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Ministerie van Buitenlandse Zaken   

T.a.v. Minister de heer S. Blok  

Rijnstraat 8  

Postbus 20061  

2500 EB Den Haag  

Nederland        
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Geachte Minister Blok,  

Middels deze brief willen wij, de Eritrese gemeenschap in Nederland, u en uw regering nogmaals  van 

harte bedanken voor de historische maatregel die u genomen hebt, nl. door een medewerker van het 

Eritrese consulaat op non-actief te stellen en zodoende de Eritreeërs woonachtig in Nederland te 
beschermen tegen de illegale en criminele praktijken van het dictatoriale regime in Eritrea.  

Wij, de Eritrese bevolking woonachtig in Nederland, zijn gevlucht uit Eritrea vanwege de  

onderdrukkingen, oneindige militaire dienstplicht, onmenselijke martelingen, verdwijningen en moorden 

door het dictatoriale regime in Eritrea. Deze misdaden tegen de menselijkheid van dit regime vinden nog 

steeds plaats in Eritrea. Daardoor blijft het Eritrese volk -vooral de jonge generatie- nog steeds vluchten 

naar alle kanten, in eerste instantie naar de buurlanden.   

Wij schrijven u deze dringende oproep om de huidige oorlog in Ethiopië -waarbij het Eritrese  regime 
betrokken is- onder uw aandacht te brengen.  

Vele media berichten dat de oorlog in alle hevigheid is losgebarsten in het noorden van Ethiopië,  tussen 

de Tigray-regionale overheid en de federale overheid. Als de Europese Landen (EU), de  Verenigde Staten, 

de Verenigde Naties (UN) en de Organisatie van de Afrikaanse Unie (OAU) niet snel ingrijpen, verwachten 

we dat de snel verslechterende situatie een humanitaire catastrofe zal veroorzaken die 

honderdduizenden levens zal kosten en een massale vluchtelingencrisis zal veroorzaken. Het geweld zal 

zich mogelijk ook verspreiden naar buurlanden.  

Wij geloven echt dat er geen rechtvaardiging is voor deze oorlog en dat de Eritrese- en  Ethiopische 

bevolking de dupe zullen worden van deze crisis. Wij zijn ook van mening dat de dictator van Eritrea, 
Isayas Afeworki, in het centrum van deze crisis staat door de kant te kiezen  van de federale regering van 

Ethiopië, en zo probeert zijn oude rivalen -in de provincie Tigray in  Ethiopië- te vernietigen. Deze Eritrese 
tiran heeft niet alleen de oorlog, de instabiliteit en humanitaire crisis veroorzaakt in de Hoorn van Afrika, 

maar ook heeft hij de Eritrese bevolking de afgelopen 29 jaar aan ongekende ellende onderworpen.  
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Wij dringen er bij de Nederlandse regering op aan om de volgende maatregelen te nemen om deze oorlog 

te stoppen, de situatie in Ethiopië te kalmeren en een vreedzame en diplomatieke oplossing tot stand te 

brengen teneinde de humanitaire catastrofe snel te voorkomen en de regio naar vrede te brengen:  

1- Druk uitoefenen op de federale regering van Ethiopië en de regering van de provincie Tigray in 
Ethiopië om de oorlog onmiddellijk te stopen en hun geschillen vreedzaam op te lossen.  

2- Effectieve maatregelen te nemen om de dictator van Eritrea, Isayas Afeworki, en zijn regime onder  
druk te zetten om hen ervan te weerhouden zich te mengen in de interne conflicten van Ethiopië, en 

om een stap opzij te zetten teneinde de overgang naar democratie in Eritrea mogelijk te maken.  

Hoogachtend,  

Yacob Kiros 
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