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In april 2018 kwam Dr. Abiy Ahmed Ali aan de macht met de belofte, dat hij de noodzakelijke 

hervormingen zou gaan doorvoeren om Ethiopië uit de  politieke crisis te halen. De nieuwe premier, bij 

wie velen hoopten op hervorming, democratisering, vrede en veiligheid, veranderde al snel in een tiran, 

die de fundamentele verdiensten van de federatie negeerde en zijn eigen marionetten begon te 

benoemen in elke regionale staat behalve in Tigray. De premier hief de coalitie van de toen regerende 

partij (EPRDF) ongrondwettelijk op en vormde zijn eigen partij genaamd “Prosperity Party". Tijdens deze 

gang van zaken weigerde de TPLF, de regerende partij in de regio Tigray, zich aan te sluiten bij de 

onrechtmatig opgerichte unitaire partij. 

Tot overmaat van ramp besloot zijn pas opgerichte partij op ongrondwettelijke wijze de verkiezingen 

voor onbepaalde tijd uit te stellen zonder instemming van de andere partijen in het land. Het parlement 

van Tigray daarentegen besloot de regionale verkiezingen te houden en volgens de grondwet een 

nieuwe regering te vormen. 

In plaats van de onderliggende constitutionele en politieke problemen aan te pakken, door middel van 

een inclusieve dialoog, heeft Dr. Abiy Ahmed na het einde van zijn termijn op 6 oktober 2020, ervoor  

gekozen om de crisis verder te laten escaleren. Het despotische gedrag van Dr. Abiy Ahmed heeft een 

vreedzame en democratische oplossing van de crisis onmogelijk gemaakt. 

Het regime richt zich verder op het verergeren van de toch al gecompliceerde crisis. Het heeft verklaard, 

dat het geen enkele bureaucratische relatie zal hebben met de onlangs democratisch gekozen regionale 

regering van Tigray en besloot het toegewezen budget niet meer naar de regering in Tigray te sturen en 

ging verder met het stopzetten van alle andere federale diensten, waarop elk lid van de federatie recht 

op heeft.  

Zo heeft het regime alle scholieren in Tigray uitgesloten van het ontvangen van COVID 19-maskers, die 

aan alle scholen in het hele land zijn uitgedeeld. Het heeft Tigray ook de nodige steun ontzegd voor zijn 

inspanningen ter bestrijding van de recente sprinkhaneninvasie, die het levensonderhoud van arme 

boeren in Tigray heeft bedreigd, en tegelijkertijd naburige regionale staten op discriminerende wijze 

ondersteunt met het bestrijden van sprinkhaneninvasie. 

De centrale regering heeft haar discriminerende beleid jegens Tigray nu uitgebreid door haar de 

voordelen te ontzeggen van verschillende steunprogramma's van internationale ontwikkelingspartners 

en met name van het armoedebestrijdingsprogramma, dat door de Wereldbank wordt gefinancierd. Het 

vangnetprogramma is sinds 2005 een van de meest effectieve interventies geweest om miljoenen arme 

Ethiopiërs op het platteland en in de steden uit de bittere armoede te halen. Opzettelijk hongersnood 

creëren en een besmettelijke ziekte als COVID 19 gebruiken als biologische wapens om een volk te 

onderwerpen zijn misdrijven volgens het Internationaal Recht. Dergelijke criminele en discriminerende 

acties van de regering komen neer op het verklaren van Tigray als een onafhankelijke en soevereine 

entiteit. 
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Op de ochtend van 4 november ’20 begonnen de federale strijdkrachten een niet-uitgelokte 

oorlogsdaad. Er leven meer dan 10 miljoen mensen in de regio en er zijn meer dan 100.000 Eritrese 

vluchtelingen in Tigray. Al deze mensen hebben geen watervoorziening, elektriciteit en geen enkele 

communicatiemethode en hebben ook geen toegang tot zorg voor medische noodgevallen. Dit is een 

daad van staatsterrorisme tegen haar onschuldige burgers. Om het erger te maken, heeft de premier 

van Ethiopië het leger de opdrachten gegeven ook grote steden in de regio vanuit de lucht te 

bombarderen, wat kan leiden tot de dood van duizenden burgers.  

Sinds 10 november ’20 is de situatie nog verder geëscaleerd doordat Abiy Ahmed een samenzwering 

met de dictator van Eritrea heeft opgezet met als doel de bevolking van Tigray te bedreigen en aan 

militair bewind te onderwerpen. De dictator van Eritrea doet nu openlijk aan de oorlog mee. Hierdoor 

neemt de oorlog regionale vorm aan. Er wordt gevreesd voor het verlies van vele levens en humanitaire 

rampen in de Hoorn van Afrika en ver daarbuiten met een grote vluchtelingenstroom als gevolg. 

Hoewel deze crisis zich met een alarmerende progressie ontwikkelt, is het onze waarneming, dat de 

internationale gemeenschap in het algemeen, de VS en de EU in het bijzonder, niet op de crisis reageren 

met een gevoel van urgentie en ernst. 

De groeiende belangstelling en betrokkenheid van de internationale gemeenschap, met name die van 

de Europese Unie, is bemoedigend, maar staat niet in verhouding tot het niveau van de crisis, waarin de 

regio verkeert met het toenemende gevaar van een nationale en regionale ineenstorting.  

Wij roepen wij op tot het volgende: 

• Onmiddellijke wapenstilstand en stopzetting van alle vormen van vijandelijkheden 

• De door de illegale regering van Abiy Ahmed onder druk te zetten om te stoppen met 

ontmenselijkende propagandaoorlogvoering, waardoor honderdduizenden mensen uit Tigray - 

etnische minderheden buiten hun regio - een groot risico lopen om slachtoffers te worden van 

moordpartijen. 

• De door de illegale regering van Abiy Ahmed uitgeroepen noodtoestand in de regio Tigray 

onmiddellijk in te trekken 

• Alle publieke voorzieningen zoals energie, telecommunicatie en medische voorzieningen 

onmiddellijke te herstellen. Er is geen contact meer met onze families daar en leven in angst en 

onzekerheid over hun huidige situatie. 

• Directe vrijlating van alle politieke gevangenen en over te gaan tot een allesomvattende nationale 

dialoog voor een vreedzame oplossing van het conflict 

• Benoem de zaken bij hun werkelijke naam en veroordeel de inmenging van dictator Isayas Afewerki 

van Eritrea in de binnenlandse aangelegenheden van Ethiopië 

• Een humanitaire actie op touw te zetten om de onschuldige mensen in Eritrea en Tigray te helpen 
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