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� “Bruggen bouwen, muren afbreken” is het constante refrein

in de toespraken van Dr. Abiy Ahmed, de nieuwe eerste minis-

ter van Ethiopië. Hij spoort de mensen aan om elkaar te ont-

moeten als landgenoten in plaats van als rivalen, over alle reli-

gieuze en etnische breuklijnen heen. Abiy Ahmed is als het

ware de verpersoonlijking van de lappendeken die Ethiopië is.

Zijn vader was moslim en Oromo, de etnische groep die meer

dan een derde van de Ethiopische bevolking uitmaakt, maar

decennialang gemarginaliseerd werd. Zijn moeder was Amha-

ra en orthodox christen. Bij haar huwelijk bekeerde ze zich tot

de islam. Dr. Abiy zelf werd protestant en spreekt over “de idea-

len van liefde, vergeving en verzoening”. Kan hij Ethiopië op

weg zetten naar interne vrede en meer rechtvaardigheid? Bete-

kent zijn aantreden een keerpunt voor de eenheid van het land

en leidt het tot een nieuw ontwikkelingsparadigma? Of blijft

de etnische verdeeldheid en de politieke macht van de oude eli-

tes nog altijd te groot?

INLEIDING

� Begin oktober 2018 werd de Ethiopische premier Dr. Abiy

Ahmed vrijwel unaniem – hij kreeg op één na alle stemmen –

herverkozen als voorzitter van de coalitieregering van het

Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front. Dat EPRDF

is samengesteld uit het Tigray People’s Liberation Front (TPLF),

de Oromo People’s Democratic Organization (OPDO), de Amha-

ra National Democratic Movement (ANDM) en de Southern

Ethiopean People’s Democratic Movement (SEPDM). De Oromo

vertegenwoordigen meer dan een derde van de Ethiopische

bevolking (van in totaal honderd miljoen) en de Amhara meer

dan 25%. De Tigreërs maken slechts 6% van de bevolking uit,

maar toch heeft het TPLF lang de lakens uitgedeeld, omdat het

de controle had over de legerleiding, de veiligheidsdiensten en

de vele overheids- en semi-overheidsbedrijven.

De herverkiezing van Abiy Ahmed na zijn eerste verkiezing in

maart 2018 kan worden gezien als een bewijs van politieke

steun voor zijn hervormingsagenda. Zijn herverkiezing vorm-

de ook de aanleiding voor het installeren van een deels nieuw

samengestelde regeringsploeg: twintig ministers, evenveel

mannen als vrouwen en voor het eerst met Aisha Mohamed

een vrouwelijke minister op de post van Defensie.

Tegelijk wordt de charismatische leider op verschillende fron-

ten op de proef gesteld. Met verzoenende taal en publieke

optredens tegen het vroegere dictatoriale veiligheidsbeleid

streeft hij naar meer medemmer of verbondenheid tussen de

verschillende bevolkingsgroepen. Maar sinds hij op 2 april

2018 werd ingezworen als nieuwe machthebber, waren er ook

al meerdere keren dissidente stemmen te horen. Midden sep-

tember nog keerden Oromojongeren zich tegen naburige etni-

sche minderheidsgroepen en voerden een ware veldslag in de

hoofdstad Addis Abeba. Er viel een dertigtal doden en gewon-

den te betreuren. Het is maar een van de vele beproevingen die

het ministerieel regime van Ahmed moet trotseren.

De nieuwe politieke leiding in Ethiopië vormt nochtans een

belangrijke factor voor het herstel van de stabiliteit in het land.

In zijn openingsrede drukte de Ethiopische premier zijn visie

als volgt uit: “Laat ons er allemaal naar streven om een mature

democratie te ontwikkelen. Laat ons ijverig werken om ons land uit

de diepte van de armoede te halen. Laat ons racisme en onenigheid

in ons land uitschakelen.” (Hussein, 2018). De meeste waarne-

mers in Ethiopië en op het internationale toneel erkennen dat

deze toespraak, en vele andere die erop volgden, werd onthaald

op enthousiast applaus van het volk. 

Het nieuwe politieke elan in Ethiopië is zonder meer hoopvol

en toekomstgericht te noemen. Misschien eerder een detail

maar van symbolisch belang was ook de recente terugkeer van

mobiele data roaming na een maandenlang verbod omdat

staatsbedrijf Ethio Telecom in de nasleep van interne onlusten

de toegang tot sociale media in sterke mate had beperkt. De

regering beschuldigde activisten immers van misbruik van de

sociale media om aan te zetten tot protest tegen de regering.

NIEUW POLITIEK ELAN
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� Tijdens mijn etnografisch veldwerk in Ethiopië kon ik zelf deze

verandering in het politieke landschap vaststellen. Hoewel ik

omwille van de permanente noodtoestand was gewaarschuwd om

me niet in te laten met politiek, toonden de mensen om me heen

spontaan hun enthousiasme over hun nieuwe leider. De bood-

schap van vertrouwen in de overheid heeft duidelijk ingang gevon-

den tot in de verste uithoeken van het Ethiopische platteland.

Bij mijn veldwerk was ik ook persoonlijk getuige van de bijna

kinderlijke vreugde en de oprechte waardering voor de woor-

den van hoop en vertrouwen van Dr. Abiy Ahmed aan jongeren

en vrouwen. Zo bracht hij het bericht dat de regering met vast-

beraden toewijding zal trachten sneller werk te maken van

betere vrouwenparticipatie. Het werd een toespraak in het

openbaar zonder precedent in Ethiopische politieke kringen,

waarbij hij zijn moeder huldigde en zijn vrouw bedankte: “Abiy

Ahmeds speech beroerde alle juiste snaren. Een duidelijke intentie-

verklaring voor meer openheid en democratische verandering en om

af te stappen van het autoritaire bewind uit het verleden.”

Het Ethiopische volk kent niet alleen een paritair samengestel-

de regeringsploeg, maar is sinds 25 oktober ook trots op zijn

eerste vrouwelijke president – trouwens het enige vrouwelijke

staatshoofd op het hele Afrikaanse continent. De voormalige

carrièrediplomate Sahlework Zewde (68) speelt als president

voornamelijk een ceremoniële rol en premier Ahmed is de poli-

tieke machthebber, maar toch is zij het levend bewijs dat Ethio-

pië werk wil maken van de strijd voor gelijkheid tussen mannen

en vrouwen. Mevrouw Zewde zelf legde in haar parlementaire

speech ook de nadruk op het werken aan duurzame vrede: "Ik

roep jullie allen op om onze vrede te bewaren, in de naam van een

moeder, die als eerste lijdt onder het ontbreken van vrede.” 

PARTICIPATIE VAN VROUWEN

� De meeste Ethiopiërs zijn ‘fan’ van de nieuwe politieke lei-

ding in hun land en dat staat eigenlijk in schril contrast met de

gebeurtenissen van de voorgaande jaren. Begin dit jaar nog,

half februari 2018, verraste het vrijwillig ontslag van voormalig

premier Desalegn vriend en vijand. Zijn vertrek leidde onmid-

dellijk tot een nationale noodtoestand en onrust in het hele

land. Zijn ontslag was bedoeld om politieke hervormingen

door te voeren na drie jaar van protesten tegen de regering.

Vooral in de regionale staten Oromia en Amhara was er sprake

van etnisch opbod – sommigen hadden het zelfs over een

nakende burgeroorlog – en dat leidde tot de dood van ten min-

ste vijfhonderd demonstranten.

Historisch gezien kampt Ethiopië al decennialang met een

gebrek aan veiligheid en openheid. Bovendien hebben de

machthebbers de trieste faam dat ze hun politieke tegenstan-

ders op een wreedaardige manier behandelen. En dat verklaart

dan weer waarom Ethiopië ten prooi valt aan periodieke inter-

ne opstanden. Een van de ergste gevallen van onrust was de

‘Irrecha-slachting’ in Bishoftu op 2 oktober 2016. De politie

gebruikte er royaal traangas en opende het vuur op een men-

senmassa tijdens het traditionele Oromofestival Irrecha. De

meeste doden vielen door paniek, want mensen werden onder

de voet gelopen en vielen in greppels. Ongeveer 50 tot 60

mensen werden gedood door politiekogels. Over het hele land

werd de staat van beleg ingevoerd en volgde een algemene

lockdown – maandenlang bleven de sociale media en internet

geblokkeerd en religieuze en culturele evenementen kregen te

maken met een autoritair opgelegd uitgaansverbod. Voor de

meeste kritische politieke analisten was het duidelijk dat het

regime de controle over het land verloren had. Bij mijn eerste

aankomst in Ethiopië, begin april 2018, waren er nog altijd

regelmatig terugkerende episodes van noodtoestand, waar pas

begin juni 2018 een eind aan kwam. 

Geconfronteerd met deze precaire situatie drongen verschillende

donoren bij de regering aan op democratisering, eerbiediging

van de mensenrechten en een decentralisering van de macht. Zo

ook de Europese Commissie, die met ongeveer 230 miljoen euro

per jaar 10% van de publieke hulp aan Ethiopië levert. Als we

daar de bilaterale hulp van de lidstaten aan toevoegen, biedt de

Europese Unie ongeveer 34% van de officiële hulp aan Ethiopië.

TRADITIE VAN AUTORITAIR BESTUUR 
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TERECHTE HOOP OP BETERSCHAP OF TOCH SCEPTICISME?

� Ethiopië heeft een legendarische economische boom

gekend. Sinds 2005 liet het land een hoge economische groei

van gemiddeld 10% optekenen. Dat is een van de redenen

waarom Ethiopië nu al het ‘China van Afrika’ wordt genoemd

en er sprake is van het model van Development State, de zoge-

naamde ‘democratische’ ontwikkelingsstaat.

Hoewel premier Ahmed al meermaals de wil heeft geuit om de

democratische ruimte in zijn land te verbreden en de stabiliteit

te versterken, blijven analisten en journalisten nogal terughou-

dend en sceptisch. Die gevoelens worden grotendeels aange-

wakkerd door de recente aankondiging van institutionele her-

vormingen en de privatisering van staatsbedrijven als Ethiopi-

an Airlines. Die maatregelen houden immers ernstige risico’s

in voor de geroemde economische groei. Abiy Ahmed en zijn

regering zouden de kracht en gevolgen van de buitenlandse

concurrentie onderschatten en geen oog hebben voor het feit

dat het huidig ontwikkelingsmodel niet iedereen ten goede

komt. Uit een recent rapport van de Wereldbank blijkt immers

dat, hoewel Ethiopië de voorbije tien jaar een economische

groei van twee cijfers registreerde, nog altijd 33% van de

geschatte 102 miljoen Ethiopiërs onder de armoedegrens leeft.

PANAFRIKANISME EN ETHIOPIAWINET 

� Sinds hij het voor het zeggen heeft, maakte premier Ahmed

verschillende toespelingen op Ethiopiawinet, Amhaarse voor

de Engelse term Ethiopianness. Dat maakt hem razend popu-

lair. In zijn inaugurale rede noemde hij Ethiopiawinet een bij-

zondere morele waarde waar de Ethiopiërs trots op zijn: “Wat

betreft onze buitenlandse betrekkingen: ons land is de bakermat

van het panafrikanisme, de oprichter en de zetel van de Afrikaanse

Unie, de oprichter van veel toonaangevende internationale organi-

saties en een land dat een belangrijke rol spelt in regionale, conti-

nentale en wereldwijde aangelegenheden. Ons beleid dat is gebouwd

op gemeenschappelijk belang en gemeenschappelijk voordeel, willen

we versterken en voortzetten. Met onze Afrikaanse broeders in het

algemeen en met onze buren in het bijzonder, zullen we zij aan zij

staan in zowel tijden van moeilijkheden als tijden van geluk.”

(Hussein, 2018).

Het Afrikaanse rolmodel van Ethiopië is ingebed in het pan-

afrikanisme. Vanuit historisch oogpunt kent de ideologie van

het panafrikanisme momenteel al haar derde fase. In feite is

deze beweging ontstaan uit de antislavernijbeweging en gelei-

delijk aan uitgegroeid tot een filosofie van 'Afrika voor de Afri-

kanen.’ De term Ethiopianness verscheen al in de Kibre Negest

(De glorie van de koningen), een tekst van een anonieme

auteur over koningin Sheba’s bevalling van haar kind Menelik

en over de Ark van het Verbond in Ethiopië. 

Ethiopiawinet is inmiddels een populair begrip dat berust op

het verenigende karakter van de Ethiopische identiteit en de

nationale trots. Enkele constituerende elementen daarvan zijn

Addis Abeba als diplomatieke hoofdstad van de Afrikaanse

Unie, de terugkeer van de Ethiopische diaspora en de talloze

toeristen en zakenlui die ten zeerste de kwaliteit van Ethiopian

Airlines waarderen. Bovendien speelt het feit dat Ethiopië nooit

werd gekoloniseerd ook een rol in het debat over de verster-

king van de democratie en de eerbiediging van de mensen-

rechten.
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NA ZES MAANDEN PROEFTIJD KOMT HET MOMENT VAN DE WAARHEID 

� Dr. Abiy Ahmed is aangesteld door de coalitieregering en

dus niet democratisch verkozen door de Ethiopische kiezers

zelf. Het regerende Ethiopian People's Revolutionary Democratic

Front (EPRDF) zwaait al 27 jaar de scepter in het land. Vroeg of

laat zal er een eind komen aan Abiy’s wittebroodsweken. De

Ethiopische bevolking koestert hoge verwachtingen. Sommige

aangekondigde democratische en institutionele hervormingen

zijn zonder meer historische transformaties te noemen, die tot

een paradigmaverschuiving kunnen leiden als ze worden uit-

gevoerd. De beloften kunnen uitkomen zolang de algemene

steun van het publiek blijft bestaan. Pas in 2020 zijn er alge-

mene verkiezingen en zal de Ethiopische stemgerechtigde bur-

ger de kans krijgen om mee richting te geven aan de huidige

politieke verschuivingen.

Volgens sommigen kan Abiy echter niet overtuigen met een

strategische aanpak om de dringendste uitdagingen te counte-

ren en dreigt hij zo het momentum te verliezen. Zijn hervor-

mingen zijn pas geloofwaardig met een sterke coalitierege-

ring, terwijl het EPRDF meer dan ooit verdeeld en in diskre-

diet is geraakt. Anderen menen veeleer dat het glas halfvol is

en dat Abiy’s prestaties tot nu toe kunnen tellen: 1 miljard dol-

lar directe begrotingssteun van de Wereldbank, zijn belofte van

vrije en eerlijke verkiezingen in 2020 en vooral de herhaalde

belofte dat de hervormingen tot elke prijs blijven doorgaan. 

Wat beide groepen echter verontrust, is het uitblijven van een

beleidsvisie op lange termijn. Dr. Abiy blijft zich hullen in een

mysterieuze mist over de richting die hij met zijn centralis-

tisch 'Ethiopianism' uit wil. Dat strookt niet met het streven

naar gedecentraliseerd zelfbestuur dat diverse groepen

demonstranten eisen. En welke economische liberalisering

heeft hij in gedachten? Wat moet de rol van de staat zijn? Komt

er een privatisering van de gronden of niet?

Wat er ook van zij, iedereen is het erover eens dat de verkiezin-

gen van 2020 nu moeten worden voorbereid. Meer dan eens

klinkt de roep om een nieuwe nationale politieke partij die een

waardig democratisch alternatief kan bieden voor het regeren-

de EPRDF. En het allerbelangrijkste lijkt de grondwetswijzi-

ging die vele Ethiopiërs – fans van medemmer – noodzakelijk

achten voor echte democratische hervormingen.

Professor G.J. Abbink: “Politiek leiderschap met oog

voor de noden van zijn volk” 

G.J. Abbink is hoogleraar Governance and politics in Africa en

werkzaam bij het Afrika Studiecentrum in Leiden (Neder-

land). In een interview blikt hij terug op ruim zes maanden

leiderschap van eerste minister Abiy Ahmed. 

Er zijn zonder meer ongekende veranderingen op te tekenen

in Ethiopië. Bij de grote meerderheid van de bevolking

bestaat er hoop op een betere toekomst. De sfeer is er sterk

veranderd. Er is de enorme goodwill om te werken aan socia-

le, economische en psychologische veranderingen die ieder-

een nodig vindt, binnen de regerende partij EPRDF die nu uit

vier veel lossere partijen bestaat, maar ook daarbuiten. De

grote vraag blijft of deze veranderingen voldoende verankerd

worden in de Ethiopische wetgeving en in de institutionele

praktijk. De Ethiopische overheid heeft alleszins aangekon-

digd dat dergelijke voorstellen voor vernieuwing op veel ter-

reinen in de maak zijn. 

Ook de privésector krijgt hierin meer plaats. Zijn dynamiek

kan staatsbedrijven vernieuwen en economisch succesvoller

laten zijn. Ook de zeer succesvolle luchtvaartmaatschappij

Ethiopian Airlines zal worden opengesteld voor buitenland-

se participatie, hoewel dit in haar geval niet zo nodig lijkt,

gezien haar succes. In het algemeen zal de toegang van bui-

tenlandse spelers tot de Ethiopische markt vergroot worden:

een zegen voor het verkrijgen van buitenlandse deviezen,

maar ook een risico op het lak van sociale en ecologische

regulering. 
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Een van de belangrijkste succesfactoren in deze grote veran-

deringen vormt de sterke persoonlijkheid en kundigheid van

leider Abiy Ahmed. Als een teamspeler zet hij stap voor stap

het veranderingstraject door op een positieve manier. Een

consolidatie hiervan zal pas na één of zelfs twee jaar zicht-

baar worden. 

Onrustwekkend zijn dan weer de etnisch geïnspireerde

onlusten en de onderliggende reactionaire stuiptrekkingen.

Sommigen menen dat Abiy risicovol heeft gehandeld door de

voormalige opposanten van het EPRDF (onder leiding van de

Tigrese etnische minderheid) uit te nodigen om uit balling-

schap terug te keren. Het moet van beide kanten komen. Veel

jonge Oromo duwen hun eigen OLF-agenda door en dat is

zeer tegen de zin van de meer gematigde Ethiopiërs die kie-

zen voor een eengemaakt Ethiopië van medemmer (= optel-

len; samenvoegen). Dit model van ‘etnisch empowerment’

hebben de Ethiopiërs ‘te danken’ aan hun vorige grote man,

voormalig premier Meles Zenawi (1991-2012). Het lijkt zelfs

een heuse business te zijn geworden, waarbij nieuwe lokale

elites zich als het ware in hun etnische identiteit hebben

genesteld en lokale macht van de woreda’s (lokale districten)

claimen voor eigen positie en vaak gewin. Die conflicten zet-

ten momenteel een domper op het betoog van ‘vrede, liefde

en hoop’, maar dat wil niet zeggen dat de hervormingsagen-

da niet wordt doorgezet. Het komt erop aan dat eerste minis-

ter Abiy Ahmed de claims van diverse perifere en gemargina-

liseerde groepen, alsmede van de vele werkloze jongeren, in

de loop van de tijd kan inlossen.

En dan is er nog de rol van de diaspora, voornamelijk uit de

VS, die vaak denkt dat deze hervormingen vooral gebeuren

door hun niet-aflatende kritiek. Dat is maar ten dele correct,

want de dynamiek van verzet en hervorming speelt zich

immers eerst en vooral in Ethiopië zelf af. 

Op het vlak van het buitenlands beleid zet Abiy in op het her-

stel van diplomatieke relaties tussen staten in de regio. De

ene doet het af als “Abiy doet zaken met een tiran”, verwij-

zend naar de Eritrese president Isaias die in zijn eigen land

een repressief bewind handhaaft. Hoe dan ook zorgt de vre-

destoenadering tussen de historisch sterk verwante buurlan-

den Ethiopië en Eritrea voor relatieve rust aan de grens en

een herstel van de sociale en economische betrekkingen. En

Abiy heeft zich ook actief getoond in andere regionale con-

flicten, bijvoorbeeld in Zuid-Soedan, in de relatie Eritrea-Dji-

boeti en de problemen rond Somalië.

Met de verkiezingen van 2020 in het vooruitzicht is de voort-

gaande politieke ‘omwenteling’ zeker een goede zaak voor

de Ethiopische bevolking. Anderhalf jaar om hervormingen

door te voeren tot aan 2020, zal echter een precair korte tijd

zijn om de duurzaamheid ervan in te schatten. Wellicht

wordt een coalitieregering de beste optie, waarbij de groot-

ste partijen een lijstverbinding behouden in functie van de

nationale stabiliteit.
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