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Geachte heer, 
 
 
Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met 
aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringspraktijk van de IND en de DT&V 
bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot 
de algemene situatie in Ethiopië. De informatiebehoefte ten aanzien van een land 
van herkomst van een asielzoeker is als volgt: 
 
Deel 1 Politieke en veiligheidssituatie biedt informatie om een beoordeling op 
basis van artikel 15C van de Kwalificatierichtlijn mogelijk te maken. Het is daarbij 
van belang dat vooral duidelijk wordt wat de gevolgen zijn voor de 
veiligheidssituatie/mensenrechten. Deel 2 Identiteit, documenten en nationaliteit 
is bedoeld om het vaststellen van de identiteit en nationaliteit te 
vergemakkelijken, mede ook met het oog op eventuele terugkeer en om te 
kunnen beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een 
buitenschuldvergunning. Deel 3 Mensenrechten gaat om onderwerpen die van 
belang zijn voor de beoordeling of iemand als vluchteling wordt aangemerkt of dat 
diegene een reëel risico loopt op schending van artikel 3 EVRM. Deel 4 
Vluchtelingen en ontheemden is van belang voor de beoordeling of er een 
verblijfs- of vestigingsalternatief is. Deel 5 Terugkeer ziet op terugkeer-
gerelateerde onderwerpen.  
 
In de Vreemdelingencirculaire C7/12 is het volgende landgebonden asielbeleid ten 
aanzien van Ethiopië opgenomen. 
 
Als risicogroepen zijn aangemerkt vreemdelingen die (vermeend) lid of aanhanger 
zijn van OLF, OLA of Shene, en vreemdelingen die behoren tot de groep etnisch 
Tigreeërs. Vrouwen die behoren tot de groep etnisch Tigreeërs zijn aangemerkt 
als kwetsbare minderheidsgroep. Daarnaast neemt de IND voor  
vreemdelingen die op individuele basis aannemelijk hebben gemaakt dat zij door 
etnisch geweld een gegronde vrees voor vervolging hebben of een reëel risico 

http://www.ind.nl/
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lopen op ernstige schade, en voor vreemdelingen die behoren tot de groep etnisch 
Tigreeërs aan dat het niet mogelijk is om bescherming van de autoriteiten en/of 
internationale organisaties te verkrijgen. Voor de laatstgenoemde groep neemt de 
IND bovendien aan dat er geen binnenlands beschermingsalternatief aanwezig is.  
 
Daarnaast wordt in zijn algemeenheid aangenomen dat voor alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen in Ethiopië algemene opvangvoorzieningen niet 
beschikbaar en/of toereikend zijn; en de autoriteiten geen zorg dragen voor de 
opvang. Echter kan ondanks voornoemd uitgangspunt in een voorkomend geval – 
na onderzoek – worden vastgesteld dat adequate opvang beschikbaar is en kan 
worden gerealiseerd. 
 
 
Ik verzoek u de onderstaande onderwerpen te behandelen en in uw ambtsbericht 
expliciet melding te maken van relevante, reeds door u geschreven openbaar 
gemaakte (deel)ambtsberichten over Ethiopië.  
 
Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de 
totstandkoming van deze brief. 
 
 
1. Politieke en veiligheidssituatie 
 
 

1.1. Politiek(e)(-bestuurlijke) ontwikkelingen 
  

1.1.1. Kunt u een beknopte beschrijving geven van de belangrijkste 
politieke ontwikkelingen in Ethiopië sinds het Thematisch Ambtsbericht 
over de situatie in Tigray en de informatie uit dat ambtsbericht en het 
vorige Algemeen Ambtsbericht Ethiopië actualiseren? 

1.1.2. Kunt u ingaan op de ontwikkelingen in de verhoudingen met de 
buurlanden en daarbij met name de verhouding met Eritrea, Somalië, 
Sudan en Zuid-Sudan? 

1.1.3. Kunt u daarbij specifiek ingaan op de rol van Eritrea in het conflict? 
 

 
1.2. Veiligheidssituatie 
 

1.2.1. Kunt u ingaan op de belangrijkste veranderingen in de 
veiligheidssituatie in Ethiopië sinds uw laatste Thematisch Ambtsbericht 
Tigray en daarbij ook ingaan op belangrijke ontwikkelingen en incidenten 
in de verschillende andere deelstaten en regio’s? 

1.2.2. Kunt u voor de grote steden Mekelle, Adigrat, Adwa, Aksum en Shire 
de algemene veiligheidssituatie beschrijven? Is deze veranderd? Zo ja, in 
welke zin? 

1.2.3. Kunt u daarbij ook ingaan op de impact die het conflict in en om 
Tigray heeft op de veiligheidssituatie in andere delen van het land? 

1.2.4. Kunt u aangeven welk actoren betrokken zijn (geweest) bij het 
conflict in en om Tigray en daarbij betrekken de rol van de politie, het 
leger en de veiligheidsdiensten in en buiten Tigray en bij de strijd tegen de 
TDF/TPLF? Welke legereenheden zijn betrokken? Welke onderdelen van 
politie en veiligheidsdiensten zijn actief in Tigray en daarbuiten? In 
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hoeverre spelen de verschillende Regional Special Forces en informele 
milities/informele gewapende groeperingen een rol in het conflict? 
 

 
1.3. Humanitaire situatie 
 

1.3.1. Wat is de humanitaire situatie in het land? 
1.3.2. Is er  effectieve humanitaire hulp aanwezig in de Tigray-regio, waar 
bestaat die uit en welk bereik heeft deze? 
 
 

1.4. Bewegingsvrijheid 
 

1.4.1. Gelden of golden er interne reisbeperkingen in Ethiopië en zo ja 
gedurende welke periode en waar?  

 
 

2. Identiteit, nationaliteit en documenten 
 
 

2.1. Identificatieplicht en identificerende documenten 
 

2.1.1. Kunt u ingaan op recente ontwikkelingen rondom de nationale 
identiteitskaart, de verantwoordelijk overheidsinstantie INVEA (nu RSS), 
en de kebele- of woreda-identiteitskaarten? 

2.1.2. In welke deelstaten wordt de etniciteit van iemand nog op de 
identiteitskaart gemeld en waar is dat niet (meer) het geval?   

2.1.3. Is er een centrale database waar op basis van vingerafdrukken 
onderzoek gedaan kan worden naar iemands nationaliteit of identiteit? Zo 
ja, welk deel van de bevolking is naar schatting opgenomen in een 
dergelijke database?   

 
3. Mensenrechten 

 
 
3.1. Schendingen van mensenrechten door strijdende partijen 

 
3.1.1. Kunt u een beschrijving geven van ernstige 
mensenrechtenschendingen(onder andere jegens de burgerbevolking) die 
gepleegd worden/werden in Tigray en daarbuiten en daarbij aangeven door 
welke groeperingen? Kunt u een update geven van het (gerapporteerd en 
geschat) aantal burgerslachtoffers?  

3.1.2. Kunt u ook ingaan op de rol van de Eritrese strijdkrachten, hun 
activiteiten en eventuele betrokkenheid bij activiteiten die in strijd zijn met 
de mensenrechten en aangeven gedurende welke periode en waar de 
Eritrese strijdkrachten actief zijn geweest?   

3.1.3. Welke gevechtsmethodes worden gehanteerd door de partijen die 
betrokken zijn bij het conflict in Tigray? Wordt er gebruik gemaakt van 
gericht geweld tegen burgers, door wie en op welke wijze?  

3.1.4. Kunt u daarbij aangeven of hier ook het aantal slachtoffers als 
gevolg van de (bewust aangewakkerde) hongersnood in zijn opgenomen? 
Als honger ingezet wordt als wapen in de strijd, op welke manier gebeurt 
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dit, wie zetten uithongering als wapen in, waar blijkt dit uit en wie worden 
hier het slachtoffer van? 

3.1.5. Kunt u aangeven of er handelingen worden aangemerkt als 
misdrijven tegen de menselijkheid of oorlogsmisdrijven door ngo’s en/of 
andere (internationale) organisaties Zijn deze misdrijven in bronnen 
aangemerkt als wijdverbreid en/of systematisch?  

3.1.6. Vindt er gedwongen rekrutering/ronseling plaats door het federale 
leger en/of de TDF/TPLF? Zo ja, door wie, waar en op welke schaal? Wie 
zijn hiervan het slachtoffer (vrouwen, kinderen, bepaalde 
bevolkingsgroepen et cetera)? 

3.1.7. In het Thematisch Ambtsbericht Tigray schreef u dat er sociale druk 
is binnen Tigray om ten minste één zoon voor de strijd tegen de federale 
regering af te staan. In hoeverre vindt dit nog plaats en op welke wijze? 
Ziet dit enkel op meerderjarige zonen of ook op minderjarigen? Is er ook 
druk vanuit de Tigrese autoriteiten? Wat als iemand geen zoon voor de 
strijd wenst af te staan? 

 
 

3.2. Etnische groepen 
 

3.2.1. Kunt u met name ingaan op de positie en de behandeling van 
mensen van Eritrese afkomst, mensen met een Eritrese nationaliteit, 
mensen van gemengd Ethiopische/Eritrese afkomst, Oromo, Amharen, 
Tigreeërs, inwoners van de Ogaden en etnische Somali?  

3.2.2. Kunt u ingaan op de situatie van etnisch Tigreeërs buiten de regio 
Tigray? Kun u hierbij tevens aangeven in hoeverre er voor etnisch 
Tigreeërs mogelijkheden zijn om problemen (zoals arrestatie, intimidaties, 
maar ook ontslag en discriminatie) te voorkomen door een laag profiel aan 
te houden en/of zich niet uit te spreken over het conflict en/of mogelijk 
andere politiek gevoelige onderwerpen? 

3.2.3. Hoe is de positie van Tigreeërs momenteel in Ethiopië? Hanteren de 
Ethiopische autoriteiten onderdrukkende/discriminerende maatregelen 
specifiek gericht op (alle) Tigreeërs en zo ja, welke en op welke schaal? 
Zijn hierin nog regionale verschillen? 

3.2.4. Kunt u ingaan op de situatie voor verschillende groepen (o.a. 
etnisch Tigreeërs, andere etnische groepen in Tigray, vrouwen, kinderen) 
in Tigray? 

3.2.5. Eerder schreef u dat bedrijven met banden met Tigray werden 
gesloten, dat personen met een Tigrese achternaam niet werd toegestaan 
het land te verlaten, dat Tigreeërs uit het leger werden ontslagen, dat 
huiszoekingen werden gedaan bij Tigreeërs, en dat ngo’s werd  
opgedragen Tigreeërs binnen hun organisatie te identificeren. Is dit nog 
altijd het geval? 

3.2.6. Werken er Tigreeërs binnen de huidige regering en de legerleiding?  
3.2.7. In het TAB Tigray staat dat men bij de geringste verdenking van 
betrokkenheid bij de TPLF gedood kan worden door Eritreeërs. (Hoe) 
treden de Ethiopische autoriteiten hiertegen op? En hoe gaan Ethiopische 
zelf om met Tigreërs die verdacht worden van betrokkenheid bij de TPLF? 
Wat maakt dat iemand hiervan wordt verdacht? 

3.2.8. Kunt u ingaan op de ontwikkelingen rondom onderling etnisch 
geweld in Ethiopië en de houding die daarbij door de centrale overheid, 
verschillende deelstaatregeringen en politieke bewegingen wordt 
ingenomen?  
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3.3. Leden van oppositiepartijen / politieke activisten 
 

3.3.1. Kunt u ingaan op het monitoren van politieke opposanten in het 
buitenland. In hoeverre en op welke wijze worden zij momenteel door de 
Ethiopische autoriteiten in de gaten gehouden en op wie (welke groepen) 
richt de Ethiopische overheid zich nu met name?    

3.3.2. Spelen ambassades en/of informanten hierbij een rol en zo ja, op 
welke manier verloopt dit dan, hoe gaan zij daarbij te werk? Is er sprake 
van monitoring van online activiteiten en zo ja op welke schaal?   

3.3.3. Is er sprake van een significante afname of toename van de 
monitoring van de politieke activiteiten van de diaspora vanwege het 
binnenlands gewapend conflict met Tigray?  

3.3.4. Wat zijn de mogelijke gevolgen van marginale oppositionele 
activiteiten in Ethiopië zelf, zoals deelname aan demonstraties waarbij men 
niet is gearresteerd maar wel is gefotografeerd of gefilmd? 

3.3.5. Wat zijn de gevolgen als iemand deelneemt aan een demonstratie in 
Nederland of ander land buiten Ethiopië en de beelden daarvan op Youtube 
of andere openbare media verschijnen? Welke factoren maken dat iemand 
die zich in het buitenland kritisch heeft geuit tegen de Ethiopische 
autoriteiten bij terugkeer in de negatieve belangstelling zou kunnen komen 
te staan?  

3.3.6. Wat is momenteel de positie van (vermeende) sympathisanten en 
leden van organisaties zoals het OLF, Shene, OLA of de ONLF? 

3.3.7. Wat is de positie van OLF-leden, -aanhangers? Wanneer loopt 
iemand risico op een negatieve behandeling door de autoriteiten? Alleen bij 
‘hoge’ posities of ook bij het meedoen aan demonstraties of bij (vermeend) 
lidmaatschap? 

3.3.8. Hoe worden familieleden van (vermeende) OLF’ers behandeld door 
de autoriteiten? 

3.3.9. Hoe wordt er in Ethiopië omgegaan met leden van oppositiepartijen 
anders dan de TDF/TPLF? Welke organisaties zijn momenteel illegaal 
verklaard of worden als terroristisch beschouwd?   

3.3.10. In hoeverre is het (nog) mogelijk om je actief en open tegen de 
huidige autoriteiten uit te spreken? Indien men zich openlijk uitspreekt, 
hoe treden de autoriteiten daartegen op? 

3.3.11. Zijn er politieke gevangenen en om hoeveel en welke mensen gaat 
dat? Hoe is hun rechtspositie, krijgen zij een eerlijk proces? 

 
 

3.4. Vrouwen 
 

3.4.1. In hoeverre kan een vrouw zich zelfstandig handhaven in Ethiopië? 
Maakt hierbij de etniciteit, herkomst, sociale of het opleidingsniveau een 
verschil? 

 
 

3.5. Alleenstaande minderjarigen 
 

3.5.1. Is er in Ethiopië opvang door de autoriteiten van alleenstaande 
minderjarigen en zo ja wat is de kwaliteit hiervan?  
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3.5.2. Kunnen minderjarigen in onder verantwoordelijkheid van de 
overheid functionerende opvangfaciliteiten verblijven totdat zij 
meerderjarig zijn? Zijn er aparte huizen voor meisjes/jongens? 

3.5.3. Hoe is het in deze opvanghuizen wat betreft voedsel, kleding en 
hygiëne, naar lokale maatstaven gemeten?   

3.5.4. Is er toegang tot onderwijsvoorzieningen voor degenen die in de 
opvanginstellingen verblijven?   

3.5.5. Is er toegang tot medische verzorging voor degenen die in de 
opvanginstellingen verblijven? 

3.5.6. Zijn er overheidsinstellingen belast met de opvang van 
alleenstaande minderjarige repatrianten in het bijzonder? 

3.5.7. Zijn er voldoende opvangfaciliteiten beschikbaar ten opzichte van 
het aantal alleenstaande minderjarigen? 

 
3.6. LHBTI’ers  

 
3.6.1. Kunt u ingaan op de huidige situatie voor LHBTIe’ers en daarbij 
aangeven of en welke veranderingen er zich hebben voorgedaan ten 
opzichte van de situatie zoals u die beschreef in het AAB Ethiopië van juli 
2018? Indien er geen informatie beschikbaar is over een bepaalde groep, 
kunt u dit dan expliciet opnemen? 

 
3.7. FGM 

 
3.7.1. Komt FGM voor in Ethiopië en zo ja op welke schaal (percentages) 
en op/tot welke leeftijd? Graag, indien mogelijk, hierbij een specificatie 
maken naar bevolkingsgroepen/religieuze groepen/regio.  

3.7.2. Wordt t.a.v. voornoemde groepen gedaan aan herbesnijdenis? Zo 
ja, op basis van welke omstandigheden? 

3.7.3. Is er een verschil tussen de FGM-percentages op het stad vs. het 
platteland? Kan dit worden toegelicht? 

3.7.4. Hoe wordt aangekeken tegen vrouwen/meisjes die niet zijn 
besneden? Worden zij gestigmatiseerd/gediscrimineerd en zo ja, op welke 
wijze? Kan in zijn algemeenheid worden gesteld of het leven van een niet-
besneden vrouw op sociaal/maatschappelijk niveau onhoudbaar is indien 
bekend is dat zij niet is besneden? Kan zij bijv. werk vinden, onderwijs 
krijgen, medische zorg, een dak boven het hoofd, een partner? 

3.7.5. T.a.v. de vrouwen die niet zijn besneden: delen zij een bepaald 
soort maatschappelijke achtergrond? Zijn zij of hun familie bijvoorbeeld 
vaak hoger opgeleid? 

3.7.6. Is FGM bij (straf)wet verboden? Zo ja, is er blijk van dat in de 
praktijk toepassing wordt gegeven aan deze (straf)wettelijke bepaling die 
FGM verbiedt en er daadwerkelijke straffen worden uitgesproken of 
anderszins wordt gehandhaafd? 

3.7.7. Biedt de overheid bescherming aan vrouwen/meisjes die zich aan 
FGM proberen te onttrekken? Zo ja, op welke wijze? hoe effectief zijn deze 
beschermingsmechanismes in de praktijk? 

3.7.8. Is er sprake van een afname of toename van het aantal 
vrouwen/meisjes dat wordt besneden? 
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3.8. Naleving en schendingen 
 

3.8.1. Kunt u de informatie uit uw vorige Algemeen Ambtsbericht Ethiopië 
over de naleving en schending van mensenrechten in Ethiopië en de 
verschillende daarin behandelde vrijheden, zoals de persvrijheid en de 
vrijheid van meningsuiting, actualiseren, voor zover er zich wijzigingen 
hebben voorgedaan. 

3.8.2. Hoe functioneert de huidige rechtsstaat/het juridisch systeem?  
3.8.3. Kunt u daarbij ook ingaan op de rechtsgang. Wat gebeurt er als een 
persoon aangifte doet van een misdrijf? Kunnen de autoriteiten in de 
praktijk bescherming bieden?  

 
3.9. Bescherming 
 

3.9.1. Wat is de mate van bescherming van burgers in verschillende 
gebieden/provincies door autoriteiten dan wel andere actoren?  

3.9.2. Zijn de federale en/of regionale autoriteiten in staat de slachtoffers 
van interetnisch geweld effectieve bescherming te bieden? 

3.9.3. Welke beschermingsmechanismes bestaan er voor de burger in 
Tigray die te maken krijgt met mensenrechtenschendingen van de zijde 
van gewapende (overheids-)troepen? 

3.9.4. Zijn er bepaalde (sociale) groepen die van bescherming uitgesloten 
zijn/aan wie voorwaarden zijn opgelegd om bescherming te genieten?  

 
 
4. Vluchtelingen en ontheemden  

 
 
Ik verzoek u ten aanzien van het gebruik van de term vluchteling rekening te 
houden met het onderscheid in het dagelijks taalgebruik en het juridische 
begrip vluchteling. 
 
4.1. Kunt u een feitelijke beschrijving geven van de ontheemden- en/of 

vluchtelingenstroom in en uit Ethiopië? 
4.2. Kunt u een beeld schetsen van het aantal ontheemden in de regio Tigray 

en in andere delen van Ethiopië, de plaatsen waar zij verblijven en de situatie 
waarin zij verkeren? 

4.3. Kunt u een beeld schetsen van de Eritrese vluchtelingen in Ethiopië, de 
plaatsen waar zij verblijven en de situatie waarin zij verkeren? Kunt u 
aangeven wat de juridische status is van Eritrese vluchtelingen in Ethiopië?  

4.4. Kunt u de informatie over registratie door de ARRA actualiseren? Worden 
bepaalde asielzoekers uitgesloten van registratie voor asiel? Zo ja, welke 
groepen?  

4.5. Hebben (Eritrese) asielzoekers en erkende vluchtelingen een uitreisvisum 
nodig om Ethiopië te verlaten? Zo ja, elke voorwaarden gelden er voor 
verkrijging van een uitreisvisum?  

4.5.1. Kunnen asielzoekers die zich niet kunnen registreren bij de 
Ethiopische autoriteiten Ethiopië legaal uitreizen? Zo ja, op welke manier? 
Bestaat er een uitreisboete na illegaal verblijf? Zo ja, wat is de (maximale) 
hoogte hiervan? 
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5. Terugkeer 
 

5.1. Zijn er gevallen bekend waarin migranten die (gedwongen) terugkeerden 
bij aankomst door de autoriteiten problemen hebben gekregen? Zo ja, wat 
was hun behandeling? Kunt u beschrijven wat de feitelijke problemen zijn?  

5.1.1. Maakt het hierbij uit welk soort document iemand bij zich heeft bij 
terugkeer? Zijn er ervaringen van derde landen met (gedwongen) 
terugkeer naar Ethiopië en zo ja, hoe verloopt die terugkeer over het 
algemeen? 

5.2. Is bekend wat er gebeurt met terugkerende Tigreeërs? Maakt het daarbij 
uit of ze vrijwillig of gedwongen terugkeren? Worden zij op het vliegveld 
tegengehouden/ondervraagd? Is er blijk van (ernstige) misstanden bij 
terugkeer naar Sudan en zo ja, van welke zijde/op welke wijze? 

 
 
Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact 
opnemen met Team Onderzoek en Expertise Land en Taal. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
Namens deze, 
 
 
 
 

 


