Bij de lancering van het zogeheten Addis
Abeba Master Plan in 2014 breken grote protesten uit. Het Master Plan houdt in dat de regio van de
hoofdstad uitbreidt ten koste van de omliggende regio Oromia, waar de Oromoboerengemeenschappen moeten plaats maken voor nieuwe industriegebieden. Het Master Plan is de
eerste aanzet voor een protestbeweging die zich snel uitbreidt, eerst in Oromia en uiteindelijk ook in
Amhara. Ook de eisen die ten grondslag liggen aan het protest breiden uit.19 De rellen en
massaprotesten en de gewelddadige onderdrukking ervan leidden tot 669 doden, volgens de
mensenrechtencommissie van de Ethiopische staat.20 DFAT rapporteert 20.000 arrestaties en 1.000
doden.21
In februari 2018 kondigt de toenmalige eerste minister Hailemariam Desalgen zijn ontslag aan als
reactie op de eis van de demonstranten voor politieke hervormingen. In april van datzelfde jaar kiest
het parlement Abiy Ahmed als premier van Ethiopië.22 Hij is de eerste Oromo-leider van het land.23
De nieuwe premier voert onmiddellijk enkele belangrijke hervormingen door in de loop van 2018: het
opheffen van de noodtoestand, het vrijlaten van (politieke) gevangenen, amnestie voor dissidenten in
het buitenland, het decriminaliseren van bepaalde politieke oppositiebewegingen en de liberalisering
van de economie.24 De regering van Abiy hervormt de media en het politieke landschap ingrijpend, en
beschouwt drie prominente oppositiegroepen niet langer als terroristische groeperingen, namelijk het
Oromo Liberation Front (OLF), het Ogaden National Liberation Front (ONLF) en de Patriotic Ginbot 7
(PG7).25 Deze politieke openheid legt echter andere spanningen bloot, met name van sociale en
etnische aard.26
Door de openheid die de hervormingen van Abiy creëren, wordt het lokale bestuur geconfronteerd met
vijandigheid vanwege vroeger misbruik. Plaatselijk gezag wordt spontaan vervangen door een soort
van zelfregulering. Wapensmokkel zit in de lift omdat gewone mensen zichzelf willen kunnen
verdedigen bij gebrek aan betrouwbare veiligheidsdiensten. 27 De jonge, radicale generatie van Amhara

DIS, 01/2020, p. 5, url; BPB, 24/04/2020, url; DFAT, 12/08/2020, p. 9, url
LIFOS, 14/05/2020, url
17
DFAT, 12/08/2020, p. 9, url
18
LIFOS, 14/05/2020, url
19
BPB, 24/04/2020, url
20
Government of Ethiopia, 19/04/2017, url
21
DFAT, 12/08/2020, p. 9, url
22
USDOS, 11/03/2020, url; BPB, 24/04/2020, url
23
BBC, 11/10/2019, url; DFAT, 12/08/2020, p. 9, url
24
Al Jazeera (Gedamu Y.), 02/04/2019, url; BBC, 11/10/2019, url; UK Home Office, 10/02/2020, pp. 10-15, url;
DFAT, 12/08/2020, p. 9, url
25
LIFOS, 14/05/2020, url; UK Home Office, 07/2020, p. 25, url
26
ACLED, 13/10/2018, url; The Africa Report, 11/10/2019, url; UK Home Office, 10/02/2020, pp. 61, url
27
Ethiopia Insight (Lefort R.), 21/10/2018, url
15
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en Oromo, die actief waren in de demonstraties van 2014 tot 2018, verzamelen zich rond de
oppositiepolitici die terugkeerden uit gevangenschap of ballingschap. 28
De terugkeer van het OLF in september 2018 zorgt voor euforie en optimisme, maar ook voor
uitbarstingen van geweld in Addis Abeba tussen rivaliserende bendes met pan-Ethiopisch
gedachtengoed en Oromo-bendes. Er vinden ook doelgerichte moorden plaats op etnische Gamo,
Gurage en andere gemeenschappen afkomstig uit het zuiden van Ethiopië, in het bijzonder in de
stadswijk Burayu. In een hardhandig optreden volgend op de chaos en het geweld pakt de politie zo’n
3.000 mensen op.29 Ook de terugkeer van Jawar Mohammed zorgt voor tumult en geweld.30 Jawar
Mohammed is een politieke activist, en één van de leidende figuren tijdens de Oromo-protesten vanaf
2014. Hij is een van de oprichters van het Oromia Media Network (OMN). Hij wordt gewantrouwd door
het TPLF en het EPRDF tegen wie hij mobiliseert sinds 2014, alsook door Amhara en Ethiopische
nationalisten, maar hij is razend populair onder de Oromo-jeugd.31
Sinds hun terugkeer naar Ethiopië genieten de leden van het OLF een sterke steun in het westen van
het land, in het bijzonder in de zones Wollega en Illubabor in de regio Oromia. Er bestaat weinig
duidelijkheid over de voorwaarden van terugkeer en demobilisatie. Ten minste één gewapend
contingent verzet zich tegen re-integratie en treedt opnieuw naar voren als het Oromo Liberation Army
(OLA). Eind 2018 zenden de autoriteiten eenheden van de Ethiopian National Defense Force (ENDF)
naar de vier zones van Wollega.32
In januari 2019 is sprake van luchtaanvallen door de regering op het OLA in Kellem-Wollega.
Gelijktijdig trekt het ENDF Wollega binnen en bouwt het er een aanhoudende militaire aanwezigheid
uit.33 In april en mei 2019 verklaart de leiding van de politieke partij OLF afstand te nemen van de
gewapende activiteiten van het OLA. Eind 2019 installeert de regering militaire commandoposten in
Wollega en Guji.34 De commandoposten voeren een de facto noodtoestand in met een avondklok, een
verbod op bijeenkomsten en (arbitraire) detenties zonder eerlijk proces.35 Ondertussen neemt tussen
januari en december 2019 de druk op vermeende aanhangers van het OLA en het OLF toe, met
massale arrestaties en buitengerechtelijke executies, uitgevoerd door de commandoposten, met name
in Guji en West-Guji.36 Op 3 januari 2020 sluiten de autoriteiten de mobiele en vaste telefoon- en
internetdiensten in de vier zones van Wollega af.37 Buiten de grote steden in Wollega zijn ook vaste
lijnen en mobiele netwerken verbroken. Meldingen van moorden en arrestaties worden mondeling en
over sociale media verspreid.38 The Economist noemt het harde optreden in West-Oromia bloedig en
wetteloos.39 De veiligheidssituatie in West-Oromia verslechtert aanzienlijk in 2020, met name in Westen Kellem-Wollega, en breidt uit naar voorheen stabiele gebieden in Oost- en Horo Guduru-Wollega,
waarbij volgens het UNOCHA-rapport Humanitarian Needs Overview 2021 van maart 2021 bijna
dagelijks botsingen plaatsvinden.40

BPB, 24/04/2020, url
Opride (Zelalem Z.), 26/09/2018, url
30
ESAT News, 13/08/2018, url
31
Eritrea Focus (Plaut M.), 2021, url
32
Ethiopia Insight, 01/01/2019, url
33
Africanews, 13/01/2019, url
34
The Economist, 19/03/2020, url
35
Ethiopia Insight, 14/02/2020, url
36
AI, 29/05/2020, url
37
HRW, 09/03/2020, url
38
Ethiopia Insight, 14/02/2020, url; The Economist, 19/03/2020, url
39
The Economist, 19/03/2020, url; Ethiopia Insight (Lefort R.), 25/02/2020, url; UK Home Office, 07/2020, p. 19,
url
40
UNOCHA, 05/03/2021, url
28
29
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1.3. Politieke context
De hervormingsagenda van Abiy stuit reeds enkele maanden na zijn aantreden op weerstand.
Spanningen en conflicten waren te verwachten, aangezien de elites van het land niet opgezet zijn met
de ingrijpende veranderingen die de regering van Abiy initieert, onder meer de strijd tegen corruptie
en patronage.41 Een granaataanval op Abiy Ahmed in juni 2018 en een vermeende couppoging in juni
2019 zorgen voor golven van repressie en arrestaties. Honderden oppositiefiguren, journalisten en
kritische stemmen worden gearresteerd in 2019, stellen Amnesty International (AI) en Human Rights
Watch (HRW).42 Waar Abiy in de periode tussen april en november 2018 op veel steun kon rekenen
voor zijn hervormingsagenda, neemt deze steun doorheen 2019 geleidelijk aan af. Naarmate de kritiek
op Abiy groeit, bouwen de federale autoriteiten opnieuw meer restricties in en perken ze de
democratische ruimte in.43
William Davison, senior analist voor Ethiopië binnen International Crisis Group (ICG), stelt dat er
tijdens de protestbeweging van 2014 tot 2018 een grote eensgezindheid leeft onder oppositieleden
dat politieke veranderingen nodig zijn. Na de aanstelling van Abiy als premier in april 2018 toont de
oppositie zich verdeeld over de veranderingen die nodig zijn.44 Zo zijn er voor- en tegenstanders van
het etnisch-federalistische systeem van het land.45 Abiy wil een pan-Ethiopisch federaal
bestuurssysteem creëren, en promoot eenheid.46 In Oromia zijn evenwel veel voorstanders van het
etnisch-federalistische systeem.47
In de loop van 2019 ontstaat verdeeldheid tussen de premier en veel van zijn Oromo-bondgenoten,
zowel binnen als buiten de regerende partij. De polarisatie groeit vanaf oktober 2019. Premier Abiy
Ahmed geeft een speech in het parlement waarin hij dreigt maatregelen te nemen tegen “media
owners with foreign passports”. De volgende dag laat de teruggekeerde activist Jawar Mohammed (zie
1.2.) weten dat de politie een aanval op hem probeert te beramen. In de chaos die daarop volgt komen
89 personen om. Bij gebrek aan grondig onderzoek, doen verschillende, tegenstrijdige en
gepolitiseerde verklaringen de ronde.48
Abiy staat binnen de Oromo-bevolking onder druk. Oromo-groepen buiten de regerende partij, zoals
het OLF en de qeerroo49, maar ook andere minder zichtbare groepen, trekken de toewijding van Abiy
aan hun doelstellingen in twijfel. De spanningen lopen aan het einde van 2019 verder op tussen de
autoriteiten en de Oromo-nationalisten, die beweren dat de premier hun strijd voor meer autonomie

The Conversation (Gedamu Y.), 10/12/2019, url
HRW, 14/01/2020, url; AI, 27/01/2020, url
43
BBC, 11/10/2019, url; BBC, 29/06/2019, url; DW, 01/07/2019, url
44
ICG [podcast], 17/09/2020, url
45
Addis Standard, 28/11/2019, url; ICG, 16/12/2019, url
46
Addis Standard, 28/11/2019, url
47
ICG [podcast], 17/09/2020, url
48
Verschillende verklaringen wedijveren in de interpretatie van geweld en de oorzaken ervan. Er zijn meerdere
contextuele variabelen en parameters die zich samen met de bredere nationale ontwikkelingen en discoursen uiten
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en democratie ondermijnt, ook al zijn het vooral demonstranten in Oromia die hem aan de macht
brachten. Ze vermoeden dat Abiy plannen heeft om de etnisch-federalistische grondwet van Ethiopië
te hervormen en daarmee de autonomie van de regio in gevaar te brengen. 50 Veel Oromo worden
steeds kritischer ten opzichte van wat zij beschouwen als een unitaire of pan-Ethiopische retoriek en
houding van de federale overheid. Deze teleurstelling vergroot met de creatie van de Prosperity Party
(PP) in december 2019.51 De PP fuseert drie van de vier partijen die eerder de EPRDF vormden tot één
nationale partij.52 De EPRDF groepeerde het Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF), de Oromo
Democratic Party (ODP), de Amhara Democratic Party (ADP) en de Southern Ethiopian People’s
Democratic Movement (SEPDM). De TPLF kondigt in oktober 2019 aan als enige van de vier blokken
binnen het EPRDF niet toe te treden tot de PP.53 De PP omvat ook de voormalige Afar National
Democratic Party (ANDP), het Benishangul-Gumuz People's Democratic Unity Front (BGPDUF), de
Ethiopian Somali People's Democratic Party (ESPDP), de Gambela People's Democratic Movement
(GPDM) en de Harari National League (HNL). De ANDP, BGPDUF, ESPDP, GPDM en HNL bestuurden
voorheen respectievelijk de regio’s Afar, Benishangul-Gumuz, Somalische, Gambela en Harari.54
Eind december 2019 verklaart de invloedrijke activist Jawar Mohammed dat hij zich verkiesbaar stelt
en zich aansluit bij het Oromo Federalist Congress (OFC). Voor veel Oromo creëert dit een vooruitzicht
van een sterke Oromo-oppositie.55 In januari 2020 wordt een akkoord bereikt tussen het Oromo
Liberation Front (OLF), het Oromo Federalist Congress (OFC) en de Oromo National Party (ONP) en
wordt de Coalition for Democratic Federalism gevormd met oog op de komende regionale verkiezingen.
De coalitie noemt zichzelf GAMTAA.56
Het vooruitzicht van louterende verkiezingen verpulvert met het besluit van uitstel vanwege de
coronapandemie in het voorjaar van 2020. Wanneer de populaire Oromo-zanger Hachalu Hundeesa
op 29 juni 2020 vermoord wordt, breken drie dagen van geweld uit waarin honderden mensen
omkomen.57 Gewapende jongeren vernielen eigendommen in Addis Abeba. In Ambo komen drie
politieagenten en 78 burgers om. In Shashemene komen meer dan 150 mensen om het leven. De
analyse van de gebeurtenissen leidt tot grote verdeeldheid en de controverse blijft ook na publicatie
van het officiële onderzoeksrapport van de Ethiopian Human Rights Commission (EHRC), een juridisch
onafhankelijk federaal orgaan, bestaan.58 In de regio Addis Abeba en Oromia arresteert de politie ten
minste 5.000 mensen, van wie velen in detentie zitten zonder enig contact met de buitenwereld en
zonder dat hun verblijfplaats bekend is.59 Het internet wordt in heel Ethiopië afgesloten.60 Jawar
Mohammed en Gerba Bekele61 worden beschuldigd van pogingen om de begrafenis van Hachalu te
politiseren en worden opgepakt en vastgehouden, wat het geweld verder aanwakkert. Onder de
arrestanten bevinden zich ook andere vooraanstaande politici van de oppositie, zoals leiders van het
OLF en Eskinder Nega van de Balderas for True Democracy party.62
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In 2020 lijkt de hervormingsgeest zo goed als verdwenen en worden de oude gecentraliseerde en
autoritaire structuren opnieuw geïnstalleerd.63 Sinds de moord op Hachalu Hundessa is sprake van
een brede, wijdverspreide repressie waarbij oppositieleden, critici en media worden aangevallen en
gearresteerd, sommigen langdurig of meermaals. Er is voorts sprake van een verhoogde militaire
aanwezigheid in de regio Oromia.64 Er zijn weinig waarnemers op het terrein en informatie is daarom
moeilijk verifieerbaar. Foto’s en verhalen over buitengerechtelijke executies van jonge mannen worden
doorheen 2020 over socialemediaplatformen verspreid.65
Van eind januari tot begin maart 2021 gaan Jawar Mohammed, Bekele Gerba en Hamza Borana, allen
vooraanstaande OFC-leden, in de gevangenis in hongerstaking uit protest tegen de arrestatie van
ongeveer 80 supporters en familieleden tijdens een belangrijke hoorzitting van de federale rechtbank.
In februari 2021 starten protesten in Ambo en Dire Dawa, voornamelijk door middelbare scholieren.
De protesten verspreiden zich naar andere steden als Woliso, Yabbelo, Gimbii, Nekemte, Dembi Dolo,
Shashamane en Asebot. Betogers eisen de vrijlating van de politieke gevangenen en een einde aan
de politieke instabiliteit in Oromia. De protesten worden met geweld neergeslagen. 66
Op het moment dat de hongerstakers hun actie stoppen begin maart 2021, hebben zowel OLF als OFC
zich teruggetrokken uit de verkiezingen van juni 2021.67 Hoewel de pan-Ethiopische oppositiepartij
Ethiopians for Social Democracy (Ezema) zal deelnemen en mogelijks enige steun zal verwerven in
sommige stedelijke centra van Oromia, heeft de regerende PP door de boycot van het OLF en het OFC
elders in Oromia weinig tot geen concurrentie.68 In 2021 is de meerderheid van de Oromo-leiders van
de regerende PP afkomstig uit de vier Shewa-zones dicht bij Addis Abeba waar gemeenschappen de
neiging hebben om zich te identificeren met het Ethiopische staatscentrum. De zogenaamde qeerroo69
zijn volgens Plaut tot zwijgen gebracht via een combinatie van financiële coöptatie en krachtige
repressie.70
De OLF en OFC boycotten de verkiezingen naar eigen zeggen vanwege de detentie van politieke leiders
en leden van beide partijen, het sluiten van partijkantoren en bezorgdheid over onregelmatigheden
bij de verkiezingen die het concurrentievermogen en een gelijk speelveld in de weg staan.71
Op 6 mei 2021 keurt het parlement een wet goed die het TPLF en het OLA, steevast OLF-Shene72
genoemd door de Ethiopische autoriteiten, als terroristische organisaties bestempelt.73 Plaut en andere
analisten zien hierin een poging om de internationale druk voor onderhandelingen met de twee
organisaties te blokkeren, aangezien beide militair terrein winnen in mei 2021. De juridische stap
resulteert op het terrein in een grotere brutaliteit en een hoger niveau van staatsgeweld, aldus Plaut.74
In april en mei 2021 duiken berichten op over overheidsdruk op kiezers in Arsi.75 Ongeveer 15 % van
de kiesdistricten neemt niet deel aan de verkiezingen op 21 juni 2021. Gewapende opstanden in delen
van het westen en zuiden van Oromia verhinderen dat daar verkiezingen kunnen plaatsvinden. In de
aanloop naar de verkiezingen vallen rebellen kiesposten en PP-functionarissen aan. Als reactie
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terroriseren, arresteren en doden lokale veiligheidstroepen burgers.76 Op 21 juni 2021 proberen
gewapende mannen de verkiezingen te verhinderen in Jimma, Borana en Guji. Ze worden gedood door
de veiligheidsdiensten.77
De PP behaalt een verpletterende overwinning bij de federale en regionale verkiezingen in juni 2021.78
In de deelnemende kiesdistricten in Oromia wint de PP zelfs alle federale en regionale zetels.79 De
EHRC stelt tijdens haar verkiezingswaarnemingsmissie meerdere onregelmatigheden vast bij het
stemmen zoals intimidatie van kiezers en waarnemers, overmatige aanwezigheid van de politie rond
stembureaus en tussenkomst van lokale bestuurders in het stemproces.80
Ook tijdens een tweede ronde van de verkiezingen op 30 september 2021, waarin sommige regio’s
naar de stembussen trokken die in juni 2021 vanwege veiligheidsproblemen of administratieve
redenen niet deelnamen, behaalt de PP een monsterscore.81 Begin oktober vormt premier Abiy Ahmed
zijn nieuwe regering.82 Bij het afsluiten van deze Focus hebben nog geen verkiezingen plaatsgevonden
in 26 kiesdistricten omwille van de onveiligheid in die regio’s. Ook in de noordelijke regio Tigray zijn
geen verkiezingen gehouden.83

2. Huidige toestand van het conflict
De beladen politieke situatie in Oromia is volgens ICG een belangrijke factor die bijdraagt aan het
toenemende geweld in de regio. In de nasleep van de verkiezingsboycot door het OLF en het OFC, die
de PP een overweldigende overwinning opleverde in de plaatsen waar de verkiezingen plaatsvonden
in Oromia, neemt de opstand van het OLA toe.84
In augustus 2021 gaat het OLA een alliantie aan met het TPLF, wat de assertiviteit van de groep verder
doet toenemen. Het OLA blokkeert vanaf 15 augustus 2021 de belangrijkste zuidelijke route naar
Kenia, van Bule Hora in de zone West-Guji naar de Keniaanse grensstad Moyale, en botst rond dezelfde
tijd ook met regionale en federale veiligheidstroepen in West-Shewa, grenzend aan de Ethiopische
hoofdstad Addis Abeba.85 Op het einde van augustus 2021 verklaren de Oromo-rebellen dat ze
verschillende lokaliteiten in Oost-Wollega en delen van Borana in handen hebben. Het OLA botst eind
september 2021 met de federale regering en de Oromo-troepenmacht in Noord-Shewa.86
Terwijl het geweld tussen de Ethiopische autoriteiten en het OLA escaleert, spelen ook historisch
gewortelde spanningen steeds meer op tussen de twee grootste gemeenschappen van Ethiopië, de
Oromo en Amhara. De onrusten tussen gemeenschappen gaan terug op een breder politiek geschil
waarbij Oromo-nationalisten Amhara classificeren als hun belangrijkste onderdrukker tijdens het
keizerrijk tot 1974. Amhara-activisten stellen dat onschuldige burgers als gevolg daarvan worden
vervolgd door Oromo-nationalisten en andere etno-nationalisten.87 De realiteit is complexer. Eind
augustus 2021 bijvoorbeeld zeggen de lokale bevolking en functionarissen dat OLA-strijders meer dan
100 Amhara-burgers hebben gedood in Oost-Wollega. De EHRC stelt dat OLA-strijders ongeveer 150
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burgers hebben gedood in Kiramu nadat Oromo Special Forces het gebied verlieten. De Commissie
voegt toe dat de aanvallen etnisch gemotiveerd zijn en dat Amhara vervolgens als vergelding 60
Oromo’s gedood hebben. De Oromo-opstandelingen zeggen op hun beurt dat alle doden bij gevechten
aan de regering gelieerde milities uit Amhara zijn.88 Ook Oromo-burgers wijzen in de richting van
Amhara-milities. Amhara-burgers verklaren dat er sprake is van een conflict tussen Oromo- en
Amhara-inwoners, en wijzen in de richting van het OLA.89 Het OLA zelf ontkent dat burgers doelwitten
zijn van hun aanvallen.90 In plaats daarvan geeft de groep de schuld aan overlopers91 of aan de
regering gelieerde milities.92 In Oost-Wollega en in Horo Guduru-Wollega vinden al jaren op geregelde
tijdstippen botsingen plaats tussen beide gemeenschappen maar de confrontaties zijn in intensiteit
toegenomen als gevolg van de verminderde capaciteit van de veiligheidstroepen, onder meer door de
extra vraag naar troepen in de strijd tegen de Tigray Defence Forces (TDF).93
In de hele maand september 2021 nemen de gebieden waar het OLA actief is toe. Het meeste geweld
tegen burgers in de maand september vindt plaats in Oost-Wollega. Voorts vinden botsingen tussen
het OLA enerzijds en de ENDF en de regionale speciale eenheden van Oromia anderzijds plaats in de
zones Noord-Shewa, Oost-Wollega, Arsi, Guji, Horo Guduru, West-Wollega en Oost-Hararge.94 In
oktober 2021 vinden gewapende confrontaties plaats tussen het OLA en regeringstroepen in de zones
Guji, Oost-Guji en West-Shewa. Het OLA sluit zich aan bij etnische Oromo-milities in gevechten met
Amhara-milities in de noordelijke regio van Oromia.95
Het conflict in het noorden van Ethiopië tussen de TDF en de federale autoriteiten en haar bondgenoten
is sinds juli 2021, na de federale terugtrekking uit de regio Tigray, geografisch sterk uitgebreid.96
Omwille van de blokkade van Tigray en de territoriale controle die de naburige regio Amhara uitoefent
over West- en Zuid-Tigray besluiten de TDF in het offensief te gaan. Ze slagen er ondanks de
aanvankelijk sterke weerstand in om op te rukken in het oosten van de regio Amhara, waar ze midden
augustus 2021 de stad Weldiya innemen. In oktober 2021 begint de federale regering een offensief
om de TDF terug te dringen.97 Begin november 2021 vallen Dessie en Kombolcha, twee steden in de
regio Amhara gelegen op de hoofdweg tussen de haven van Djibouti en de hoofdstad Addis Abeba, in
handen van de TDF.98 Nadat de TDF en het OLA aankondigen verder op te rukken naar de hoofdstad,
roepen de federale autoriteiten op 2 november 2021 de nationale noodstand uit, twee dagen later
goedgekeurd door het parlement.99 De nationale noodtoestand van zes maanden geeft de regering
verregaande bevoegdheden om mensen te arresteren en vast te houden op basis van een redelijk
vermoeden van samenwerking met terroristische groeperingen zonder gerechtelijk bevel en
gerechtelijk toezicht. Onder de noodtoestand kan de regering iedereen met vuurwapens of eerdere
militaire dienst bevelen om militaire training te volgen en deel te nemen aan militaire missies of hun
vuurwapens in te leveren als ze niet in staat zijn om zich bij het leger aan te sluiten.100 Human Rights
Watch (HRW) meldt dat veiligheidstroepen in Addis Abeba buurtonderzoeken uitvoeren en etnische
Tigray vasthouden, en willekeurige arrestaties van etnische Oromo uitvoeren in de buitenwijken van
de hoofdstad en in de conflictgebieden in Oromia.101 Het Commissariaat voor de Mensenrechten van
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de VN (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) maakt midden december 2021
melding van massale arrestaties en detenties van duizenden Ethiopiërs, waaronder vooral etnische
Tigray. Begin december 2021 ontvangt het OHCHR berichten over de vasthouding van zo'n 83 mensen,
waaronder vier vrouwen, in de zone Guji in het zuiden van de regio Oromia.102 Hoewel concrete cijfers
over het aantal arrestaties van etnische Oromo verband houdend met de noodtoestand in Addis Abeba
en in Oromia ontbreken, vat de Oromo Support Group (OSG), een Britse ngo die mensenrechten
promoot en daarbij focust op de Oromo-gemeenschap in Ethiopië, heel wat informatie samen over
arrestaties en detenties van etnische Oromo, zowel burgers als militanten en OLF-politici, in hun
rapporten.103 De informatie over arrestaties van etnische Oromo onder de noodtoestand is vooralsnog
gefragmenteerd en anekdotisch.
Getuigen uit de zone Borana in Oromia vertellen Addis Standard dat de ambtenaren van het zonale
bestuur geld en vee nemen om de nationale strijdkrachten te ondersteunen terwijl de mensen er lijden
onder toenemende voedselonzekerheid door droogte. Getuigen stellen eveneens dat er sprake is van
gedwongen rekrutering. Wie weigert, wordt een terrorist genoemd of beschuldigd van lidmaatschap
van het OLA. De regering blokkeert volgens de getuigen eveneens diensten in gebieden waar het OLA
oprukt.104
Op 3 november 2021 melden diplomatieke bronnen aan CNN dat rebellengroepen zich aan de rand
van Addis bevinden.105 Het OLA geeft aan op zo’n 40 kilometer van de hoofdstad genaderd te zijn.106
De aanwezigheid van het OLA in Kemise, zo’n 50 kilometer van Kombolcha, creëert een gedeelde
grens tussen de gebieden bezet door de TDF en het OLA, en doet de paniek in de hoofdstad
toenemen.107
Op 5 november 2021 vormen negen anti-regeringsgroepen, waaronder het TPLF en het OLA, een
alliantie voor een politieke transitie in Ethiopië.108 William Davison (ICG) geeft aan dat het onduidelijk
is hoe krachtig de alliantie, gekend als het United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist
Forces, is. Sommige gewapende groepen hebben geen sterke strijdmacht en andere politieke groepen
hebben nog zwakkere politieke programma's.109
Het OFC roept ondertussen op tot de vorming van een interim-regering voor een periode van drie tot
zes maanden met een mandaat om de openbare orde te handhaven, een gemeenschappelijk
stappenplan uit te stippelen en een nationale dialoog te verwezenlijken.110
Na de opeenvolgende militaire successen en de schijnbaar niet te stoppen opmars van de TDF naar
Addis Abeba, besluit premier Abiy Ahmed zelf naar het front te trekken om te vechten. Deze
aankondiging, de massale mobilisatie van burgers alsook de hernieuwde inzet van drones, zorgen voor
een nieuwe dynamiek in het conflict in het noorden van Ethiopië. De federale troepen en haar
bondgenoten slagen erin een reeks steden te heroveren op de TDF, waarna de TDF zich begin
december 2021 terugtrekt naar de regio Tigray, naar eigen zeggen om openheid voor vredegesprekken
te creëren.111
OLA-activiteiten in Oromia pieken in december 2021 en nemen ook toe in gebieden in de regio waar
de groep voorheen slechts beperkt actief was, zoals in Hararge in het oosten. Tegelijkertijd trekt het
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OLA zich terug uit de gebieden van de Special Oromo zone in Amhara, waar he OLA de krachten had
gebundeld met de TDF.112 Regeringstroepen voeren hun inspanningen tegen het OLA op sinds het
conflict in het noorden van Ethiopië in december 2021 is gekalmeerd. De botsingen tussen het OLA en
regeringstroepen intensiveren in januari 2021.113

3. Strijdende partijen
3.1. Oromia Special Police
De Ethiopian National Defense Force (ENDF) is het nationale leger van Ethiopië. ENDF bestaat uit vier
onderdelen: de grondtroepen, de luchtmacht, de marine (sinds januari 2020) en de Republikeinse
Garde (opgericht in 2018). De opperbevelhebber van de strijdmacht is premier Abiy Ahmed, Abraham
Belay is de minister van Defensie en Generaal Birhanu Jula is de stafchef.114 Voor de strijd tegen de
regionale staat Tigray hebben de Ethiopische autoriteiten begin november 2020 troepen uit andere
delen van het land teruggetrokken en richting de opstandige regio gestuurd. Door deze
troepenverplaatsing is het etnisch geweld in andere delen van Ethiopië, onder meer in het westen van
Oromia, opgelaaid.115
Het zijn vooral de Oromo Regional Special Forces, getraind en uitgerust voor het uitvoeren van
operaties tegen opstandelingen in de regio Oromia, die betrokken zijn bij de gewapende confrontaties
met het OLA en gewapende groepen en milities in verschillende delen van de regio Oromia.
Commissaris-generaal Ararsa Merdasa leidt de troepenmacht en rapporteert aan de regionale regering
van Oromia. De omvang van de troepenmacht is niet bekend.116

3.2. Oromo Liberation Army
Het OLF tekent in augustus 2018 een vredesakkoord met de federale regering. De gewapende vleugel
van de groep, het Oromo Liberation Army (of OLA), stemt ermee in om te ontwapenen en zich te
integreren in leger en politie.117 Het OLA en de regering beschuldigen elkaar er al snel van de
overeenkomst niet na te leven. The Economist geeft aan dat de details van de vredesovereenkomst
niet bekendgemaakt zijn, waardoor het voor beide partijen gemakkelijk is om de ander ervan te
beschuldigen het onderlinge akkoord niet na te komen. 118
Het OLF brengt in september 2019 1.300 strijders terug naar Ethiopië vanuit Eritrea. Zij worden niet
geïntegreerd in het leger maar mengen zich onder de Oromo-bevolking. Oromo-aanvallen op leden
van andere etnische groepen nemen sindsdien toe. Dit stimuleert op zijn beurt de vorming van
zelfbeschermingsmilities onder andere bevolkingsgroepen.119
Er is weinig bekend over de werkelijke kracht en reikwijdte van het OLA. De aanwezigheid op sociale
media is sinds begin 2021 gegroeid en video's lijken uitgebreide werving en verbeterde apparatuur te
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suggereren.120 Het OLA heeft een driedelige commandostructuur opgebouwd rond de drie fronten waar
het OLA actief is, namelijk het westen van Oromia (de zones Wollega), het zuiden van de regio (de
zones Guji en Borana) en het centrale commando (de zones Shewa). Volgens bewoners controleert
het OLA de meeste gebieden in Kirmu woreda in Oost-Wollega.121 De activiteiten van het OLA breiden
zich ook uit naar het oostelijk deel van de regio Oromia. Zo verklaart de Oromia Police in oktober 2021
dat ze zes leden van het OLA hebben gearresteerd in de zone West-Hararge.122 Sinds 2021 is het OLA
ook actief in de Oromo Special Zone123 in de naburige regio Amhara.124 René Lefort heeft het over een
“blitzkrieg” waarbij het OLA er in een paar maanden in geslaagd is vanuit Wollega uit te breiden naar
onder meer Arsi en Bale.125 ICG stelt dat de opstand van het OLA verder aan kracht lijkt te winnen
nadat Oromo-oppositiepartijen de nationale verkiezingen van midden juni 2021 hebben geboycot.
Door de afwezigheid van politieke oppositiemogelijkheden, ontstaat immers een militarisering van
Oromo-politiek en gaan sommige Oromo de gewapende strijd als enige uitweg zien.126
ICG haalt aan dat tegenstanders van het OLA de groep een secessionistische beweging noemen maar
het OLA zelf zegt dat het staat voor autonomie voor Oromia binnen een multinationale federatie. Op
27 april 2021 stelt het OLA een onderhandelingsplatform voor, met onder meer punten over wat te
doen aan de machtige regionale paramilitairen. Op 6 mei 2021, nadat het kabinet van Abiy het OLA
en het TPLF als terroristische organisaties merkt, verklaart de groep de totale oorlog aan de regering
en zet het als doel het vervangen van het kabinet van Abiy door een overgangsregering.127 Over de
alliantie tussen het TPLF en het OLA, stelt de leider van het OLA, Jaal Marroo, dat het een keuze betreft
tussen slecht en nog slechter en dat de Prosperity Party Ethiopië tot een hel maakt. 128

3.3. Milities
In de regio Oromia en de zones in de naburige regio’s Amhara en Benishangul-Gumuz waar veel
etnische Oromo wonen zijn verschillende milities actief. Deze Oromo-milities bestaan uit gewapende
groepen met een officiële structuur zoals kebele-milities, maar de meeste milities hebben een
informele structuur en vertegenwoordigen lokale Oromo-gemeenschappen.129 In de zones Guji en
West-Guji leiden botsingen tussen Gedeo- en Oromo Guji-milities tot een miljoen ontheemden en een
humanitaire crisis.130 Rapporten melden dat milities die gelinkt zijn aan het OLA betrokken zijn bij
aanvallen op Amhara-burgers in Oost-Wollega en Horo-Guduru Wollega.131

3.4. Eritrese troepen
Het OLF verklaart in mei en juni 2021 dat Eritrese troepen betrokken zijn in verschillende delen van
de regio’s Oromia en Benishangul-Gumuz. Volgens de verklaring zijn zwaar bewapende bataljons
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Eritrese soldaten samen met Amhara-milities en ENDF sinds begin april 2021 aanwezig in Oromia, in
de zones Horo-Guduru, Kellem-Wollega, West-Wollega, Guji en Borana. Deze Eritrese troepen zouden
zich schuldig maken aan het slaan en doden van burgers, plunderen van eigendommen, het
verkrachten van vrouwen en kinderen en het willekeurig vasthouden van burgers. De Eritrese soldaten
zijn gestationeerd in een militaire basis bekend als het 4e kamp op de specifieke locatie van de Finchaa
Sugar Factory in Horo-Guduru.132 Burgers bevestigen de Eritrese aanwezigheid.133 De regering ontkent
dat Eritreeërs aanwezig zijn in de regio en geeft het TPLF de schuld van het geweld tegen burgers.134
In januari 2022 meldt de OLA de inzet van Eritrese troepen in West-Wollega, Kellem-Wollega en de
naburige regio Benishangul-Gumuz.135

4. Typologie van het geweld
Voor de periode 1 januari tot 31 december 2021 registreert ACLED 286 incidenten in de regio Oromia
in Ethiopia (1.924 dodelijke slachtoffers). Daarvan beschouwt ACLED 153 incidenten als battles (1.233
dodelijke slachtoffers), 4 als explosions/remote violence (6 dodelijke slachtoffers) en 129 als violence
against civilians (685 dodelijke slachtoffers).136 ACLED neemt ook andere incidenten op, meer bepaald
onder de categorieën riots, protests en strategic developments. Deze worden niet in dit hoofdstuk
opgenomen. Een volledig overzicht van de verschillende categorieën en subcategorieën van incidenten
is terug te vinden in een nota van Cedoca over de methodologie van ACLED.137
Uit deze cijfers komt naar voor dat de dynamiek van het politieke geweld in Oromia voornamelijk
bestaat uit twee hoofdtypen van geweld, namelijk gewapende treffens tussen regeringstroepen
enerzijds en het OLA en hun splintergroeperingen anderzijds, én geweld tegen burgers, gepleegd door
het OLA (slachtpartijen en moorden) en door veiligheidstroepen van de regionale en federale staat,
waaronder de Oromia Special Forces (moorden, standrechtelijke executies, arbitraire detentie,
plunderen en het platbranden van eigendommen).138
Binnen de categorie violence against civilians onderscheidt ACLED 124 attacks en 5
abductions/disapperances. In 9 gevallen worden deze attacks toegeschreven aan het ENDF, in 33
gevallen aan de Oromo Special Police Forces. Daarnaast worden 48 aanvallen toegeschreven aan het
OLA, 4 aan Oromo-milities, 14 aan niet-geïdentificeerde groepen en het overige aantal aanvallen zou
gepleegd zijn door verschillende etnische milities zoals Somali milities en Gurage milities.139
Tenslotte zijn er meldingen van gedwongen rekrutering door de federale en regionale autoriteiten in
het kader van de oorlog in het noorden van het land. De regering van Oromia benadrukt dat het om
vrijwillige rekrutering gaat.140
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5. Doelwitten van het geweld
Door het afgelegen karakter van de gebieden waarin het geweld plaats vindt, evenals het uitdagende
en repressieve klimaat voor verslaggevers, is het inschatten van dodelijke slachtoffers moeilijk. De
cijfers in dit hoofdstuk zijn dan ook slechts indicatief.141
Voor de periode van 1 januari tot 31 december 2021 noteert ACLED 1.924 dodelijke slachtoffers in
Oromia bij incidenten van het type battles, explosions/remote violence en violence against civilians.
Binnen de categorie violence against civilians onderscheidt ACLED 124 attacks die 685 levens eisen
en 3 abductions/disapperances.142
Het aantal dodelijke slachtoffers dat ACLED registreert in de kolom fatalities omvat zowel burgerdoden
als veiligheidspersoneel of militieleden. Gewonden worden niet geregistreerd. ACLED maant aan tot
grote voorzichtigheid bij het gebruik van cijfers omtrent het aantal doden uit zijn eigen of enige andere
databank.143 Zelf kan ACLED informatie over het aantal dodelijke slachtoffers niet verifiëren. De
organisatie wijst erop dat van alle conflictdata, cijfers over dodelijke slachtoffers het meest
vooringenomen en het minst accuraat zijn. Dergelijke informatie is gevoelig voor manipulatie door
gewapende groepen en soms ook door de media, wat kan leiden tot overdrijvingen of onderrapportage.
ACLED benadrukt dat de cijfers als gerapporteerde aantallen beschouwd moeten worden. Verder licht
de organisatie toe dat de in de databank ingevoerde aantallen schattingen zijn. 144 Meer informatie
over de werkwijze van ACLED bij het invoeren van cijfers over het aantal dodelijke slachtoffers is terug
te vinden in een nota van Cedoca over de methodologie ACLED.145
De gewapende confrontaties tussen de regeringstroepen (de ENDF en de Oromo Special Forces) en
het OLA en verschillende aan hen verbonden milities gaan door in 2020 en 2021. 146 Zowel de
veiligheidstroepen als het OLA hebben het op elkaar gemunt. 147 Maar de campagnes van de regering
tegen de opstand van gewapende rebellengroepen resulteren ook in ernstige misdaden en
mensenrechtenschendingen tegen lokale gemeenschappen door alle partijen.
De Ethiopische veiligheidstroepen voeren een oorlog tegen het OLA en Oromo-milities maar
behandelen ook burgers op brute wijze. Uit getuigenissen verzameld door The Economist blijkt
onderdrukking van personen met afwijkende meningen. De veiligheidsdiensten arresteren en doden
(vermeende) aanhangers van het OLA, die zij OLF-Shene blijven noemen, volgens sommige analisten
om doelbewust verwarring te creëren tussen het OLA en de politieke partij OLF. 148 De Ethiopische
mensenrechtencommissie EHRC en HRW uiten in april 2021 bezorgdheid over de behandeling van
grote aantallen mensen die in detentiecentra in Oromia worden vastgehouden.149
De regering van Oromia belooft het OLA uit te roeien, maar hun intensief optreden eist burgerlevens.
Buitengerechtelijke executies in Oromia van vaak jonge mannen komen in 2020 en 2021 regelmatig
voor, in het bijzonder in het westen van Oromia, blijkt uit de berichtgeving van Addis Standard.150 Zo
zijn onder meer in Kellem-Wollega een aantal moorden gepleegd die worden toegeschreven aan de
regionale autoriteiten. Eind april 2021 komt universitair docent Kajela Tasisa om het leven en op 8
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mei 2021 wordt de Oromo-journalist Sisay Fida vermoord.151 Op 11 mei 2021 voeren de autoriteiten
in het openbaar een extrajudiciële executie uit van de student Amanuel Wondimu op een rotonde in
de stad Dembi Dollo in Kellem-Wollega, op verdenking van lidmaatschap van het OLA.152 In mei 2021
circuleren onbevestigde berichten over een tweede openbare executie, dit keer in de zone Borana. 153
Op 26 en 27 oktober 2021 doden leden van de ENDF vier mensen op beschuldiging van contacten met
het OLA in Oost-Shewa. Op 27 oktober 2021 steken leden van de regionale speciale eenheden van
Oromia een huis in brand dat eigendom is van een familie waarvan de zoon bij het OLA zou strijden. 154
De regionale autoriteiten houden vol dat het om wetshandhavingsmaatregelen tegen gewapende
rebellen gaat.155 The Guardian besluit dat Ethiopië zich in een situatie bevindt waarin het gebruik van
geweld door de regering, ogenschijnlijk met gewapende rebellen als doelwit, steeds breder en
willekeuriger is geworden.156
OSG schijft in een rapport van 1 september 2021 dat mensenrechtenactivisten met behulp van qeerroo
en het Gadado-netwerk157 meer dan 500 moorden noteren tussen 30 juni 2020 en 11 mei 2021. De
activisten wijzen in de richting van lokale regeringsfunctionarissen op kebele- en woreda-niveau, die
samenwerken met regeringssoldaten en milities.158 OSG heeft 2.393 buitengerechtelijke executies van
burgers geregistreerd sinds oktober 2018 tot augustus 2021 gepleegd door troepen die behoren tot
of loyaal zijn aan de Ethiopische regering (dit aantal geldt voor heel Ethiopië, exclusief de regio's
Tigray en Afar). Daarvan zijn er 1.612 buitengerechtelijke executies van Oromo, waarvan 924 in het
westen van Oromia. Het merendeel van de executies heeft plaatsgevonden in de periode van
september tot december 2020, in de nasleep van de repressie volgend op de moord van Hachalu
Hundessa. Vanaf het moment waarop de federale troepen, Eritrese soldaten en milities uit de Amhararegio meer betrokken raken in het conflict in Tigray, daalt het aantal moorden in Oromia.
Desalniettemin registreert OSG 417 doden in 2021 (cijfers tot augustus 2021), waaronder 150 Oromo
in de zones Wollo in de regio Amhara en 196 in de zones Wollega in het westen van Oromia.159 In haar
rapport van 14 december 2021 schrijft OSG over 2.701 buitengerechtelijke executies sinds oktober
2018, gepleegd door troepen die behoren tot of loyaal zijn aan de Ethiopische regering (exclusief de
regio's Tigray en Afar). Daarvan gebeurden er 1.905 in Oromia. Van deze 1.905 buitengerechtelijke
executies vinden er 1.548 plaats in 2020 en 2021.160
Het OLA richt haar pijlen op haar beurt op de federale en regionale veiligheidstroepen maar ook op
ambtenaren, lokale bestuurders en mensen geaffilieerd met het centrale gezag. Moorden op
overheidsfunctionarissen zijn een veel voorkomende vorm van geweld in de delen van Oromia waar
opstandelingen van het OLA actief zijn.161 Op de website OLA Comminiqué publiceert de groep militaire
updates waarin ze onder meer berichten over terreinwinst en slachtoffers onder vijandige strijders. Zo
meldt de groep in een update van 16 november 2021 dat zo’n 200 vijandige strijders omkomen in
gevechten in West- en Noord-Shewa op het einde van oktober en de eerste helft van november 2021.
Het OLA bericht over wapenvangsten bij deze gevechten en terreinwinst in de districten Wara Jarso,
Hadhabu Abote, Kuyu, Dara (Noord-Shewa), Meta Wokite en Meta Robi (West-Shewa). De update
meldt verder gevechten in de zone Guji met 50 doden onder vijandige troepen, in Hararge met een
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twintigtal dodelijke slachtoffers en terreinwinst in Kelem-Wollega.162 In een update van 12 oktober
2021 meldt het OLA maar liefst 592 dodelijke slachtoffers onder vijandige strijders in de zone Guji in
het zuiden van Oromia in de eerste acht dagen van oktober 2021, vooral het district Gumi-Eldado kent
dodelijke gevechten.163
Het OLA en de Oromo-milities zijn eveneens verantwoordelijk voor het doden van burgers. In de
context van de OLA-opstand en de repressieve tegenreactie van de autoriteiten vinden tragische
bloedbaden plaats tegen burgers, vooral tegen etnische Amhara. Deze moorden brengen ook
ontheemding van deze gemeenschappen teweeg.164 De regionale staat Oromia slaagt er tot dusver
niet in de moorden te stoppen. Hoewel de exacte omstandigheden van deze bloedbaden vaak
onduidelijk blijven, volgt op elk incident een reeks claims en tegenclaims. Zowel de federale regering
als de lokale autoriteiten, hoe tegengesteld hun visie op de feiten ook zijn, wijzen in de richting van
het OLA.165
Sinds 31 oktober 2020, toen 54 mensen werden opgepakt en vermoord in een schoolcomplex in Guliso
in West-Wollega, volgen de meldingen van geweld tegen burgers in Oromia elkaar op. 166 In maart
2021 komen 42 mensen om in de zone Horo-Guduru.167 Diezelfde maand komen 30 mensen om bij
een aanval in West-Wollega.168 In april 2021 sterven 20 mensen in Limu Kosa in de zone Jimma, op
de grens met de zone Illubabor, en 15 mensen in Amuyu in de zone Horo-Guduru.169 In september en
oktober 2021 zijn er verschillende botsingen gemeld tussen etnische Oromo- en Amhara-milities in
Oost-Wollega en Horo-Gudura Wollega in Oromia waarbij zeker 43 burgers omkomen.170 Eind oktober
2021 zou het OLA 70 mensen hebben ontvoerd uit Gida Ayana Woreda in Oost-Wollega. De
ontvoeringen vinden plaats te midden van zware botsingen tussen Oromo- en Amharagemeenschappen in het gebied, die al maanden aan de gang zijn. 171 In Oost-Wollega en Horo-Guduru
Wollega vinden regelmatig botsingen plaats tussen deze gemeenschappen maar sinds 2021 zijn deze
botsingen verergerd in de context van verminderde staatsveiligheidscapaciteit als gevolg van de vraag
naar extra troepen in het noorden van Ethiopië.172
Het EHRC toont zich midden oktober 2021 bezorgd over de aanvallen op burgers in de verschillende
woreda’s van de zones Oost-Wollega en Horo-Guduru Wollega. De commissie stelt dat de situatie kan
ontaarden in wijdverbreid geweld tussen Oromo- en Amhara-gemeenschappen en dat de regering
opnieuw en op permanente basis veiligheidsdiensten moet inzetten in de regio. Het EHRC wijst er
immers op dat het geweld geïntensiveerd is na de terugtrekking van Oromia Special Forces op 10
oktober 2021. De commissie benadrukt daarnaast dat de aanvallen zich afwisselend afspelen tussen
Oromo- en Amhara-gemeenschappen en bijbehorende lokale milities alsook het OLA.173
De regering en het OLA beschuldigen elkaar van de wreedheden in Oromia en in de grenszones met
Amhara en Benishangul-Gumuz. Bij gebrek aan geloofwaardig onderzoek zorgt tegenstrijdige retoriek
voor toenemende polarisatie.174
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Naast de dodelijke slachtoffers die voortkomen uit botsingen tussen veiligheidstroepen en het OLA of
Oromo-milities is ook sprake van politieke repressie. Verschillende vertrouwelijke bronnen van het
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geven aan dat de situatie eind 2020 is verslechterd
en dat praktijken zoals willekeurige arrestaties van (vermeende) aanhangers van de politieke partij
OLF weer eerder regel dan uitzondering zijn. Hierbij wordt door sommigen van hen de kanttekening
gemaakt dat deze praktijken sterk regionaal bepaald zijn. In Addis Abeba zal dit minder snel gebeuren
dan bijvoorbeeld in gebieden in de zones Guji en Wollega waar het OLA een gewapende strijd tegen
de Ethiopische autoriteiten voert. 175 De vraag of, en in welke mate, Ethiopische regionale en federale
autoriteiten reageren op OLF-leden en sympathisanten buiten dit gebied is een controversiële kwestie,
stelt het Noorse Landinfo. Het informatiebeeld is verwarrend. Bronnen gebruiken onnauwkeurige
cijfers zoals “duizenden gearresteerden”, en specificeren vaak geen verdere omstandigheden van de
arrestaties zoals het profiel van de gedetineerden, waar ze in hechtenis zitten en wanneer ze worden
vrijgelaten. Een andere uitdaging is het gebruik van de benamingen OLF en OLA.176
De Ethiopische Mensenrechtencommissie geeft begin mei 2021 aan dat de politie van de regio Oromia
een groot aantal gedetineerden, waaronder baby's en kinderen, zonder aanklacht vasthoudt in
onhygiënische en overvolle politiebureaus in de hele regio.177 Bovendien meldt de EHRC praktijken
waarbij politie- en veiligheidsdiensten familieleden van verdachten arresteren in ruil voor het
aanleveren van personen die ervan verdacht worden lid te zijn van het OLA of hen te steunen. 178

6. Geografische verdeling
Van de 286 incidenten die ACLED noteert in de regio Oromia in de periode van 1 januari tot 31
december 2021, vinden 135 incidenten plaats in het westen van Oromia, meer bepaald de zones Oost,
West-, Horo Guduru- en Kellem-Wollega (835 dodelijke slachtoffers). Daarnaast vinden 41 incidenten
plaats in de zones Guji, West-Guji en Borana (390 dodelijke slachtoffers), 69 in de zones Noord-, Oosten West-Shewa (496 dodelijke slachtoffers) en 21 in de zones Oost- en West-Hararge (125 dodelijke
slachtoffers).179
Verscheidene bronnen - zoals het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Noorse Landinfo
en het Ethiopian Peace Observatory (EPO) - geven aan dat er in de regio Oromia een aantal actieve
hotspots van conflict zijn, meer bepaald in West-Oromia (de zones Horo Guduru, West-Wollega, OostWollega, Kellem-Wolega, Horo Guduru-Wollega), in Zuid-Oromia (de zones Oost-Guji, West-Guji en
Borana) en in het oosten in de zone West-Hararge. Maar ook in Centraal-Oromia, in Noord- en WestShewa groeit de aanwezigheid en de controle van het OLA. Daarnaast vinden op de grens met de
naburige regio's Benishangul-Gumuz en Amhara regelmatig aanvallen plaats die levens eisen.180
Deze hotspots komen min of meer overeen met een aanwezigheid en activiteiten van het OLA. Het
OLA is in steeds meer gebieden in de regio Oromia actief (zie bijlage 2).
De groep is voornamelijk actief in de zones West-, Kellem-, Oost- en Horo-Guduru Wollega. Ze dagen
er de autoriteiten uit door burgers te doden. Hun slachtoffers zijn meestal etnische Amhara. Daarnaast
voeren ze hit-and-run aanvallen uit tegen lokale bestuurders, politie en strijdkrachten. 181 Volgens
bewoners controleert het OLA in oktober 2021 de meeste gebieden in Kiramu woreda in Oost-
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Wollega.182 Volgens de twitterpagina @Oromiawarupdates, een pagina die het conflict in Oromia
documenteert, heeft het OLA eind november 2021 controle over verschillende districten in de
verschillende Wollega-zones, zoals onder meer Gidami, Yamalogi Walal (Kellem-Wollega), Begi, Mendi,
Leyo, Lalo Asabi (West-Wollega), Haro Limu, Limu, Sasiga, Abe Dongoro, Sibu Sire, Nunu Kumba en
Jimma Arjo (Oost-Wollega) (zie bijlage 2).183
In de zones Noord- en West-Shewa nemen de activiteiten van het OLA gestaag toe doorheen 2021.
In deze twee zones clashen het OLA en de federale en regionale veiligheidstroepen met elkaar om
territoriale controle. Volgens de militaire updates van het OLA vallen hierbij honderden doden onder
de vijandige strijdkrachten. Over het aantal doden en gewonden in de eigen rangen communiceert het
OLA niet. Bij het afsluiten van deze focus zijn, volgens de berichten van het OLA zelf, onder meer de
districten Dera, Hidabu Abote, Wara Jarso (Noord-Sehwa), Nono en Ameya (Zuidwest-Shewa) volledig
of gedeeltelijk onder controle van het OLA. Daarnaast heeft OLA de controle over het merendeel van
de districten van de zone West-Shewa, zoals onder meer Meta Robi, Adda Berga, Mida Kegn, Ginde
Beret, Abuna, Cheliya, Ifata, Bako, Ambo Zuria, Bako Tibe, Bako Tibe, Jibat (zie bijlage 2).184
De zones Arsi, Bale en Hararge kennen incidenten van korte, intense uitbarstingen van geweld, zoals
na de dood van Hachalu Hundessa op 28 juni 2020. Volgens Freedom House heeft het massale geweld
in delen van Bale en Arsi in juli 2020 een religieuze dimensie met aanhangers van de Ethiopische
orthodoxe Tewahedo-kerk als doelwit.185 Buiten de grote steden in de zone Hararge veroorzaken
landconflicten geweld tussen de Oromo en Somali-gemeenschappen, met een zwaarbewapende
bevolking en sterk gemobiliseerde etnische milities tot gevolg.186 Het OLA is actief in het oosten, maar
heeft er geen gebieden onder haar controle. Awash Post bericht over een confrontatie tussen het OLA
en de politie in Oost-Hararge in november 2020, en stelt dat het OLA vanaf dan actief is in alle zones
van Oromia.187 De groep botst in 2021 met de regionale troepen in onder meer Miessoo District (WestHararge) en Chinaksen (Oost-Hararge) (zie bijlage 2).188
Ook in de zones Arsi en Bale controleert het OLA geen eigen gebieden. Het OLA voert er aanvallen op
federale en regionale ordetroepen uit. Het OLA bericht bijvoorbeeld over verschillende aanvallen in
het district Madda Walabu in de zone Bale, grenzend aan de zone Guji, op posities van de federale
veiligheidstroepen met 56 doden onder de regionale veiligheidstroepen begin augustus 2021.189
In de zone Jimma is het relatief rustig. Deutsche Welle geeft in juni 2021 aan dat premier Abiy Ahmed
kan rekenen op aanzienlijke steun in zijn thuisregio - vooral rond de stad Jimma.190 Begin april 2021
worden tien staffleden van de Universiteit van Jimma opgepakt op verdenking van het beramen van
een coup en steun aan het OLA.191 Diezelfde maand doodt een gewapende groep ten minste 20 burgers
in het district Limmu Kosa in de zone Jimma, op de grens met zone Illubabor. De regionale regering
wijst in de richting van het OLA, ook burgers wijzen in de richting van de gewapende groep en stellen
dat Amhara-burgers het doelwit vormen van de aanval. Het OLA ontkent en wijst in de richting van
de Oromo Special Forces.192
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Het OLA verklaart in juni en augustus 2021 dat het verschillende gebieden in Guji heeft veroverd.
Getachew Eticha, hoofd van de politiecommissie van Oromia, zegt op 24 september 2021 dat de
federale politie en de Oromo-politie een operatie starten tegen het OLA in het zuiden van Oromia.
Gevechten in Guji in de eerste helft van oktober 2021 resulteren in 592 dode en 815 gewonde soldaten.
Het aantal doden en gewonden onder het OLA zijn onbekend.193 Op 12 oktober 2021 meldt het OLA
dat het militair offensief van de regering in het zuiden van Oromia is mislukt. Volgens het OLA zijn de
federale troepen en de Oromo-politie in alle gevechten sinds de lancering van het offensief
verslagen.194 Het Oromo Broadcasting Network (OBN) meldt op 9 oktober 2021 dat regeringstroepen
en lokale bewoners van Goro Dola Wereda in Guji een gecoördineerde aanval op OLA uitvoeren en
daarbij enkele strijders doden en gevangennemen.195 UNOCHA geeft aan dat de humanitaire toegang
in het zuiden van Oromia in 2021 aanzienlijk verslechtert als gevolg van toegenomen onveiligheid
door de opschaling van aanvallen door het OLA op overheidsfunctionarissen en veiligheidstroepen. 196
Volgens @Oromiawarupdates controleert het OLA eind november 2021 de districten Liben, Goro Dola,
Dugda Dawa, Bule Hora (Guji), Dire en Miyu (Borana). In de districten Arero en Jabelo (Borana) daagt
het OLA het centrale gezag uit via hit-and-run aanvallen.197
Begin november 2021 geeft OLA-commandant Jaal Marroo aan de BBC aan dat de groep verschillende
steden in het westen, midden en zuiden van Oromia heeft ingenomen, met weinig weerstand van
regeringstroepen. Vice-commandant Jaal Gammachis Aboye stelt op zijn beurt dat het OLA Addis
Abeba zo goed als omcirkeld heeft. De BBC haalt aan dat het deze claims niet onafhankelijk kan
verifiëren.198 Hoewel het moeilijk is om de capaciteiten van de OLA te beoordelen, is duidelijk dat de
opstand zich in 2021 heeft verspreid vanuit de westelijke en zuidelijke bolwerken van Oromia. 199
EPO meldt in de maanden december 2021 en januari 2022 een verhoogde activiteit van het OLA, en
doelt daarmee niet enkel op meer geweldincidenten waarbij het OLA betrokken is maar ook op een
bredere geografische spreiding van activiteiten. EPO merkt daarbij op dat het OLA geen grote steden
onder haar controle heeft, maar wel sterk staat in sommige landelijke gebieden, vooral in de zones
Oost-, West- en Horo Guduru-Wollega. Daarnaast heeft de groep haar aanwezigheid vergroot in
gebieden langs de belangrijkste transportroutes in Oromia. Het OLA is tevens sterk aanwezig in de
zones Guji en Borona, hoewel rapporten uit deze gebieden schaars zijn. 200 De groep bemoeilijkt het
bestuur van de regionale regering van Oromia in het westen en zuiden van Oromia door het uitvoeren
van aanvallen tegen burgers (voornamelijk Amhara), het plunderen van overheidsinstellingen en
privé-eigendommen en het afsluiten van wegen.201

7. Verplaatsing van de bevolking
IOM registreert in juni-juli 2021 4,17 miljoen ontheemden in Ethiopië. De organisatie noteert 497.267
IDP’s in Oromia, een daling van zo’n 36.442 IDP’s sinds de vorige evaluatieronde in maart-april 2021.
Een geografische verdeling van deze IDP’s is te vinden in bijlage 4 op pagina 26. IOM vermeldt dat
een aantal locaties in de zones Guji, West-Guji, West-Wollega, Oost-Hararge, Oost-Wollega en Kellem-
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Wollega ontoegankelijk zijn in de verslagperiode, voornamelijk vanwege onveiligheid en problemen
met de ontoegankelijkheid van wegen.202
Conflict is de belangrijkste reden van ontheemding voor 373.373 ontheemden (75%) in Oromia.203 Zo
melden United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) en het Disaster
Risk Management Office (DRMO) van Oost-Wollega in juni 2021 dat er 55.000 mensen zijn ontheemd
door hernieuwd conflict in Oost-Wollega in 2021.204 In augustus 2021 meldt UNOCHA de secundaire
ontheemding van zo’n 51.000 burgers in Oost-Wollega in een context van continue ontheemding door
het geweld in de regio.205
IDP’s worden geconfronteerd met beperkte voorzieningen voor water, sanitaire voorzieningen en
hygiëne en verhoogde beschermingsrisico's, waaronder gendergerelateerd geweld als gevolg van
slechte veiligheids- en beveiligingsmaatregelen. Doorgaans hebben IDP’s amper tot geen toegang tot
land en teelt. In sommige gevallen worden IDP’s ondergebracht in gebieden waar basisvoorzieningen
reeds schaars zijn voor de gastgemeenschappen, wat tot verdere spanningen leidt.206
Het grootste aantal terugkerende IDP’s in Ethiopië bevindt zich eveneens in de regio Oromia met een
geschat totaal van 672.315 terugkerende IDP's (121.561 huishoudens).207

8. Impact op het dagelijks leven
UNOCHA stelt dat de bevolking het zwaarst getroffen wordt door het geweld, en te maken krijgt met
beperkte toegang tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, onderwijs of
levensonderhoud.208 Veel scholen in Oromia zijn volledig of gedeeltelijk verwoest doorheen het conflict.
In sommige gebieden functioneren scholen niet omdat ze dienen als opvang voor ontheemden.209
Freedom House haalt aan dat veiligheidsbeperkingen, gewapende groepen en conflicten aangewakkerd
door etnische spanningen het interregionale reizen aanzienlijk verminderen.210
De voedselzekerheidssituatie in vele landelijke gebieden in Oromia is doorheen 2020 en 2021
verslechterd door een combinatie van droogte, zware regenval, sprinkhanenplagen, hoge
voedselprijzen en beperkte toegang tot markten door bewegingsbeperkingen vanwege conflict en om
de coronapandemie in te dijken. Vooral in Guji en Borana in het zuiden van Oromia is de toegang tot
markten beperkt vanwege het geweld. Het conflict hindert gemeenschappen in Oromia tevens om aan
landbouw te doen, en belemmert de migratie nodig voor de seizoensgebonden landbouwarbeid. Het
inkomen van migrerende en lokale boeren ligt daarnaast ook lager dan normaal als gevolg van de
slechte regenseizoenen en de afname van de beschikbare werkmogelijkheden.211
Doorheen 2020 bereiken de opnames vanwege ondervoeding ongekende niveaus in Ethiopië, waarbij
Oromia verantwoordelijk is voor bijna 40 % van de nationale opnames omwille van Severe Acute
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Malnutrition (SAM).212 In juni 2021 bevinden de zones Borana, Guji, Bale en Hararghe zich in crisis
(IPC-fase 3).213
Het Famine Early Warning System Network (FEWS NET) stelt dat de politieke spanningen en conflicten
het goederenverkeer en de handelsstromen van basisvoedsel en vee kunnen verstoren. Het netwerk
doelt dan niet enkel op de opstand binnen Oromia, maar ook op de oorlog in het noorden van het land
en de onrusten in Metekel (Benishangul Gumuz), Noord-Shewa en Oromo Special Zone (Amhara). In
het algemeen verwacht FEWS NET dat arme huishoudens in het westen van het land in hun
elementaire voedselbehoeften zullen kunnen voorzien door de beschikbaarheid van voedsel afkomstig
uit eigen teelt. In de Wollega-zones van Oromia wordt verwacht dat sommige huishoudens moeite
kunnen hebben met hun normale levensonderhoud door het aanhoudende geweld.214
De humanitaire toegang tot Oromia is complex in de eerste helft van 2021 vanwege
veiligheidsoperaties tegen gewapende rebellen en oplaaiend geweld tussen gemeenschappen. In juni
2021 zijn grote gebieden in Oromia onbereikbaar, in het bijzonder de gebieden ver van districtencentra
(zie ook bijlage 3). Toenemende activiteiten van het OLA en milities belemmeren de humanitaire
activiteiten in West-Oromia. Het geweld veroorzaakt daarnaast ontheemding van de burgerbevolking
in de vier zones van Wollega, wat extra humanitaire noden met zich mee brengt. In het oosten van
Oromia zorgen spanningen tussen Garri Somali en Jarso Oromo voor slachtoffers terwijl het geweld
de toegang tot ontheemden en gemeenschappen in nood verhindert.215
De veiligheid en beveiliging van hulpverleners is in 2021 aanzienlijk verslechterd als gevolg van de
lopende beveiligingsoperaties tegen het OLA in Zuid- en West-Oromia. In februari 2021 komt een
hulpverlener om in Oromia door toedoen van een gewapende groep en vinden aanvallen plaats op
ambulances. UNOCHA meldt dat het aantal veiligheidsincidenten met gevolgen voor hulpoperaties en
hulpverleners ook in het zuiden van Oromia sterkt toeneemt in de eerste helft van 2021. 216
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Samenvatting
De Oromo-bevolking is met meer dan 35 miljoen de grootste etnische groep in Ethiopië en woont
voornamelijk in de regio Oromia. De hervormingen die premier Abiy Ahmed doorvoert na april 2018
faciliteren de terugkeer van het OLF. Het OLF tekent in augustus 2018 een vredesakkoord met de
federale regering en de gewapende vleugel, het OLA, stemt ermee in om te ontwapenen en zich te
integreren in leger en politie. Sinds hun terugkeer naar Ethiopië genieten de leden van het OLF een
sterke steun in Oromia. De 1.300 strijders worden evenwel niet geïntegreerd in het leger maar mengen
zich onder de Oromo-bevolking en beginnen aanvallen tegen lokale functionarissen, leger en politie
alsook de burgerbevolking, voornamelijk van Amhara-etnie. Eind 2018 zenden de autoriteiten
eenheden van de ENDF naar de vier zones van Wollega, een jaar later installeren ze in Wollega en
Guji militaire commandoposten. De commandoposten voeren een de facto noodtoestand in met een
avondklok, een verbod op bijeenkomsten en (arbitraire) detenties zonder eerlijk proces. Ondertussen
neemt de druk op (vermeende) aanhangers van het OLA en het OLF toe.
Het zijn vooral de Oromo Regional Special Forces, getraind en uitgerust voor het uitvoeren van
operaties tegen opstandelingen in de regio Oromia, die betrokken zijn bij de gewapende confrontaties
met het OLA en gewapende groepen en milities in verschillende delen van de regio Oromia.
In de loop van 2019 ontstaat verdeeldheid tussen de premier en veel van zijn Oromo-bondgenoten,
zowel binnen als buiten de regerende partij. Abiy staat ook binnen de Oromo-bevolking onder druk.
De OLF en OFC boycotten de verkiezingen van juni 2021 vanwege de detentie van politieke leiders en
leden van beide partijen, het sluiten van partijkantoren en andere onregelmatigheden. De beladen
politieke situatie in Oromia is een belangrijke factor die bijdraagt aan het toenemende geweld in de
regio. In de nasleep van de verkiezingen die de PP een overweldigende overwinning opleverde in
Oromia neemt de opstand van het OLA in de regio verder toe.
Op 6 mei 2021 keurt het parlement een wet goed die het TPLF en het OLA, steevast OLF-Shene
genoemd door de Ethiopische autoriteiten, als terroristische organisaties bestempelt.
Voor de periode van 1 januari tot 31 december 2021 registreert ACLED 286 incidenten in de regio
Oromia, die 1.924 dodelijke slachtoffers maken. De dynamiek van het politieke geweld bestaat uit
twee hoofdtypen van geweld, namelijk gewapende treffens tussen regeringstroepen enerzijds en het
OLA en hun splintergroeperingen anderzijds, én geweld tegen burgers, gepleegd door het OLA
(slachtpartijen en moorden) en door veiligheidstroepen van de regionale en federale staat, waaronder
de Oromia Special Forces (moorden, standrechtelijke executies, arbitraire detentie, plunderen en het
platbranden van eigendommen).
Verscheidene bronnen geven aan dat er in de regio Oromia een aantal actieve hotspots van conflict
zijn, meer bepaald in West-Oromia (de zones Horo Guduru, West-Wollega, Oost-Wollega, KellemWolega, Horo Guduru-Wollega en West-Shewa), in Zuid-Oromia (de zones Oost-Guji, West-Guji en
Borana) en in het oosten in de zone West-Hararge. Ook op de grens met de naburige regio's
Benishangul-Gumuz en Amhara vinden regelmatig aanvallen plaats die levens eisen. Sinds eind 2020
is het OLA actief in zowat alle zones van Oromia.
IOM registreert in juni-juli 2021 4,17 miljoen ontheemden in Ethiopië. De organisatie noteert 497.267
IDP’s in Oromia. Conflict is de belangrijkste reden van ontheemding in de regio.
De bevolking in Oromia is het zwaarst getroffen wordt door het geweld, en heeft slechts een beperkte
toegang tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, onderwijs en
levensonderhoud. De humanitaire toegang tot Oromia is complex en grote gebieden zijn onbereikbaar
vanwege veiligheidsoperaties tegen gewapende rebellen en oplaaiend geweld tussen
gemeenschappen.
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Bijlagen
Bijlage 1 : Oromia Region Administrative Map217
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Bijlage 2 : Map of War in Oromia218
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Bijlage 3 : Ethiopia Access Map219
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Bijlage 4 : Displacment Caseload and Causes of Displacement in Oromia220
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