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Inleiding
Deze Focus biedt een overzicht van het geweld en de humanitaire situatie in de regio Tigray in Ethiopië,
en behandelt de periode van vanaf september 2021 tot juni 2022.
Het document is een update van de COI Focus Ethiopië. De veiligheidssituatie in Tigray en de situatie
van etnische Tigray in Ethiopië van 7 september 2021 die ingaat op het verloop van de vijandelijkheden
in de regio Tigray vanaf de aanvang van het gewapend conflict in november 2020 tot eind augustus
2021. Dit rapport bouwt eveneens verder op de COI Focus Ethiopië. Spanningen in en rond Tigray van
16 november 2020 die ingaat op de oorzaken van het huidige conflict in de regio Tigray.
Het onderzoek voor deze COI Focus werd afgesloten op 12 juli 2022.
De informatie over de situatie in de regionale staat Tigray is moeilijk verifieerbaar. De Ethiopische
regering hindert de toegang van journalisten en internationale organisaties tot de regio.1 Aangezien
de communicatielijnen sinds november 2020 grotendeels buiten gebruik zijn, hebben de bestaande
databases en rapporten over de vijandelijkheden en de slachtoffers waarschijnlijk slechts betrekking
op een deel van de incidenten en moet de volledige omvang van de vernietiging nog duidelijk worden.
Sinds de federale terugtrekking uit Tigray in juni 2021 is sprake van een volledige verstoring van
internet- en telecommunicatiediensten. Bij gebrek aan objectieve, betrouwbare berichtgeving over het
conflict, bestaan verschillende verklaringen van de geweldsincidenten naast elkaar.2 Alle cijfers,
opgenomen in deze Focus, betreffen schattingen en zijn bijgevolg enkel een indicatie van de omvang
van het conflict.
De Focus bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel beperkt zich tot de omstandigheden binnen de
regio Tigray. Het eerste hoofdstuk behandelt het verloop van het gewapend conflict dat start op 4
november 2020 tot november 2021. Het tweede hoofdstuk belicht de huidige situatie van het conflict,
van december 2021 tot juni 2022. De actoren actief in het conflict worden besproken in het derde
hoofdstuk. Hoofdstukken vier en vijf behandelen opeenvolgend de verschillende types van geweld en
de doelwitten van het geweld. De geografie van het conflict wordt in hoofdstuk zes uit de doeken
gedaan. Hoofdstuk zeven en acht gaan in op de verplaatsing van de bevolking en de impact van het
conflict op het dagelijks leven in Tigray. Het tweede deel van deze Focus behandelt de situatie van
personen behorend tot de Tigray-etnie in het hele land.
De uitbreiding van het conflict buiten de grenzen van de regio Tigray in juli 2021 leidt tot
burgerslachtoffers, ontheemding en vernieling in de naburige regio’s Amhara en Afar. Deze Focus
beperkt zich tot de situatie in de regio Tigray. Het geweld en de slachtoffers in Amhara en Afar maken
geen onderwerp uit van deze Focus. Voor meer informatie over de gevechten en slachtoffers in de
regio Amhara, raadpleeg de COI Focus Ethiopië. De veiligheidssituatie in Amhara van 20 mei 2022.3
Cedoca raadpleegde Ethiopische en internationale mediakanalen zoals Addis Standard, Fana BC, The
Washington Post, The Guardian, 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 verschillende Europese
overheidsdiensten die country of origin information (COI) publiceren.

1
2
3

AI, 04/05/2021, url
Vanden Bempt, T. et al, 26/11/2021, url; Slate, 09/03/2022, url ; Plaut M., 03/06/2022, url
CGVS, 20/05/2022, url
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Deze COI Focus maakt 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 Ethiopian Satellite
Television and Radio (ESAT), Amhara Media Corporation, Borkena, BBC News, Reuters, Deutsche Welle
(DW), Voice of America (VOA) en Agence France-Presse (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.4 De cijfers van ACLED die Cedoca in deze COI Focus gebruikt zijn opgevraagd op 8 juli 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. 5 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.6
In zijn Codebook licht ACLED de toegepaste methodologie voor de invoering en voortdurende controle
van de data uitgebreid toe.7 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
6
ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Guide for Media Users, 10/04/2019, url
7
ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 10/04/2019, url
4
5
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1. De veiligheidssituatie in de regionale staat Tigray
1.1. Verloop van het conflict (november 2020 – november 2021)
Op 4 november 2020 breken gevechten uit in de regionale staat Tigray wanneer premier Abiy Ahmed
tot militaire actie oproept na een aanval van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) op een federale
militaire basis.8 Het TPLF zelf heeft het over een preventieve aanval nadat federale troepen zich hadden
opgesteld aan de grens van de regionale staat. Het kabinet van de premier roept de noodtoestand uit
en legt elektriciteits-, telefoon- en internetdiensten in de regio plat.9
Twee weken in het conflict rapporteren mensenrechtenorganisaties en media over
mensenrechtenschendingen begaan door verschillende actoren in het conflict. 10 De Verenigde Naties
(VN) waarschuwen midden november 2020 voor mogelijke oorlogsmisdaden in Tigray.11 De media
berichten over honderden doden.12 Beide partijen claimen successen, maar verificatie is moeilijk door
de reisbeperkingen voor journalisten en het verbroken telecommunicatienetwerk. 13
Tijdens de eerste weken van het conflict in Tigray bezetten Ethiopische militairen en Amhara-milities
Welkait, Humera en de Raya-vallei. De regionale regering in Amhara plaatst deze gebieden onder
Amhaars bestuur.14 Vanaf aanvang van het conflict in november 2020 voeren de Ethiopische federale
en geallieerde troepen oorlogsmisdaden uit tegen Tigray-gemeenschappen in West-Tigray, waaronder
willekeurige beschietingen van steden en buitengerechtelijke executies, waardoor tienduizenden naar
het naburige Soedan en andere delen van Tigray vluchten. Tigray-milities plegen ook oorlogsmisdaden
tegen Amhara-inwoners tijdens een bloedbad in de stad Mai Kadra op 9 november 2020. 15 In de
daaropvolgende maanden plunderen de nieuwe Amhara-bestuurders, de Amhara Regional Security
Forces (ASF) en geallieerde milities, en Eritrese troepen gewassen en vee en bezetten ze de huizen
van de Tigray-bevolking. Er is eveneens sprake van wijdverbreid seksueel geweld. 16 Bestuurders in
West-Tigray en de ASF voeren een campagne van etnische zuivering tegen de inwoners van Tigray in
West-Tigray. In maart 2021 waren al tienduizenden Tigray gevlucht of verdreven. 17
Premier Abiy wijst vredesbesprekingen en internationale oproepen tot bemiddeling en beëindiging van
de gevechten af. Op 28 november 2020 kondigt Abiy Ahmed het einde van de
“ordehandhavingsmissie” in Tigray aan. De federale autoriteiten stellen een interim-regering aan in

Addis Standard, 04/11/2020, url; Reuters, 04/11/2020, url; Bloomberg, 04/11/2020 ; url; BBC, 04/11/2020, url;
Le Monde, 04/11/2020, url; ICG, 05/11/2020, url
9
Reuters, 04/11/2020, url; Bloomberg, 04/11/2020; BBC, 04/11/2020, url; Le Monde, 05/11/2020, url; ICG,
05/11/2020, url; Netblocks, 04/11/2020, url
10
TNH, 19/11/2020, url; UN News, 19/11/2020, url
11
UN News, 13/11/2021, url
12
Sudan Tribune, 10/11/2020, url; Al Jazeera, 10/11/2020, url
13
Reuters, 04/11/2020, url; ICG, 05/11/2020, url; Reuters, 11/11/2020, url; Reuters, 14/05/2021, url
14
The New York Times, 26/02/2021, url; VICE, 27/02/2021, url; Reuters, 30/03/2021, url; AP, 07/04/2021, url;
Ethiopia Insight, 07/06/2021, url
15
AI & HRW, 05/04/2022, url; HRW, 06/04/2022, url
16
Plaut M., 03/06/2022, url
17
AI & HRW, 05/04/2022, url; HRW, 06/04/2022, url
8
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Tigray. De gevechten gaan door in verschillende delen van de regio, in de landelijke en bergachtige
gebieden waar de Tigray Defense Forces (TDF)18 zich schuilhouden.19
In november-december 2020 worden verschillende massamoorden gemeld. Deze aanvallen vinden
plaats in stedelijke centra en zijn geconcentreerd in Oost- en Centraal-Tigray. Het Ethiopian Peace
Observatory (EPO) stelt dat deze gebeurtenissen nauw aansluiten bij de aankomst en aanwezigheid
van Eritrese troepen.20 In de daaropvolgende maanden branden veiligheidstroepen van Ethiopië,
Eritrea en Amhara landbouwgewassen plat, bezetten huizen en plunderen de eigendommen van de
lokale bevolking.21 AI, HRW en journalisten van onder meer Associated Press (AP), CNN en The
Guardian, documenteren buitengerechtelijke executies, systematische slachtpartijen, (extreem)
seksueel geweld, vernietiging van civiele infrastructuur en massale plunderingen.22
Wanneer de overheid het TPLF als terroristische groepering kwalificeert in mei 2021, beperkt dit de
toekomstige onderhandelingsruimte. 23
Midden juni 2021 vindt een ommekeer in het conflict plaats. Het weekend voorafgaand aan de
nationale verkiezingen van 21 juni 202124 melden verschillende bronnen troepenbewegingen en een
intensivering van de gevechten in de zones Noordwest- en Centraal-Tigray.25 De TDF, die tot dan
vanop het platteland hinderlagen organiseren, gaan in het offensief. Ze herwinnen de controle over
strategische snelwegen.26 De TDF claimen de inname van verschillende steden tijdens de gevechten
tegen de Ethiopische en Eritrese strijdkrachten, berichten die worden ontkend door het Ethiopische
leger.27 Daarnaast geven de TDF aan zo’n 28.000 Ethiopische soldaten te hebben gedood en 6.000
Ethiopische soldaten als krijgsgevangenen vast te houden. 28 Op 24 juni 2021 schorten de autoriteiten
alle vluchten naar de provinciehoofdstad Mekelle op nadat een Ethiopisch militair vliegtuig is
neergehaald. Tigray-troepen zijn op dat moment op minder dan 30 kilometer van de regionale
hoofdstad genaderd. Het Ethiopische federale leger (Ethiopian National Defence Forces, ENDF) voert
luchtaanvallen uit om hun opmars te beteugelen. Een luchtaanval op 22 juni 2021 raakt de dorpsmarkt
van Togoga en doodt 80 aanwezigen.29
Op 28 juni 2021 verlaat het Ethiopische leger Mekelle, in navolging van de leden van de interimregering. Ze laten een stad achter met lege banken en geplunderde winkels. Elektriciteit en
telecommunicatie, gecontroleerd door de federale overheid, zijn afgesloten. Het is moeilijk tot
onmogelijk om Tigray te bereiken via weg- en luchtverkeer.30 Diezelfde dag kondigen de Ethiopische

De strijdende Tigray-troepen bestaan uit een bredere groep actoren dan TPLF-leden en –sympathisanten. Leden
van oppositiepartijen, artiesten, journalisten, ambtenaren en voormalige TPLF-leden zijn verenigd onder de Tigray
Defense Forces (TDF). Addis Standard, 08/05/2021, url; ICG, 02/04/2021, url. Alhoewel veel bronnen de termen
TPLF en TDF door elkaar gebruiken, stelt menig bron dat het in de huidige situatie meer opportuun is om van de
TDF te spreken. De TDF kent ook personen in de gelederen die niet per se aan het TPLF gelieerd hoeven te zijn. In
deze Focus wordt daarom steeds over de TDF gesproken.
19
RFI, 30/12/2020, url
20
EPO, s.d., url
21
HRW, 30/07/2021, url
22
AI, 04/05/2021, url; AP News, 23/04/2021, url ; CNN, 22/03/2021, url; CNN, 02/04/2021, url; Annys S. et al,
03/2021, url; ICG, 02/04/2021, url; Annys S. et al, 03/2021, url
23
Al Jazeera, 01/05/2021, url; Addis Standard, 07/05/2021, url
24
Op 21 juni 2021, de dag van de nationale verkiezingen in Ethiopië, wordt niet gestemd in Tigray. De federale
regering maakte ook geen vooropgestelde datum voor verkiezingen in Tigray kenbaar. Al Jazeera, 22/06/2021, url
25
Reuters, 23/06/2021, url; The New York Times, 23/06/2021, url; AP News, 23/06/2021, url
26
Le Monde, 25/06/2021, url
27
BBC, 23/06/2021, url; Fana BC, 24/06/2021, url
28
The New York Times, 23/06/2021, url; AP News, 23/06/2021, url; BBC, 23/06/2021, url; EEPA, 29/06/2021, url
29
Le Monde, 25/06/2021, url
30
Addis Fortune, 03/07/2021, url; TNH, 12/07/2021, url
18
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autoriteiten een eenzijdig staakt-het-vuren aan. De federale autoriteiten zeggen hiermee de
humanitaire crisis te willen aanpakken en mensen in Tigray de kans te geven hun gronden te bewerken
tijdens het komende zaaiseizoen. De leiders van Tigray verwerpen het staakt-het-vuren. Hun
belangrijkste bezwaren zijn de aanhoudende aanwezigheid van de ASF en Amhara-milities in WestTigray en wat ze bestempelen als een blokkade van de regio.31
Het eenzijdige staakt-het-vuren van de Ethiopische autoriteiten leidt niet tot wijdverbreide humanitaire
toegang tot Tigray. In juli 2021 trekken Tigray-troepen de aangrenzende regio's Afar en Amhara
binnen, naar eigen zeggen in een poging de druk op de federale regering op te voeren om de de facto
blokkade op te heffen en vanwege de territoriale controle die regio Amhara uitoefent over West- en
Zuid-Tigray.32
Als reactie op de offensieven roepen de regionale autoriteiten van Amhara en Afar midden juli 2021
op tot een algemene mobilisatie van de bevolking tegen de TDF.33 De federale autoriteiten vragen
andere Ethiopische regio's om veiligheidstroepen te sturen en lanceren een rekruteringscampagne om
het federale leger te ondersteunen.34 Op 10 augustus 2021 roept premier Abiy nogmaals alle in
aanmerking komende burgers op om zich bij de strijdkrachten aan te sluiten om de TPLF te verslaan.35
Dit betekent het einde van het unilaterale staakt-het-vuren.36
Op 11 augustus 2021 gaan de TDF en het Oromo Liberation Army (OLA) een alliantie aan tegen de
federale regering.37
De rebellen rukken gestaag op en vechten in juli en augustus 2021 tegen de ENDF, regionale speciale
eenheden en lokale milities op vijf fronten in drie regio’s: West-Tigray, Noord-Gondar (Amhara), ZuidTigray, Noord-Wollo (Amhara) en Fanti Rasu (Afar). Er vinden zware gevechten plaats nabij Addi Arkay
en Weldiya38, de hoofdstad van Noord-Wollo. In het westen dringen de rebellen door tot 80 kilometer
van de stad Gondar.39
De internationale gemeenschap uit kritiek op de offensieven van de TDF in Amhara en Afar. 40 Het TPLF
beweert dat deze offensieven noodzakelijk zijn om humanitaire toegang tot de regio te verzekeren.
De regering beschuldigt op haar beurt het TPLF41 ervan de toegang van hulp te blokkeren.42

ICG, 09/07/2021, url
Reuters, 22/07/2021, url
33
Addis Standard, 13/07/2021, url; RFI, 15/07/2021, url; Addis Standard, 26/07/2021, url; ICG, 05/11/2021, url;
HRW, 09/12/2021, url; Reuters, 25/07/2021, url; VOA, 23/01/2021, url
34
HRW, 30/07/2021, url; DW, 20/07/2021, url; The Economist, 31/07/2021, url; ICG, 30/07/2021, url; Addis
Standard, 31/08/2021, url
35
Al Jazeera, 10/08/2021, url
36
Fana BC, 10/08/2021, url; Office of the Prime Minister-Ethiopia [Facebook], 10/08/2021, url; EPO, 18/08/2021,
url
37
Al Jazeera, 11/08/2021, url
38
De weg die de grote stedelijke steden Debre Tabor en Woldiya met elkaar verbindt, is een kritiek punt van
infrastructuur die de oostelijke en westelijke delen van de Amhara-regio met elkaar verbindt.
39
The Economist, 31/07/2021, url; Reuters, 28/07/2021, url; Eritrea Hub, 02/09/2021, url; Eritrea Focus & Oslo
Analytica, 04/03/2022, p. 27, url
40
Al Jazeera, 05/08/2021, url
41
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Midden augustus 2021 drukt het TPLF bereidheid voor een onderhandeld einde van het conflict uit in
een brief aan de Secretaris-Generaal van de VN.43
Tegen het einde van augustus 2021 beginnen de ENDF en Amhara-troepen een reeks tegenoffensieven
aan het zuidwestelijke front die begin september 2021 intensiveren. De ENDF en de ASF slagen erin
om het offensief van de TDF deels af te weren en de controle over verschillende steden, waaronder
Debre Zebit, terug te winnen op de TDF.44 De TDF behouden de controle over de meeste gebieden van
North Wello, Sekota, Gashena en Lalibela. In september 2021 behoudt de regering de controle over
de hele regio Afar.45
Op 30 september 2021 zet Ethiopië zeven VN-ambtenaren het land uit, waaronder het hoofd van het
United Nations Children’s Fund (UNICEF) en het hoofd van het United Nations Office for the
Coordinaiton of Humantiarian Affairs (UNOCHA), voor “inmenging in interne aangelegenheden”.46
In oktober 2021 hervatten de gevechten en barsten intense gevechten los in verschillende delen van
Amhara, vooral in de zones Noord- en Zuid-Wello en langs de grens tussen de regio’s Amhara en Afar.
Gecombineerde ENDF- en Amhara lucht- en grondoffensieven botsen op de tegenaanvallen van de
TDF. Wanneer duidelijk wordt dat Dessie en Kombolcha zouden vallen, reageert de regering met een
reeks luchtaanvallen op, naar eigen zeggen, strategische doelwitten in Tigray. Tussen 18 en 28 oktober
2021 lanceren federale troepen verschillende luchtaanvallen op de stad Mekelle en de nabijgelegen
stad Agbe, waarbij ook burgerslachtoffers vallen. Het zijn de eerste luchtaanvallen sinds de federale
troepen Tigray verlieten in juni 2021.47
Begin november 2021 vallen Dessie en Kombolcha, twee belangrijke steden in de regio Amhara
gelegen op de hoofdweg tussen de haven van Djibouti en de hoofdstad Addis Abeba, in handen van
de TDF.48 De aanwezigheid van het OLA in Kemise begin november 2021, zo’n 50 kilometer van
Kombolcha, creëert een gedeelde grens tussen de gebieden bezet door de TDF en het OLA. 49
De federale autoriteiten roepen begin november 2021 de nationale noodstand uit. Deze 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.50
Op 5 november 2021 vormen het TPLF en het OLA het United Front of Ethiopian Federalist and
Confederalist Forces, een alliantie met zeven andere groepen die een politieke transitie in Ethiopië
beoogt.51 William Davison, senior analist bij de niet-gouvernementele denktank ICG, geeft aan dat
het onduidelijk is hoe krachtig de alliantie is. Sommige gewapende groepen hebben geen sterke
strijdmacht en andere politieke groepen hebben nog zwakkere politieke programma's.52 De Tigray-
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troepen zijn op dat moment actief in Noord-Wello, Zuid-Wello, Noord-Shewa, de Oromia Special Zone
(Amhara) en Awsi-Zone 1 (Afar).53
De TDF slagen er in november 2021 in om tot rond Debre Sina (zo'n 180 kilometer van Addis Abeba)
op te rukken, maar uiteindelijk mislukt het offensief.54
Sinds juli 2021 proberen Tigray-troepen de regio Afar binnen te dringen en de controle over de weg
tussen Addis Abeba en Djibouti in handen te krijgen. TDF-pogingen om verder op te rukken naar het
strategische knooppunt bij Mille stuiten op hardnekkig verzet. De TDF komen nooit verder dan de
woreda55 Chifra.56
Een groot federaal tegenoffensief stopt vervolgens de troepen van Tigray. De Ethiopische coalitie
herovert Chifra.57 Begin december 2021 nemen de ENDF de steden Dessie en Kombolcha opnieuw in.
Op 18 december 2021 veroveren ze de stad Woldiya, op zo’n 60 kilometer van Tigray. In minder dan
een week kunnen de ENDF en de regionale troepen de snelweg A2 naar het zuiden en de hele snelweg
B11 vanuit Bati heroveren.58
De populaire mobilisatie kent zijn hoogtepunt nadat premier Abiy zelf naar de frontlijn trekt.59 Drones
- aangekocht van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Turkije, Iran, Israël en China – verwoesten
het wapenarsenaal van de TDF en zetten de bevoorradingslijnen van de Tigray-troepen onder druk.60
De TDF trekken zich begin december 2021 terug richting Tigray. Ze beweren dat ze de troepen
terugtrekken uit strategische overwegingen en ontkennen de bewering van de federale overheid over
een nederlaag.61

1.2. De huidige situatie van het conflict (december 2021 – juni 2022)
Op 20 december 2021 beloven de Tigray-troepen een volledige terugtrekking uit de regio's Afar en
Amhara om “prioriteit te geven aan vrede”. Ze roepen ze op tot een staakt-het-vuren.62 Op 22
december 2021 kondigt de federale regering aan dat ze haar troepen de opdracht gegeven heeft om
Tigray niet binnen te vallen maar de controle over de dorpen en steden die ze heroverd hebben in Afar
en Amhara te bestendigen.63 Eind december 2021 geven onofficiële rapporten aan dat er nog steeds
hevig wordt gevochten rond Addi Arkay en aan de grens met Afar.64
Midden december 2021 breken gevechten uit nabij Abala, een stad op de grens tussen Tigray en Afar.
Volgens Al Jazeera doorzoeken de ENDF en haar bondgenoten de huizen in de stad en doden ze
honderden Tigray-burgers.65
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In de laatste week van december 2021 leiden luchtaanvallen op Tigray tot burgerdoden, voornamelijk
in de steden Alamata, Korem, Maychew, Mekoni en Milazat in het zuiden van Tigray.66
Op 7 januari 2022 kondigt de federale regering aan gratie te verlenen aan verschillende
vooraanstaande politieke gevangenen, waaronder vooraanstaande TPLF-leden.67 Experten en
analisten wijzen op een zeker momentum voor vrede ondanks de vele struikelblokken.68
Beginnend met de laatste week van januari 2022 en doorlopend in februari 2022 en maart 2022,
beschrijft UNOCHA de veiligheidssituatie in de regio Tigray als relatief rustig. In januari 2022 is
desondanks sprake van aanhoudende gevechten, onder meer langs het grensgebied van Tigray met
de regio Afar en in de zones Zuid-, Noordwest- en West-Tigray.69 Luchtaanvallen in de eerste twee
weken van januari 2022 door de federale regering treffen verschillende civiele faciliteiten.70
Tijdens de eerste drie maanden van 2022 hervatten de gevechten in de regio's Afar als Amhara.71 De
gevechten in Afar breiden zich in januari en februari 2022 uit naar andere delen van de zone Kilbeti
Rasu (ook zone 2 genoemd).72 Hoewel de TDF in februari en maart 2022 nog steeds vecht tegen de
regionale veiligheidstroepen en milities in Afar en Amhara, nemen de gevechten en incidenten waarbij
de ENDF betrokken is af. Hun afwezigheid in de gevechten komt te midden van geruchten over
onderhandelingen.73
Op 15 februari 2022 heft de federale regering de nationale noodtoestand vervroegd op “in het licht
van de verbeterde veiligheidssituatie in het land”.74
Op 24 maart 2022 kondigt de federale regering een onbepaalde en onmiddellijke humanitaire
wapenstilstand af, die de hoognodige humanitaire hulp in de Tigray-regio mogelijk moet maken. Het
Tigray-leidershap stemt in.75 Sindsdien zijn directe gevechten in het noorden van Amhara en in Afar
uitgebleven.76
De volgende maand trekken de Tigray-troepen zich terug uit de meeste posities in de aangrenzende
regio Afar. Deze werden eerder in 2022 ingenomen als reactie op een waargenomen dreiging van
lokale gewapende groepen die door Eritrea worden gesteund.77 Afar-bronnen stellen dat de gevechten
de TDF dwongen zich terug te trekken. Ze verwijten de TDF zich voornamelijk te hebben
teruggetrokken van de route waar humanitaire konvooien passeren en wel nog een zekere
aanwezigheid te behouden in het noorden van Afar.78
De levering van humanitaire hulp verloopt in april 2022 moeizaam en minder vlot dan aanvankelijk
gehoopt.79 Na hulpkonvooien op 1 en 2 april 2022 slagen humanitaire partners er twee weken lang
niet in om hulp over land tot in Tigray te krijgen. 80 Konvooien naar Tigray worden daarna regelmatiger
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en groter.81 Toch kampt de regio nog steeds met een gevaarlijk tekort aan brandstof, contant geld,
voedsel en medicijnen als gevolg van de blokkade sinds juni 2021.82
Begin mei 2022 geeft het TPLF aan een offensief te verwachten van Eritrea.83 Volgens Addis Standard
schrijven verschillende Ethiopische media die maand dat Tigray-troepen nieuwe aanvallen
voorbereiden. Kolonel Demeke Zewdu, leider van het Welkait Identity Committee die momenteel de
leiding heeft over West-Tigray, roept alle mensen in de regio, evenals de federale en regionale
regeringen, op om Welkait en Tsegede (zoals de Amhara verwijzen naar West-Tigray) te verdedigen
tegen aanvallen door Tigray-troepen, die hij beschuldigt van het beramen van een militair offensief.84
Ook de Eritrese regering beschuldigt Tigray-troepen midden mei 2022 van het voortzetten van de
oorlog. In de verklaring beticht de Eritrese regering de Tigray-troepen van pogingen om via WestTigray toegang te krijgen tot Soedan.85 Eritrea en Ethiopië beschuldigen het TPLF eveneens van
aanvallen op de steden Rama en Badme.86 Het Tigray-leiderschap ontkent maar wijst op "verschillende
gevallen van willekeurige beschietingen op burgers in delen van Tigray door Eritreeërs." 87 Eind mei
2022 beschuldigt het TPLF de Eritrese troepen van het aanvallen van Tigray-troepen in Shiraro.88
Reuters verwijst naar interne VN-documenten die bevestigen dat Eritrese troepen eind mei 2022
Shiraro hebben beschoten.89 Diezelfde maand botsen de TDF ook met Eritrese troepen in Rama, in het
noorden van de zone Centraal-Tigray, en in Adi Awala in de zone Noordwest-Tigray. In juni 2022
vechten de TDF tegen de ENDF en Amhara-bondgenoten in de woreda90 Raya Alamata in de zone ZuidTigray.91
The Reporter Ethiopia stelt dat het duidelijk is dat de relatie tussen Addis en Asmara niet zo sterk is
als die in 2018 was. Dit is met name duidelijk sinds premier Abiy zich inspant om de oorlog te
beëindigen door middel van onderhandelingen.92 De geheime gesprekken tussen militaire
commandanten van de TDF en de federale regering gebeuren zonder betrokkenheid van Eritrea.93 Een
ander teken aan de wand is het hardhandig optreden in Amhara. De commandanten van de regio
Amhara hebben een nauwe band met hun tegenhangers in Eritrea, die duizenden Amhara-militieleden
hebben opgeleid. In mei 2022 laat de regering van Abiy duizenden critici en militieleiders in Amhara
arresteren, mogelijks om het risico te verkleinen dat die regio een bedreiging voor de federale regering
wordt, aldus The Economist.94
Het Tigray-leiderschap laat midden mei 2022, na wekenlange gesprekken tussen militaire
commandanten aan beide kanten, 4.208 krijgsgevangenen vrij.95
Na zes maanden zonder grootschalige confrontaties tussen de ENDF en de TDF, hebben de federale
en de regionale leiders van Tigray allebei hun intentie bevestigd om deel te nemen aan gesprekken
om de oorlog te beëindigen. Eind juni 2022 benoemt de regering een zevenkoppig
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onderhandelingsteam onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken en Abiy’s
plaatsvervanger, Demeke Mekonnen. Ook vertegenwoordigers van de regio Amhara zijn opgenomen
in het onderhandelingsteam. Noch datum, noch plaats, noch kader zijn al vastgesteld voor deze
toekomstige onderhandelingen. Onduidelijkheid over de bemiddelaar in de gesprekken zorgt mogelijks
voor vertraging. Ook Eritrea is een complicerende factor. Ondanks de voornemens om te stoppen met
vechten, liggen beide partijen ver uiteen over belangrijke kwesties.96
Gesprekken op diplomatiek niveau hebben bij het afsluiten van deze Focus nog niet plaatsgevonden.97

1.3. De actoren in het conflict
In Tigray vechten sinds de aanvang van het conflict een aantal bondgenoten aan de zijde van de ENDF.
Formele troepen van de naburige regio Amhara (verder ASF), Amhara-milities en Fano-groepen
vechten onder meer voor de controle over betwiste gebieden Welkait, Tsegede en Setit-Humera. Ook
de Eritrean Defence Force (EDF)98 en een klein aantal Somalische soldaten zijn actief in Tigray en
strijden er tegen de troepen van de verjaagde regionale regering van Tigray, geleid door het TPLF,
wiens gewapende vleugel bekend staat als de TDF.99
De uitbreiding van het conflict in juli 2021 naar de naburige regio’s Amhara en Afar introduceert nieuwe
actoren in het conflict. Zes regio’s beloven hun regionale troepen naar het noorden van het land te
sturen om de opmars van de TDF tegen te gaan. 100 De regionale autoriteiten van Amhara en Afar
roepen hun burgers op tot een algemene mobilisatie tegen de TDF.101 Midden augustus 2021 roept
Abiy Ahmed burgers in het hele land op de strijd tegen het TPLF 102 te vervoegen. De Ethiopische
regering kondigt verder aan alle strijdkrachten van het land te zullen inzetten tegen het TPLF.103
In augustus 2021 gaan het OLA, door de federale autoriteiten aangeduid als Oromo Liberation Front
Shane (OLF-Shane), en het TPLF een alliantie aan met als doel de regering van Abiy te verwijderen.104
De verschillende actoren in het conflict maken zich allen schuldig aan mensenrechtenschendingen en
schendingen van het internationaal humanitair recht.105 Berichten over de eerste maanden van het
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conflict wijzen vooral in de richting van (informele) troepen die zich verzamelen achter de militaire
campagne van premier Abiy, doelend op Amhaarse en Eritrese troepen. In deze rapporten is sprake
van wijdverbreid seksueel geweld, plunderingen en bloedbaden.106
Op 3 november 2021 publiceren het OHCHR en de Ethiopische Mensenrechtencommissie (Ethiopian
Human Rights Commission, EHRC) een gezamenlijk onderzoeksrapport over de oorlog in Tigray in de
periode van 4 november 2020 tot 28 juni 2021. De centrale conclusie van het rapport luidt: “there are
reasonable grounds to believe that all parties to the conflict in Tigray have, to varying degrees,
committed violations of international human rights, humanitarian and refugee law, some of which may
amount to war crimes and crimes against humanity.”107 Sommige organisaties en analisten uiten
kritiek op het rapport. Ze wijzen op eventuele partijdigheid van de EHRC en het beperkte aantal
locaties waar onderzoek is uitgevoerd.108 Anderen wijzen op een grotere rol van de ENDF, ASF,
Amhara-milities en vooral Eritrese troepen in de gewelddaden in Tigray in de onderzoeksperiode.109
Vooral sinds de geografische uitbreiding van de vijandelijkheden naar de naburige regio’s Amhara en
Afar beschuldigen ambtenaren, mensenrechtenorganisaties en burgers Tigray-rebellen eveneens van
het plegen van wreedheden en het systematisch plunderen van gezondheidsinstellingen. 110 De EHRC
stelt in een rapport van begin november 2021 dat de misdaden door de TDF in Zuid-Gondar en NoordWollo in de regio Amhara mogelijks oorlogsmisdaden betreffen.111 AI klaagt begin november 2021 in
een rapport de brute daden aan gepleegd door Tigray-strijders tijdens een offensief in augustus
2021.112
De atlas van de humanitaire situatie in Tigray die de onderzoeksgroep van de Universiteit Gent (verder
UGent) onder leiding van de Gentse professor geografie en regio-expert Jan Nyssen uitbrengen, bevat
een lijst van 3.240 dodelijke burgerslachtoffers waarvan de onderzoekers de precieze omstandigheden
van hun overlijden kennen (aantal op 16 november 2021 (zie verder)). Daders van deze moorden zijn
Amhara-milities (3,7 %), Eritrese soldaten (44 %), Ethiopische soldaten (19 %) en nog eens 17 %
die kan worden toegeschreven aan Ethiopische of Eritrese soldaten. De TDF zijn in minder dan 1 %
van de gevallen aangeduid als dader van de moorden opgenomen in de lijst (geografisch beperkt tot
Tigray).113
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Grafiek 1: Graphic representation of fully documented civilian casualities, by the end of November 2021114

Onderstaande grafiek geeft de daders van geweld tegen burgers weer vanaf de aanvang van het
conflict tot eind juni 2022 aan de hand van de ACLED-data voor de hele regio Tigray115 in deze periode.

Grafiek 2: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 04/11/2020 – 30/6/2022116

1.4. Types van geweld
Voor de periode vanaf de start van de vijandelijkheden in Tigray op 4 november 2020 tot 30 juni 2022
noteert ACLED 851 incidenten van het type battles, explosions/remote violence en violence against
civilians in de regio Tigray.117
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Grafiek 3: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 04/11/2020 – 30/6/2022118

Op Grafiek 3 is een sterke daling van het aantal incidenten te zien vanaf april 2021. Bij de interpretatie
van de gegevens dient de specifieke context van het conflict in acht genomen te worden. Sinds de
federale terugtrekking uit Tigray eind juni 2021, verkeert de regio Tigray in een black-out waarbij
internet- en telecommunicatiediensten volledig zijn afgesloten. Gezien de veiligheidssituatie en de
belemmeringen opgelegd vanuit de federale overheid is het voor journalisten en internationale
organisaties moeilijk de regio binnen te komen en de situatie te monitoren.119 West-Tigray is zo goed
als ontoegankelijk voor journalisten, mensenrechtenorganisaties en internationale ngo’s, en dit sinds
de aanvang van de vijandelijkheden.120

1.4.1. Centraal-, Oost- en Zuid-Tigray
Voor de periode vanaf de start van de vijandelijkheden in Tigray op 4 november 2020 tot 30 juni 2022
noteert ACLED 769 incidenten in de zones Centraal-, Oost-, Zuid-, Noordwest- en Zuidoost-Tigray,
waarvan ACLED er 637 categoriseert als battles, 52 als explosions/remote violence en 80 als violence
against civilians.121
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Grafiek 4: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 04/11/2020 – 30/6/2022122

De eerste maanden van het conflict worden gekenmerkt door gevechten tussen de ENDF en
bondgenoten en de TDF enerzijds en massamoorden, buitengerechtelijke executies, wijdverbreid en
extreem seksueel geweld, plunderingen en vernietigingen van eigendommen en infrastructuur door
voornamelijk de ENDF, de ASF, Amhara-milities en Eritrese troepen anderzijds.123 Het gezamenlijke
onderzoeksrapport van het OHCHR en de EHRC, die de periode van november 2020 tot 28 juni 2021
behandelt, vermeldt allerhande gewelddaden waaronder aanvallen op burgers en openbare
infrastructuur, moorden en executies, martelingen, willekeurige arrestaties, seksueel geweld,
gedwongen ontheemding, beperking van bewegingsvrijheid en vrijheid van meningsuiting,
plunderingen en de weigering van toegang tot humanitaire hulp.124
AI besluit in augustus 2021 dat verkrachting en seksueel geweld zijn gebruikt als oorlogswapen in
Tigray. Seksueel geweld is volgens de mensenrechtenorganisatie sterk ondergerapporteerd.125 Voor
de periode van 4 november 2020 tot 30 juni 2022 registreert ACLED zestien incidenten van sexual
violence, een subcategorie van violence against civilians.126
In de periode na de federale terugtrekking uit Tigray eind juni 2021 tot begin september 2021 vinden
volgens de ACLED-data 30 gewapende treffens plaats tussen de TDF enerzijds en de ENDF, ASF en
Amhara-milities anderzijds. ACLED noteert daarnaast twee aanvallen op burgers, beiden gepleegd
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door Tigray-troepen. Zo doden de TDF achttien burgers nadat ze de stad Korem in Zuid-Tigray
heroveren.127
Onderstaande grafiek toont de aard van het geweld in Tigray, met uitzondering van de zone WestTigray (zie verder), in de periode vanaf 1 oktober 2021 tot 30 juni 2022 aan de hand van ACLED-data.

Grafiek 5: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/10/2021 – 30/6/2022128

Uit de data komt naar voor dat het geweld in deze periode voornamelijk bestaat uit luchtaanvallen.
Vanaf oktober tot december 2021 registreert ACLED 21 drone-aanvallen uitgevoerd door de ENDF op
verschillende locaties in de regio. Deze luchtaanvallen gaan door in januari 2022. In die maand vinden
volgens ACLED-data acht drone-aanvallen plaats. In maart 2022 registreert ACLED nog een droneaanval.129 Bloomberg schrijft over 40 luchtaanvallen in Tigray tussen oktober 2021 en begin januari
2022.130 Een voorbeeld van deze incidenten is een aanval door Ethiopische jets eind oktober 2021 op
Mesfin Industrial Engineering PLC in de stad Mekelle. Ziekenhuisbronnen en de EHRC beweren dat de
luchtaanval een woonwijk getroffen heeft en zes burgers gedood heeft. Daarnaast raakten zo’n 24
burgers gewond.131 Een ander voorbeeld is een luchtaanval door Ethiopische troepen in Dedebit op 7
januari 2022 waarbij 56 IDP’s omkomen en 30 anderen gewond raken.132
Eind mei 2022 beschieten Eritrese strijdkrachten een school waar ontheemden verblijven en
vernietigen ze een tiental huizen in de stad Sheraro. Dit incident categoriseerd ACLED als
shelling/artillery/missile attack, een subcategorie van explosions/remote violence.133
ACLED noteert voor deze periode voorts drie incidenten van geweld gericht tegen burgers, waarvan
twee ontvoeringen en een aanval. Op 3 maart 2022 ontvoeren de TDF 160 jongemannen uit Alamata.
Diezelfde maand doden Tigray-troepen een aantal vrouwen en een man in Mekelle op beschuldiging
van het voeden van leden van de ENDF en steun aan de PP.134
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Tenslotte registreert ACLED in de periode van oktober 2021 tot eind juni 2022 achttien gewapende
treffens tussen de TDF enerzijds, en de ENDF, de ASF (voornamelijk in Zuid-Tigray, nabij de grens
met Amhara en Afar) of de EDF (in Centraal- en Noordwest-Tigray) anderzijds.135

1.4.2. West-Tigray
Voor de periode vanaf de start van de vijandelijkheden in Tigray op 4 november 2020 tot 30 juni 2022
noteert ACLED 82 incidenten in de zone West-Tigray, waarvan ACLED er 57 categoriseert als battles,
2 als explosions/remote violence en 23 als violence against civilians.136
Voor de maanden die ontbreken in onderstaande grafiek noteert ACLED geen geweldsincidenten in
West-Tigray. West-Tigray is sinds november 2020 vanwege veiligheidsproblemen ontoegankelijk voor
hulporganisaties. Ook mensenrechtenorganisaties en journalisten hebben amper tot geen toegang tot
het gebied.137 Deze context heeft mogelijks een invloed op de registratie van geweldsincidenten door
ACLED.

Grafiek 6: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 04/11/2020 – 30/6/2022138

Uit bovenstaande grafiek komt naar voor dat het aantal incidenten geregistreerd door ACLED scherp
daalt na november (41 incidenten) en december 2020 (17 incidenten). Voor de periode van oktober
2021 tot eind juni 2022 registreert ACLED drie battles tussen de TDF en de ENDF en diens Amharabondgenoten in de zone West-Tigray.139
Waar ACLED gedurende de periode oktober 2021 – juni 2022 drie geweldsincidenten noteert in de
maand januari 2022, berichten de mensenrechtenorganisaties AI en HRW over deportaties, etnische
zuiveringen, buitengerechtelijke executies en massadetenties in deze maanden in West-Tigray.140
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1.5. Doelwitten van het geweld
Abiy spreekt in november 2020 over een interne “ordehandhavingsmissie”, waarbij het vooropgestelde
doel is om de leiders van de regio Tigray op te pakken. Ondanks het duidelijk geformuleerde doel is
het vooral de burgerbevolking die het meest te lijden heeft onder het conflict in de regio. 141 Naast
willekeurig geweld, buitengerechtelijke executies, bombardementen en beschietingen, zijn vrouwen
(en in mindere mate soms ook mannen) het slachtoffer van verkrachting en andere vormen van
seksueel geweld door alle betrokken partijen in het conflict.142
De EHRC wijst er in haar rapport van juli 2022 op dat hoewel een groot aantal slachtoffers van
mensenrechtenschendingen in het conflict in het noorden van Ethiopië burgers zijn, gevangengenomen
leden van de tegenpartij ook onderworpen zijn aan deze schendingen.143
Het cijfermateriaal aangaande het aantal dodelijke slachtoffers en burgerslachtoffers ten gevolge van
het gewapend conflict in het noorden van Ethiopië dat in dit hoofdstuk wordt aangehaald, dient slechts
ter indicatie. De specifieke context van het conflict, waarbij de regio afgesloten is van internet- en
telecommuniatiediensten en waarbij journalisten en internationale organisaties slechts beperkt
toegang krijgen tot het gebied, maakt dat er geen eenduidige of volledige cijfers bestaan van het
aantal dodelijke slachtoffers. Daarnaast bestaan verschillende narratieven over incidenten binnen het
conflict. Een treffend voorbeeld daarvan is het bloedbad bij Axum, waarbij schattingen van het aantal
dodelijke slachtoffers schommelen tussen 100 tot 800 doden, naargelang de bron en diens
betrokkenheid in het conflict.144

1.5.1. Dodelijke slachtoffers
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.145 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 en beschouwd moeten worden. Verder
licht de organisatie toe dat de in de databank ingevoerde aantallen schattingen zijn. 146
Voor de periode van 4 november 2020 tot en met 30 juni 2022 noteert ACLED 4.297 dodelijke
slachtoffers in de regio Tigray bij 851 incidenten van het type battles, explosions/remote violence en
violence against civilians. In die periode registreert ACLED 1.877 dodelijke slachtoffers bij 694 battles,
406 doden bij 54 explosies en 2.014 burgerslachtoffers bij 103 incidenten van violence against
civlians.147
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Grafiek 7: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 04/11/2020 – 30/6/2022148

Meer dan de helft van het aantal slachtoffers dat sinds de start van de vijandelijkheden op 4 november
2020 geregistreerd is door ACLED valt in de eerste maand van de vijandelijkheden. In november 2020
noteert ACLED 2.198 dodelijke slachtoffers in de regio Tigray bij 196 incidenten, waarvan 824 doden
voor de 150 geregistreerde incidenten onder de ACLED-categorie battles, 1.157 burgerdoden voor 38
incidenten van violence against civilians en 217 doden geregistreerd onder de categorie
explosions/remote violence (8 incidenten).149
In de daaropvolgende fase van het conflict, van 1 december 2020 tot eind juni 2021, wanneer de
federale troepen zich terugtrekken uit Tigray, noteert ACLED 1.620 dodelijke slachtoffers in de regio
Tigray bij 554 incidenten, waarvan 777 doden voor de 482 geregistreerde incidenten onder de ACLEDcategorie battles, 783 burgerdoden bij 59 incidenten van violence against civilians en 60 doden
geregistreerd onder explosions/remote violence (13 incidenten).150
Voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 noteert ACLED 479 dodelijke slachtoffers in Tigray
bij 101 incidenten, waarvan 276 doden voor de 62 geregistreerde incidenten onder de ACLEDcategorie battles, 74 burgerdoden bij 6 incidenten van violence against civilians en 129 doden
geregistreerd onder explosions/remote violence (33 incidenten).151

1.5.2. Burgers
Internationale media en mensenrechtenorganisaties berichten sinds eind november 2020 over
“duizenden doden” en “miljoenen ontheemden”.152 Een gezamenlijk persbericht van drie Tigrayoppositiepartijen in februari 2021 stelt dat tussen november 2020 en januari 2021 52.000 burgers zijn
gedood in het conflict.153 CQ Magazine schrijft in augustus 2021 dat er sinds november 2020 meer
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dan 60.000 mensen zijn omgekomen in het conflict in Tigray, maar geeft niet aan waarop het deze
schatting stoelt.154
Tghat, een platform opgericht om het conflict in Tigray te documenteren 155, heeft een gedetailleerde
lijst van slachtoffers samengesteld waarbij de omstandigheden van overlijden door meerdere bronnen
bevestigd zijn.156 Het platform geeft in augustus 2021 aan dat het aantal op de lijst slechts 5,8 %
bedraagt van de schatting van het volledige aantal omgekomen burgers en wijst daarbij op de zeer
moeilijke werkomstandigheden.157 Midden juni 2022 beslaat de lijst van geverifieerde slachtoffers
3.201 personen.158
De atlas van de humanitaire situatie in Tigray die de onderzoeksgroep van de UGent, onder leiding
van Jan Nyssen, bevat gegevens over geweld, slachtoffers en ontheemden en heeft als doel de situatie
waarin de burgers in Tigray zich bevinden, in kaart te brengen. De onderzoekers hebben 3.240
dodelijke burgerslachtoffers geïdentificeerd waarvan ze de precieze omstandigheden van hun
overlijden kunnen documenteren (aantal op 16 november 2021).159

Figuur 8: Graphic representation of fully documented civilian casualties, by the end of November 2021160

Van de volledig gedocumenteerde dodelijke burgerslachtoffers door de onderzoeksgroep van de UGent
voor de periode van de aanvang van het conflict tot midden november 2021 werd het overgrote deel
gedood tijdens gevechten (69,4 %), iets minder dan een derde werd geëxecuteerd (28,9 %). Slechts
1% van deze burgerdoden werd gedood tijdens beschietingen en luchtaanvallen. Mensen die stierven
van de honger of door de totale ineenstorting van het gezondheidszorgsysteem maken minder dan
1% uit van deze volledig gedocumenteerde slachtoffers. Het aantal mensen dat van honger is
omgekomen, wordt door de onderzoekers van de UGent in november 2021 evenwel in de
tienduizenden geschat, aangezien 353.000 mensen begin juni 2021 reeds in hongersnood
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verkeerden.161 Massamoorden of bloedbaden162 en executies wegen dus zwaar door in de
sterftecijfers.163 De onderzoekers telden in november 2021 283 slachtpartijen of bloedbaden.164
Van het totale aantal slachtoffers zijn 92 % mannen. Volgens professor Jan Nyssen wijst dit op een
strategie om potentiële rekruten voor de TDF preventief te elimineren.165
Daarnaast stelde het onderzoeksteam een lijst op met meer dan 10.000 gerapporteerde
burgerslachtoffers (aantal op 16 november 2021), afgeleid uit (sociale) mediaberichten, rapporten van
verschillende ngo's en humanitaire actoren en persberichten.166
Begin januari 2022 meldt Bloomberg dat ten minste 143 burgers gedood zijn en 213 gewonden raakten
bij 40 luchtaanvallen in Tigray sinds oktober 2021.167 Ook in 2022 komen burgers om bij
luchtaanvallen in Tigray. In de eerste twee weken van januari 2022 vallen nog eens 108 burgerdoden
bij luchtaanvallen.168 Na een luchtaanval op 7 januari 2022 op het kamp Dedebit in Noordwest-Tigray,
waarbij 56 burgers omkomen, zien hulporganisaties zich genoodzaakt hun operaties in delen van
Tigray stop te zetten.169 Op 10 januari 2022 komen nog eens 17 mensen om bij een luchtaanval in
Mai Tsebri.170 Volgens het OHCHR zijn 304 personen omgekomen en 373 personen gewond geraakt
bij luchtaanvallen in Tigray tussen 22 november 2021 en 28 februari 2022.171
In maart 2022 heeft het UGent-onderzoeksteam volgens een artikel in The Globe and Mail 289
incidenten geregistreerd in Tigray sinds de aanvang van het conflict die de dood van tot wel 12.478
burgers hebben veroorzaakt. Het werkelijke aantal doden door geweld is volgens de onderzoekers
evenwel hoger.172 Volgens schattingen van de onderzoeksgroep onder professor Nyssen in maart 2022
zijn tot 500.000 mensen omgekomen in de zestien maanden van vijandelijkheden in het noorden van
Ethiopië. De schatting omvat 50.000 tot 100.000 slachtoffers van geweld, 150.000 tot 200.000
sterfgevallen door honger en meer dan 100.000 sterfgevallen veroorzaakt door een gebrek aan
gezondheidszorg.173
Het conflict kent een heel eigen dynamiek in West-Tigray, de zone die sinds november 2020 onder de
facto controle staat van de ASF en Amhara-milities. Verschillende internationale mediakanalen en
mensenrechtenorganisaties melden deportaties, etnische zuiveringen, buitengerechtelijke executies
en massadetenties in concentratiekampen in West-Tigray door regeringstroepen en militiegroepen.174
Eind september 2021 bericht Jonathan Hutson, onderzoeker en mensenrechtenactivist, dat de ENDF,
bijgestaan door ASF, paramilitaire groepen en Fano-milities, op meerdere locaties duizenden Tigray
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hebben opgesloten, waaronder ook honderden kinderen van alle leeftijden, in barre omstandigheden,
vanwege hun etniciteit en zonder gerechtelijke procedure of geldig juridisch voorwendsel.175
In november 2021 escaleren misbruiken en uitzettingen tegen Tigray opnieuw. Die maand pakken de
regionale politiediensten en Amhara-milities, waaronder Fano-groepen, Tigray systematisch op in
Adebai, Humera en Rawyan. Tienduizenden ouderen, zieken, jonge moeders en kinderen worden
verdreven. Sommige van hen zijn sindsdien in Centraal-Tigray aangekomen, terwijl anderen nog
steeds vermist zijn. Twintig vrachtwagens vol mensen vertrekken in die periode richting CentraalTigray.176 Volgens de VN worden alleen al in november 2021 29.000 mensen onder dwang
overgebracht naar andere delen van Tigray. 177 Anderen worden opgepakt en vastgehouden in
detentiecentra. Voor de Tigray die vastzitten in West-Tigray, duurt de gruwel voort. Sinds januari 2022
houden ASF duizenden Tigray vast in overvolle faciliteiten, waar gedetineerden zijn gedood, gemarteld
en amper voedsel en medische zorg geboden wordt. Sommigen zijn verhongerd.178
In april 2022 publiceren HRW en AI een gezamenlijk rapport over de wreedheden tegen Tigray door
Amhara-troepen en gelieerde milities. Het rapport documenteert hoe functionarissen in West-Tigray
en veiligheidstroepen uit de naburige regio Amhara, met instemming en mogelijke deelname van de
ENDF, systematisch honderdduizenden Tigray-burgers uit hun huizen verdreven met bedreigingen,
moorden, seksueel geweld, massale willekeurige detentie, plundering en het weigeren van humanitaire
hulp. Regionale veiligheidstroepen en civiele autoriteiten in West-Tigray hebben sinds november 2020
wijdverbreide misstanden begaan tegen Tigray die neerkomen op oorlogsmisdaden en misdaden tegen
de menselijkheid, aldus AI en HRW.179 Amhara-troepen arresteren duizenden volwassen mannen en
schieten op degenen die proberen te vluchten. Sommigen sterven als gevolg van marteling, weigering
van medische zorg en gebrek aan voedsel en water in de overvolle detentiecentra gerund door de
Amhara-troepen en Fano-groepen; bewakers hebben anderen vermoord.180 Volgens AI en HRW zitten
in april 2022 nog duizenden Tigray vast. 181

1.5.3. Eritrese Vluchtelingen
De situatie is extreem moeilijk voor de Eritrese vluchtelingen in Tigray. Zij worden door alle partijen
in het conflict ontvoerd, aangevallen, vermoord, verkracht, lastiggevallen en bedreigd. 182
Voordat het conflict uitbrak in november 2020, had UNHCR 96.223 Eritrese vluchtelingen geregistreerd
in de Tigray-regio, voornamelijk ondergebracht in vier vluchtelingenkampen in het westelijke deel van
de regio: Mai Aini (21.682), Adi Harush (32.167), Shimelba (8.702) en Hitsats (25.248). Er waren ook
8.424 Eritrese vluchtelingen die in de Tigray-regio woonden binnen het Out of Camp-beleid, waardoor
vluchtelingen in gemeenschappen konden leven.183

175
176
177
178
179
180
181
182
183

Salon (Hutson J.), 25/09/2021, url
HRW, 16/11/2021, url
Plaut M., 03/06/2022, url
Plaut M., 03/06/2022, url
AI & HRW, 05/04/2022, url; HRW, 06/04/2022, url
AI & HRW, 05/04/2022, url; HRW, 06/04/2022, url
AI & HRW, 05/04/2022, url; HRW, 06/04/2022, url
OHCHR, 06/08/2021, url; UN Dispatch, 30/08/2021, url
UNHCR, 20/04/2021, url

Pagina 25 van 60

ETHIOPIE. De veiligheidssituatie in Tigray
14 juli 2022

De VN-vluchtelingencommissaris ontvangt in december 2020 een overweldigend aantal meldingen van
Eritrese vluchtelingen in Tigray die zijn vermoord, ontvoerd of met geweld zijn teruggestuurd naar
Eritrea.184
Tussen november 2020 en januari 2021 bezetten Eritrese en Tigray-troepen afwisselend de
vluchtelingenkampen Hitsats en Shimelba en plegen er talloze misbruiken. Eritrese troepen vallen ook
Tigray aan die in gemeenschappen rond de kampen woonden.185 Bloomberg, VICE en AP berichten
over vernietigingen en systematische aanvallen in Hitsats en Shimelba in de periode november 2020
- januari 2021.186 Veel Eritrese vluchtelingen vluchten naar de zuidelijker gelegen kampen in Tigray,
Mai Aini en Adi Harush, in de hoop daar veilig te zijn voor de strijdende troepen.187
Toen de oorlog eind juni 2021 in het voordeel van de TDF uitviel, namen de Tigray-troepen de stad
Shire terug in. Eritrese vluchtelingen werden vervolgens aangevallen door de plaatselijke bevolking.188
In juli 2021 vechten de TDF tegen het terugtrekkende Ethiopische leger en de Amhara-troepen in het
vluchtelingenkamp Mai Aini, wat leidt tot verdere ontheemding van Eritrese vluchtelingen in de
kampen Mai Aini en Adi Harush.189
De VN verklaart in januari 2021 dat zo’n 20.000 vluchtelingen worden vermist nadat de kampen
Shimelba en Hitsats zijn verwoest.190
In november 2021 brengt Reuters een speciaal rapport uit over het lot van Eritrese vluchtelingen in
Tigray. Eritrese vluchtelingen vertellen Reuters over een systematische campagne waarbij Eritrese
soldaten een COVID-19-quarantainecentrum oprichten in de grensregio. Soldaten brengen vervolgens
duizenden vluchtelingen naar Eritrea. De vluchtelingen vertellen dat, eenmaal in Eritrea, een deel
gevangen wordt gezet of in militaire dienst wordt gedwongen.191 De door Reuter geïnterviewde
vluchtelingen spreken over moorden, groepsverkrachtingen en plunderingen door zowel Eritrese
soldaten als Tigray-troepen.192

1.6. De geografie van het conflict
In grote lijnen is Tigray tot eind juni 2021 een slagveld verdeeld onder vier strijdkrachten die aan twee
kanten vechten. De Tigray-troepen nemen het op tegen het Ethiopische leger, dat dorpen en steden
bezet; formele en informele Amhara-troepen, die het grootste deel van West-Tigray en delen van het
zuiden van Tigray controleren; en het Eritrese leger, dat voornamelijk aanwezig is in de noordelijke
delen van de zones Noordwest, Centraal- en Oost-Tigray.193 Gevechten gaan grotendeels door in
afgelegen plattelandssteden en –dorpen, met korte schermutselingen op de hoofdwegen.194
West-Tigray, en vooral Humera, is een hotspot van bloedbaden, schrijft Tim Vanden Bempt,
onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep van de Gentse Professor Jan Nyssen. In de stad
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Op 28 juni 2021 trekken de ENDF en de EDF zich terug uit Tigray en nemen de TDF Mekelle over. 196
Sindsdien is het grootse deel van Tigray in handen van de TDF, en bestuurt een regering onder leiding
van het TPLF het gebied. In het noorden en westen van de regio is sprake van aanwezigheid van
Eritrese troepen. ASF en Fano-groepen behouden bij het afsluiten van deze Focus de controle over
een groot deel van West-Tigray.197
Er is sprake van een aanwezig van Amhara-milities in Zuid-Tigray, in het bijzonder in de woreda’s
Rayaazebo en Alamata. In Rayaazebo wonen voornamelijk leden van de etnische groep Raya waarvan
velen onder het bestuur van de naburige regio Amhara willen vallen. Op 11 juni 2022 komen Fanogroepen opnieuw het gebied binnen, nadat ze zich eerder hadden teruggetrokken vanwege de
wetshandhavingsoperatie door de federale regering in de regio Amhara in mei 2022.198
In de periode na de federale terugtrekking uit Tigray eind juni 2021 concentreren de gevechten zich
aanvankelijk in de zone Zuid-Tigray en in het zuiden van de zones Noordwest- en Centraal-Tigray aan
de grens met Amhara en Afar. In juli 2021 breidt het conflict uit buiten de grenzen van de regio Tigray.
TDF-offensieven in de naburige regio’s Amhara en Afar stuiten op veel verzet, maar kennen vooral in
oktober 2021 veel succes.199 Wanneer TDF-troepen in oktober 2021 oprukken in de regio Amhara,
bombardeert de federale regering doelwitten in Tigray. 200 Begin december 2021 trekken de TDF zich
onder druk van de ENDF en haar Amhara-bondgenoten terug naar de noordelijke regio. Luchtaanvallen
in Tigray gaan door tot januari 2022, een maand na de terugtrekking van Tigray-troepen uit de
aangrenzende regio’s Amhara en Afar midden december 2021.201
In de eerste vier maanden van 2022 is sprake van periodieke gevechten op de grens van Tigray met
de regio’s Amhara en Afar. In mei en juni 2022 worden gevechten gemeld in het noorden van Tigray,
op de grens met Eritrea, en in de woreda Raya Alamata in de zone Zuid-Tigray.202
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Figuur 1: Approximate territorial control by 31 July and 27 December 2021; inset map shows the situation on 31
August 2021203

1.7. Verplaatsing van de bevolking
1.7.1. Intern ontheemden
Ook in 2022 veroorzaakt het conflict nieuwe ontheemding en beperkingen op terugkeer voor internally
displaced persons (IDP’s), resulterend in ongeveer 1,8 miljoen ontheemden in Tigray in juni 2022. 204
Begin december 2021 meldt UNOCHA dat 1,2 miljoen mensen sinds het begin van het conflict zijn
ontheemd uit de zone West-Tigray alleen.205
Volgens de Amhara Media Corporation arriveren begin maart 2021 honderden IDP’s uit Centraal-Tigray
in de zones Wag Hamra en Noord-Wello in de regio Amhara, op zoek naar humanitaire hulp. Deze
twee zones herbergen ook duizenden IDP's uit verschillende gebieden van Amhara.206 Mensen uit
Tigray maken gebruik van gevaarlijke smokkelroutes om uit het gebied en aan gedwongen militaire
dienst aan de ene kant en hongersnood en repressie die door de andere kant wordt opgelegd, te
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ontsnappen. Journaliste Lucy Kassa bericht dat burgers tot 40.000 birr (€ 755) per persoon betalen
aan smokkelaars om de regio uit te komen. Het netwerk van smokkelaars omvat, volgens het
onderzoek van Kassa, Ethiopische legerofficieren die de Tigray-burgers naar Jari brengen, een
detentiekamp in Amhara waar ze worden vastgehouden totdat ze losgeld betalen. 207
Eind mei 2022 worden gewapende schermutselingen gemeld in de grensgebieden in Noordwest-Tigray,
die de veiligheid van de bevolking en hulppartners in gevaar brengen en tot burgerslachtoffers leiden.
Sommige hulppartners hebben hun personeel om veiligheidsredenen tijdelijk naar Shire verplaatst.
De noordwestelijke zone herbergt het grootste aantal ontheemden in Tigray, ongeveer 800.000 van
de 1,8 miljoen ontheemden in totaal. Zij hebben sinds 2021 zeer beperkte hulp gekregen. In WestTigray is weinig informatie beschikbaar over de algemene humanitaire situatie. Weinig hulppartners
zijn er operationeel.208
Shire huisvest, net als andere steden in Tigray, een groot aantal ontheemden, van wie de meesten
zich op de achttien IDP-locaties in de stad bevinden. Een groot aantal van de ontheemden verblijft
ook in gastgemeenschappen. Terwijl de gastgemeenschap de ontheemden aanvankelijk hielp met
voedsel en onderdak, heeft de aanhoudende de facto blokkade alle levensreddende voorraden en
diensten doen afnemen en ook de gastbevolking in grote nood gebracht. De beoordeling van de
Protection Cluster en UNHCR aangaande de bescherming van IDPs in Shire schetst een grim beeld van
hun levensomstandigheden in het noorden van Tigray. Kinderen, vooral meisjes, worden vaak
blootgesteld aan gendergerelateerd geweld wanneer ze brandhout of water gaan halen. Er is een
gebrek aan toegang tot gezondheidsdiensten. Veel kinderen gaan niet naar school. Er is een grote
behoefte aan voedsel. Ook de humanitaire situatie van de gastgemeenschappen in Shire is niet
goed.209

1.7.2. Vluchtelingen
Tien dagen na aanvang van het conflict in Tigray hebben meer dan 24.000 Ethiopische vluchtelingen
de Soedanese grens overgestoken.210 Voor velen uit Tigray is Soedan het enige toevluchtsoord, na
geruchten van Eritrese betrokkenheid bij de militaire operaties.211 Eind november 2020 bericht Sudan
Tribune dat het aantal Ethiopische vluchtelingen dat Soedanees grondgebied binnenkomt door
intensivering van de gevechten aanzienlijk vermindert. Het federale leger zet immers troepen in het
grensgebied in om de vluchtende Tigray te verhinderen het land te verlaten.212
Ethiopische vluchtelingen in de kampen in het zuidoosten van Soedan leven er in erbarmelijke
omstandigheden. Voedsel, schoon water, onderdak en sanitaire voorzieningen zijn ontoereikend en
een toenemend aantal mensen lijdt aan ondervoeding en ziekten zoals malaria en hepatitis E.213
Eind mei 2022 telt UNHCR 59.327 Ethiopische vluchtelingen in Soedan, waarvan 49.572 uit Tigray die
verblijven in de staten Kassala en Gedaref. De vluchtelingen worden voornamelijk opgevangen in twee
kampen, Um Rakuba en Tunaydbah in Gedaref.214
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1.8. Impact van het conflict op het dagelijks leven
1.8.1. Bewegingsvrijheid en toegang tot openbare diensten, onderwijs en medische
voorzieningen
De oorlog heeft geleid tot de bijna totale ineenstorting van het gezondheidszorgsysteem in Tigray door
de plunderingen en vernielingen van ziekenhuizen en medische faciliteiten tijdens de eerste maanden
van het conflict. De federale minister voor Gezondheid stelt begin juni 2021 dat 55 % van de
ziekenhuizen en 52 % van de gezondheidscentra in Tigray werkzaam zijn.215 Onderzoek van Artsen
Zonder Grenzen (Médecins sans Frontières, MSF) in maart 2021 geeft aan dat 70 % van de
gezondheidscentra in Tigray volledig geplunderd zijn en 30 % van de centra beschadigd zijn. Volgens
MSF is slechts 13 % van de gezondheidscentra in Tigray operationeel.216 Daarnaast is er een kritiek
tekort aan essentiële geneesmiddelen.217
Sinds juli 2021 is de regio Tigray bovendien volledig afgesneden van communicatie en elektriciteit.
Ook het bankwezen blijft geblokkeerd door de federale overheid. Dit heeft eveneens ernstige gevolgen
voor de toegang tot gezondheidszorg en watervoorziening.218
HRW schrijft in november 2021 een uitgebreid rapport over seksueel geweld in Tigray en het gebrek
aan medische bijstand voor de slachtoffers.219
Een schadebeoordelingsstudie uitgevoerd door de Universiteit van Mekelle op het einde van 2021
onthult dat 78 % van de gezondheidsposten, 72 % van de gezondheidscentra en 80 % van de
ziekenhuizen zijn vernietigd. Gezondheidsinstellingen hebben geen levensreddende basismedicijnen
of medicijnen voor chronische ziekten. Het brandstoftekort heeft het voor gezondheidswerkers vrijwel
onmogelijk gemaakt om naar afgelegen gebieden te reizen en de omstandigheden te beoordelen. 220
Eind januari 2022 stelt het hoofd van het gezondheidsbureau van Tigray, Hagos Godefay, dat zijn
bureau en enkele internationale hulporganisaties 5.421 doden hebben bevestigd in Tigray 221 tussen
juli en oktober 2021. De doden weerspiegelen niet de mensen die zijn omgekomen in de strijd, maar
door honger en gebrek aan medische hulp.222
BBC Amharic meldt op 1 juni 2022 dat het Ayder-ziekenhuis in Mekelle, het grootste
verwijzingsziekenhuis in de regio, zijn reguliere activiteiten opschort vanwege een gebrek aan
medicijnen, stroomstoringen en brandstoftekorten.223
Het Tigray Bureau of Education brengt in mei 2022 een samenvattend rapport uit over menselijke en
materiële schade toegebracht aan de onderwijssector van Tigray. Uit het rapport, gebaseerd op
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enquêtes uitgevoerd tot september 2021, komt naar voor dat 88 % van de klaslokalen beschadigd
is.224 UNOCHA schrijft in het situatierapport van 7 juli 2022 dat 85 % van de scholen in Tigray nood
hebben aan banken en schoolborden. In mei 2022 gaan meer dan 2,93 miljoen kinderen in Ethiopië
niet naar school, waarvan 2,53 miljoen door conflict. 8.666 scholen in Ethiopië zijn geheel of
gedeeltelijk beschadigd en moeten worden hersteld, aldus UNOCHA.225
Ook andere infrastructuur in Tigray is zwaar beschadigd. Een artikel van Ethiopia Insight vermeldt dat
eind februari 2022 bijna alle fabrieken in Tigray vernield en niet langer operationeel zijn.226
Een artikel van AP van midden oktober 2021 beschrijft het leven in de regio Tigray onder de blokkade.
De stad Mekelle gaat gebukt onder snel slinkende voorraden aan voedsel, brandstof, medicijnen en
contant geld. Op het platteland is de situatie nog grimmiger omdat de hulp deze gebieden amper tot
niet bereikt. Zo goed als alle communicatie met de buitenwereld is verbroken. Energievoorziening
sputtert. Er zijn amper medicijnen. De prijzen voor essentiële goederen stijgen.227
Een week na de onmiddellijke humanitaire wapenstilstand van 24 maart 2022, schetst de BBC een
beeld van het leven in de hoofdstad Mekelle. Inwoners moeten dagelijks op zoek naar
basisbenodigdheden om de dag door te komen. Alle banken zijn gesloten, velen moeten geld lenen
van vrienden en familie om eten te kopen. Bovendien zijn de voedselprijzen omhooggeschoten. Alle
telefoonlijnen en het internet zijn afgesloten. Mensen zijn amper op de hoogte van het nieuws.
Stromend water en elektriciteit zijn beperkt en soms gaan er ook dagen voorbij zonder. Veel mensen
hebben geen werk en de meeste winkels en handelszaken in Mekelle zijn gesloten. Veel mensen
bedelen op straat, de meerderheid zijn moeders met kinderen. De medische diensten hebben geen
medicijnen meer.228
Ethiopia Insight schetst een maand later, in mei 2022, een gelijkaardig beeld van het leven in Tigray.
Mensen op het platteland houden er verschillende overlevingsstrategieën op na, aldus het artikel, zoals
het verkopen van vee, het eten van wilde vruchten waarvan de consumptie normaal wordt afgeraden,
migratie naar steden en bedelen. Toch is dit ontoereikend gezien de ernst van de crisis en de enorme
aantallen mensen in nood. Midden mei is het moeilijk om werk te vinden in de stedelijke gebieden van
Tigray. Het Wereldvoedselprogramma (World Food Programme, WFP) ontdekt in januari 2022 dat
meer stedelijke huishoudens ernstig voedselonzeker zijn in vergelijking met landelijke huishoudens en
dat mensen sterk afhankelijk zijn van steun van de gemeenschap. In Mekelle is iedereen kwetsbaar
en getroffen door de blokkade, ongeacht de sociaaleconomische status. Er is geen telecomdienst in de
stad en er is zelden water en elektriciteit. Banken zijn grotendeels gesloten, waardoor het moeilijk is
om toegang te krijgen tot geld. Het verzenden van geld vereist hoge transferkosten. Er is geen
brandstof voor het openbaar vervoer.229
Naast de geweldsincidenten, de voedseltekorten en het gebrek aan gezondheidszorg, zijn er meldingen
over gedwongen rekrutering door het TPLF en geallieerde Tigray-troepen in Tigray. Reuters bericht in
mei 2022 over dergelijke gedwongen rekruteringen in Tigray. Het hoofd van het communicatiebureau
van Tigray reageert door te stellen dat “sommige laaggeplaatste overheidsvertegenwoordigers
familieleden hebben vastgehouden om personen te dwingen in dienst te gaan, maar dergelijke
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incidenten zijn zeldzaam; de nabestaanden zijn vrijgelaten en de ambtenaren gestraft”. Volgens
Reuters is er in mei 2022 onder de Tigray-bevolking een grotere terughoudendheid om te gaan strijden
dan in de eerste maanden van de vijandelijkheden.230 De aan de federale overheid verbonden
nieuwssite Fana BC bericht diezelfde maand eveneens over gedwongen rekrutering door het TPLF. 231
De bewegingsvrijheid van mensen wordt beperkt door het gebrek aan brandstof en de verstoring van
elektriciteit, telecommunicatie en bankdiensten. UNOCHA geeft begin juli 2022 aan dat de volledige
regio Tigray moeilijk te bereiken en bereizen is en dat de toegang van de bevolking tot humanitaire
hulp en openbare diensten sterk beperkt is (zie bijlage 2).232

1.8.2. Toegang tot voedsel
De landbouw wordt op veel manieren gehinderd door de aanslepende vijandelijkheden in Tigray. Twee
miljoen burgers werden uit hun huizen verdreven, gewassen werden geplunderd en verbrand. Boeren
in de meeste delen van Tigray verloren hun vee als gevolg van slachtingen en plunderingen door
Eritrese, Ethiopische en Amhara-troepen. Het belangrijkste oogstseizoen was al begonnen toen de TDF
Mekelle heroverden in juni 2021. Overal in Tigray werkten veel boeren zonder voldoende kunstmest,
zaad en ossen. Ook was, volgens een rapport over de voedselzekerheid en de landbouwsector van
Tigray in januari 2022, slechts 55 % van het totale landoppervlak dat voor 2021 moest worden
beplant, ingezaaid.233 Als gevolg hiervan was de oogstopbrengst in 2021 slechts 25-50 % van wat het
in een normaal jaar zou zijn. De voedselprijs is bijgevolg sterk gestegen.234
De analyse volgens het Integrated Food Security Phase Classification (IPC) van juni 2021 meldt
400.000 mensen in de regio (Tigray en delen van Afar en Amhara) in IPC Fase 5. 235 Meer dan 70 %
van de bevolking, zo’n vier miljoen mensen, heeft een zeer hoog niveau van voedselonzekerheid als
gevolg van het conflict, het gebrek aan markttoegang, het gemiste plantseizoen en onvoldoende
humanitaire steun.236
Over de toegang tot markten staat in het IPC-rapport het volgende:
“Due to the poor or non-existent harvest and stocks, in the most affected areas of North-Western
and Central Tigray, between 50 and 70% of households have food assistance as their main source
of food (WFP MVAM). The second key source of food is markets, which are mainly located in the
major towns of Mekelle, Adigrat, Adwa, Axum and Shire. The security situation has contributed to
food shortages and high prices by disrupting both upstream input markets and downstream output
markets. Recently arrived IDPs in Shire (North Western) and Axum (Central) reported that markets
were non-functional in rural areas from where they had been displaced due to active fighting, also
displacing traders or making trade too dangerous.”237
Er is bij het afsluiten van deze Focus geen recenter IPC-rapport gepubliceerd.
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Begin november 2021 worden volgens schattingen door de VS zo’n 900.000 mensen geconfronteerd
met “famine-like conditions”238 in de regio.239 Op 16 november 2021 bericht The Guardian dat bijna
200 jonge kinderen zijn omgekomen van de honger in ziekenhuizen in Tigray. Toch is de tol nauwelijks
alomvattend, stelt Hagod Godefay van het gezondheidsbureau in Tigray, aangezien de meeste
gezondheidsfaciliteiten niet functioneel zijn en gezondheidswerkers slechts de helft van de districten
in de regio hebben kunnen bereiken.240 Het gezondheidsbureau van Tigray meldt in januari 2022 dat
1.500 mensen gestorven zijn aan ondervoeding in een periode van vier maanden in slechts een deel
van de regio.241
Een Emergency Food Security Assessment door WFP in januari 2022 waarschuwt dat 83 % van de
Tigray-bevolking voedselarm is en bijna 40 % lijdt aan een extreem gebrek aan voedsel. Meer dan 9
miljoen mensen in de door conflicten getroffen regio’s in het noorden van Ethiopië hebben humanitaire
voedselhulp nodig.242 Volgens hulporganisaties hebben 5,2 miljoen mensen (meer dan 90 % van de
bevolking) in Tigray noodvoedselhulp nodig.243
De Gentse professor Nyssen schat het aantal hongerdoden in Tigray in maart 2022 op zo’n 150.000
tot 200.000.244 Op 20 april 2022 meldt AP ten minste 1.900 stergevallen bij kinderen door honger in
Tigray in het voorbije jaar. Het artikel schrijft dat dokters, die het onderzoek uitvoerden in
verschillende gezondheidscentra in de regio, aangeven dat het werkelijke aantal vele malen hoger
ligt.245 De World Peace Foundation, een onderzoeksgroep van de Amerikaanse Tufts Universiteit,
vermeldt in een artikel van 9 mei 2022 dat zo’n 250.000 mensen zijn omgekomen van de honger. 246

1.8.3. Toegang tot humanitaire hulp
In oktober 2021 geeft UNOCHA aan dat essentiële en levensreddende hulp voor Tigray nog steeds
wordt geblokkeerd.247 Midden oktober is slechts 14 % van de benodigde voorraden aan medicijnen,
brandstof en voedsel Tigray binnengekomen sinds de start van de blokkade begin juli 2021.248
De regering wijdt de weinige hulp die Tigray binnenkomt aan de onveilige situatie gecreëerd door het
TPLF. Hulpverleners wijzen eveneens op de bureaucratische obstakels en administratieve beperkingen
opgelegd vanuit de federale overheid, waaronder ook opdringerige persoonlijke huiszoekingen en
inbeslagname van persoonlijke spullen van hulpverleners.249
Ngo’s die in Tigray actief zijn, hebben hun brandstof in oktober 2021 zo goed als opgebruikt en hun
personeel levert de weinige resterende humanitaire goederen te voet.250 De federale regering heeft
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de toegang van brandstof tot Tigray sinds juli 2021 grotendeels geweigerd.251 UNOCHA meldt eind
januari 2022 dat humanitaire partners in Tigray operaties inkrimpen vanwege de uitputting van
voorraden, brandstof en contant geld.252 In maart 2022 geeft UNOCHA aan dat hulporganisaties hun
activiteiten hebben verminderd of stopgezet door gebrek aan brandstof - en met elektriciteit,
telecommunicatie en bankdiensten grotendeels afgesloten. Autovervoer wordt tot het absolute
minimum beperkt. 253
Door vijandelijkheden langs de grens tussen de regio’s Tigray en Afar is de centrale corridor voor het
leveren van humanitaire hulp over land, de weg Semera-Abala-Mekelle, in maart 2022 niet
toegankelijk, en dit sinds 15 december 2021.254 Hulporganisaties zijn in die periode genoodzaakt
voorraden per vliegtuig te vervoeren. Vrachtvluchten naar de regio, hervat op 24 januari 2022, zijn
veel duurder en leveren slechts minimale benodigdheden.255
Op 24 maart 2022 roept de federale regering een humanitaire wapenstilstand af. 256 De humanitaire
toegang in Tigray verbetert daarna, al gaat dit aanvankelijk traag. Na hulpkonvooien op 1 en 2 april
2022 slagen humanitaire partners er twee weken lang niet in om hulp over land tot in Tigray te
krijgen.257 In de loop van de maand mei 2022 komt de toevoer van humanitaire hulp op gang. Begin
juli 2022 meldt UNOCHA dat in totaal 3.642 vrachtwagens Mekelle bereikt hebben sinds de hervatting
van het konvooiverkeer op 1 april 2022. Konvooien naar Tigray worden regelmatiger en groter; van
170 vrachtwagens in april tot 1.102 vrachtwagens in mei en 2.370 vrachtwagens in juni 2022.258
Toch blijft de humanitaire situatie in Tigray kritiek. De geleverde volumes zijn ontoereikend gezien de
enorme noden en er zijn amper reserves.259 De regio kampt met een nijpend tekort aan brandstof,
contant geld, voedsel en medicijnen als gevolg van het verwoestende conflict en de daaropvolgende
blokkade en beperkte levering van hulpgoederen sinds juni 2021. 260 Brandstofgebrek is het
voornaamste knelpunt voor de humanitaire respons, stelt UNOCHA. Stroomuitval en brandstoftekorten
hebben ook gevolgen voor de functionaliteit van ziekenhuizen, watervoorziening en distributies van
levensreddende hulpgoederen voor gastgemeenschappen en honderdduizenden IDP's in Tigray. 261
Essentiële diensten zoals elektriciteit, telecommunicatie en bankdiensten ontbreken in juni 2022 nog
steeds in Tigray, ondanks de wapenstilstand van 24 maart 2022.262
Begin juli 2022 blijven gebieden langs de Eritrese grens en West-Tigray zo goed als onbereikbaar voor
humanitaire partners.263
In september 2021 zijn reeds 23 humanitaire hulpverleners gedood tijdens het conflict.264 Humanitaire
hulpverleners in Tigray en andere delen van Ethiopië worden in toenemende mate geconfronteerd met
bedreigingen en veiligheidsrisico's als gevolg van beschuldigingen dat ze partij kiezen in het conflict.265
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De Ethiopische autoriteiten beschuldigen de VN-agentschappen van het omleiden van hulp- en
communicatieapparatuur ten behoeve van de rebellen en van het politiseren van de humanitaire
crisis.266

2. De situatie van etnische Tigray in Ethiopië
Verschillende bronnen geven bij aanvang van het federale offensief in Tigray aan dat een oorlog
gepaard dreigt te gaan met excessen tegen de Tigray-bevolking in de rest van het land.267 Volgens
ICG is antipathie voor het TPLF, die aan het hoofd stond van de Ethiopian People’s Revolutionary
Democratic Front (EPRDF) die Ethiopië met ijzeren vuist regeerde van 1991 tot 2019, wijdverbreid in
de hoofdstad en elders in het land.268
Al voor de aanvang van het conflict in november 2020, zijn Tigray werkzaam op sleutelposities bij
politie, veiligheidstroepen en het diplomatieke korps ontslagen of gearresteerd. Politie doorzoeken
huizen van etnische Tigray naar wapens, documenten of geld en registeren de bewoners.269 In
november 2020 worden de bankrekeningen die in Tigray waren aangemaakt collectief bevroren tot
half december 2020, terwijl de autoriteiten onderzoek doen naar mogelijke banden met het TPLF. 270
AP bericht in april 2021 dat Ethiopië duizenden Tigray heeft opgepakt en ondergebracht in
detentiecentra in het hele land op beschuldiging van verraad. De autoriteiten houden hen soms
maandenlang en zonder aanklacht vast. Het betreft voornamelijk, maar niet enkel, militair
personeel.271 In mei 2021 schrijft Reuters, op basis van onderzoek van bankgegevens, brieven van
werkgevers en interviews met overheidsfunctionarissen, rechtengroepen en advocaten, dat in het hele
land Tigray gearresteerd, lastiggevallen, ontslagen of geschorst worden.272
Nadat de TDF eind juni 2021 de regionale hoofdstad Mekelle heroveren, worden duizenden Tigray
willekeurig vastgehouden door Ethiopische autoriteiten in het hele land en overgebracht naar geheime
locaties.273
Volgens
de
autoriteiten
omwille
van
banden
met
het
TPLF,
volgens
mensenrechtenorganisaties zoals HRW en AI vanwege etnische profilering. Beide organisaties
rapporteren over willekeurige arrestaties en detenties van Tigray op geheime locaties zonder contact
met familie, advocaten of toegang tot medische bijstand.274 Veel opgepakte Tigray zouden naar Awash
Arba zijn gestuurd, een militair kamp in Afar. Tigray die in oktober 2021 zijn vrijgelaten uit dit militair
kamp in Afar getuigen over martelingen en onmenselijke omstandigheden.275
Verschillende bankrekeningen geopend in de regionale staat Tigray worden daags na de inname van
Mekelle eind juni 2021 bevroren.276 De autoriteiten sluiten ook tientallen bedrijven, winkels en bars
van Tigray in Addis Abeba.277 Volgens een EHRC-rapport van september 2021 is het aantal klachten
dat de commissie heeft ontvangen over de sluiting van bedrijven die eigendom zijn van Tigray in Addis
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Abeba in juli en augustus 2021 toegenomen. Veel bedrijven zijn begin oktober 2021 nog steeds
gesloten vanwege vertragingen bij de evaluatie door de autoriteiten, aldus Addis Standard.278
Een jaar in de oorlog is er geen duidelijkheid over het lot van de ongeveer 7.000 Tigray die voor het
conflict werkzaam waren bij de federale strijdkrachten, in november 2020 zijn gearresteerd en
sindsdien vastgehouden in onbekende omstandigheden, haalt Al Jazeera aan. Er zijn geen
geverifieerde cijfers over het aantal opgesloten militairen. Volgens een schatting van Mulugeta
Gebrehiwot Berhe, een Tigray en onderzoeker die het Instituut voor Vredes- en Veiligheidsstudies aan
de Universiteit van Addis Abeba lanceerde, zijn meer dan 17.000 Tigray werkzaam in het leger
opgepakt bij de start van de vijandelijkheden.279
Naarmate de TDF erin slagen verder door te dringen in de regio Amhara in oktober 2021, en de
hoofdstad Addis Abeba bedreigen, neemt de repressie tegen Tigray toe. Volgens Tigray in Addis Abeba
zijn in oktober 2021 willekeurige razzia's hervat.280 Begin november 2021 kondigt de gezamenlijke
taskforce, opgericht om de vrede en veiligheid van de stad Addis Abeba te bewaren, aan dat het
intensievere juridische maatregelen zal nemen tegen degenen die het TPLF steunen. 281
Een aantal dagen na de invoering van de noodtoestand op 4 november 2021, ontvangt HRW meldingen
dat veiligheidstroepen in Addis Abeba buurtonderzoeken uitvoeren en etnische Tigray vasthouden,
zonder gerechtelijk bevel.282 Volgens AI arresteren veiligheidsdiensten in de hoofdstad massaal en
willekeurig Tigray als onderdeel van een escalerend en repressief optreden tegen de etnische groep.
De arrestaties gebeuren via huis-aan-huis bezoeken door veiligheidstroepen, met steun van
burgerwachten die de identiteitsbewijzen van mensen op straat controleren.283 Volgens The New York
Times zijn Tigray het doelwit van de politie op basis van een mix van hints: achternamen, details op
identiteitskaarten en rijbewijzen, de manier waarop ze Amhaars spreken. 284 De meeste gedetineerden
werden vastgehouden zonder aanklacht en zonder toegang tot een advocaat of familie. Sommige
familieleden krijgen te horen dat ze steekpenningen moeten betalen voor de vrijlating van hun
dierbaren.285 Ook de EHRC uit haar bezorgdheid en verklaart dat haar onderzoek aangeeft dat de
arrestaties waarschijnlijk gebaseerd zijn op identiteit/etniciteit.286 De federale regering ontkent elke
vorm van etnische profilering bij de arrestaties.287
Volgens lokale en internationale mensenrechtenorganisaties zijn de eerste weken van november 2021
minstens 1.000 Tigray gearresteerd.288 De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN
beschuldigt de Ethiopische autoriteiten er midden november 2021 van de buitensporig ruime termen
van de noodtoestand te gebruiken om burgers op te pakken op de loutere verdenking dat ze het TPLF
of OLA steunen.289
Schattingen van het aantal willekeurig gearresteerde en vastgehouden Tigray vermelden steevast
duizenden gearresteerde Tigray, haalt The Globe aan in november 2021. Een politieke partij uit Tigray,
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Salsay Weyane, schat dat 20.000 tot 30.000 Tigray zijn gearresteerd en vastgehouden in verschillende
detentiecentra sinds het begin van de oorlog in Tigray in november 2020.290
Met behulp van satellietbeelden, gebaseerd op kaarten en informatie van de arrestanten, heeft Te
Globe de locatie van drie detentiecentra in kaart gebracht: de kampen Awash Arba en Awash Sebat in
en het magazijn van Gelan in de buitenwijken van Addis Abeba. Sommige gedetineerden, die werden
vrijgelaten na het betalen van steekpenningen, zeggen dat ze soms geweerschoten hoorden in Awash
Sebat en vrezen dat er mensen werden geëxecuteerd.291
Gebieden in Amhara en Afar die door de TDF waren ingenomen en bij de terugtrekking naar Tigray in
december 2021 opnieuw werden verlaten, vormen het toneel van wraakaanvallen op Tigray-burgers
na misbruiken gepleegd door Tigray-troepen.292 Zo vallen de ENDF en haar bondgenoten in december
2021 de stad Abala in de regio Afar aan, de stadsbevolking is er overwegend Tigray. Het TDF trekt
zich na de gevechten op 18 december 2021 terug uit de stad.293 De ENDF en gelieerde troepen doden
vervolgens ongewapende Tigray-burgers in de stad, bericht Lucy Kassa. Getuigen overhandigen Al
Jazeera een lijst van 278 gedode burgers.294 Journalist Fred Hartner schrijft voornamelijk over
plunderingen door Afar-militieleden na 18 december 2021.295 Beide bronnen geven aan dat ENDF en
gelieerde troepen met geweld honderden Tigray in vrachtwagens laden en hen op 22 december 2021
naar de detentiekampen in Semera, de hoofdstad van Afar, voeren. 296 The New Humanitarian haalt
aan dat zo’n 9.500 Tigray uit Abala worden daar in juni 2022 nog steeds worden vastgehouden. 297
Al Jazeera bericht in februari 2022 over systematische afpersing en misbruik door Ethiopische
veiligheidsagenten van Tigray-burgers, die zonder aanklacht worden vastgehouden. Naarmate
profilering en aanhoudingen toenemen, neemt ook het afpersen van gedetineerden door politie en
gevangenisbewaarders toe. Gevangenisbewakers, openbare aanklagers en functionarissen van de
kantoren van de lokale procureur-generaal behoren tot degenen die naar verluidt exorbitante
steekpenningen eisen voor vrijlating. Gedetineerden vertellen Al Jazeera ook dat betalingen vaak nodig
zijn om medicijnen te krijgen en in sommige gevallen om toiletten en douches te gebruiken tijdens
hun detentie voor onbepaalde tijd.298
HRW stelt dat duizenden Tigray al maandenlang in detentie zitten. Vrijlatingen lijken net zo willekeurig
te zijn als de arrestaties, waarbij veel gedetineerden nooit de rechtbank zien of de kans krijgen om
voor hun zaak te pleiten, aldus HRW. Er lijkt in februari 2022 wel een afname te zijn in willekeurige
arrestaties van Tigray, meldt Al Jazeera.299
Het OHCHR registreert in de periode van 22 november 2021 tot 28 februari 2022 meer dan 15.000
willekeurige arrestaties en detenties in verband met de door de regering afgekondigde noodtoestand.
De meesten zijn gewone burgers van Tigray-etniciteit, aldus het OHCHR.300
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Ook duizenden Tigray die vanuit Saoedi-Arabië zijn gedeporteerd, samen met andere Ethiopiërs die
er al jaren in moeilijke omstandigheden overleefden, zijn willekeurig gearresteerd en mishandeld,
bericht HRW in januari 2022. Sommigen zijn overgebracht naar opvangcentra in Addis Abeba, waar
ze onrechtmatig worden vastgehouden. Anderen zijn aangehouden bij controleposten op de wegen
naar Tigray of op de luchthaven van Semera in Afar en overgebracht naar detentiecentra in Afar of
het zuiden van Ethiopië. Het aantal repatriëringen vanuit Saoedi-Arabië neemt in de periode van eind
juni tot half juli 2021 aanzienlijk toe en valt zo samen met een toename van etnische profilering,
willekeurige detenties en gedwongen verdwijningen van Tigray door de Ethiopische autoriteiten in
Addis Abeba. Enkele geïnterviewde gedeporteerden geven aan dat ze, nadat ze eerder vrij waren zich
te bewegen in Addis Abeba, dit recht hen later ontzegd is.301
Midden maart 2022 tonen videobeelden leden van de veiligheidstroepen van de regio’s Amhara en
Southern Nations Nationalities and Peoples (SNNP), samen met leden van de ENDF en verschillende
gewapende mannen, die een Tigray-man op een brandstapel gooien en toekijken hoe hij sterft in de
vlammen. Het incident gebeurt op 3 maart 2022 in de zone Metekel van de noordwestelijke regio
Benishangul-Gumuz. Het volgt op een aanval een dag eerder waarbij twintig mensen om het leven
kwamen. Beveiligingsfunctionarissen hebben acht Tigray die verdacht werden van betrokkenheid bij
die aanval, gevangengenomen en doodgeschoten. Een negende man is levend op het vuur gegooid.302
Begin mei 2022 meldt RFI dat een Tigray-generaal en voormalige commandant van de missie van de
Afrikaanse Unie in Somalië, overleden door ontbering is in hechtenis. Hij was samen met andere hoge
officieren gearresteerd in de begindagen van de oorlog in Tigray, in november 2020.303
Onderzoek door Reuters naar de arrestaties en detenties van duizenden Tigray in Ethiopië besluit dat
het aantal Tigray dat tussen november 2021 en februari 2022 is gearresteerd minstens 18.000 burgers
betreft, zo’n 3.000 meer dan de schatting van de VN. Uit het onderzoek blijkt ook dat zo'n 9.000
Tigray nog steeds in hechtenis zitten, in een twaalftal locaties verspreid over het land, wat in
tegenspraak is met de beweringen van de regering dat de meesten nu zijn vrijgelaten. Minstens
zeventien Tigray zijn omgekomen in detentie, sommige getuigen halen tot 63 sterfgevallen aan, aldus
Reuters.304
De EHRC eist eind juni 2022 de onmiddellijke vrijlating van de 8.560 Tigray die reeds zes maanden
lang vastzitten in twee kampen in Semera zonder wettelijke basis. De arrestaties werden uitgevoerd
in de districten Abala (zie eerder), Konaba en Berhale in Afar, op initiatief van
veiligheidsfunctionarissen in de regio Afar in samenwerking met lokale ambtenaren die beweerden dat
ze de verplaatsing van personen beperken voor hun eigen veiligheid en om personen te screenen die
verdacht worden van misdaden of een veiligheidsrisico vormen. Verschillende mensen zijn gestorven
aan ziekte en door ontbering, aldus de EHRC.305 In haar rapport van juli 2022, haalt de EHRC aan dat
bijna alle Tigray die waren vastgehouden in verband met de noodtoestand zijn vrijgelaten, maar dat
de bijna 9.000 Tigray die in december 2021 in Afar zijn opgepakt in de zone Kilbeti Resu tot de
publicatie van het rapport vastgehouden blijven in twee kampen in de stad Semera. De beperkte
toegang tot humanitaire en medische zorg in de kampen heeft geleid tot het verlies van levens, aldus
de EHRC.306
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Het Europa External Programme for Africa (EEPA), een expertisecentrum op Hoorn van Afrika
gevestigd in België, schrijft op 12 juli 2022 dat verschillende van haar bronnen in Addis Abeba zeggen
dat er opnieuw een golf van etnisch gemotiveerde detenties gericht op Tigray gaande is. 307 Kibrom
Berhe, lid van de oppositiepartij Baytona Party, is in de hoofdstad gearresteerd.308
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Samenvatting
De veiligheidssituatie in de regionale staat Tigray
Op 4 november 2020 breken gevechten uit in de regionale staat Tigray. Op 28 november 2020 kondigt
premier Abiy Ahmed het einde van de ordehandhavingsmissie in Tigray aan. De federale autoriteiten
zetten een interim-regering op in Tigray. De gevechten gaan echter door in verschillende delen van
Tigray. Op 28 juni 2021 trekken de federale troepen zich terug en nemen de TDF Mekelle in. In juli
2021 trekken Tigray-troepen de aangrenzende regio's Afar en Amhara binnen, naar eigen zeggen in
een poging de druk op de federale regering op te voeren om de de facto blokkade op te heffen en
vanwege de territoriale controle die regio Amhara uitoefent over West- en Zuid-Tigray. De offensieven
van de TDF, die vooral in oktober 2021 grote successen kennen, zijn niet opgewassen tegen de
gecoördineerde aanval van de federale en Amhara-troepen en de inzet van drones vanaf midden
november 2021. De TDF trekken zich begin december 2021 terug richting Tigray.
Sinds aanvang strijden een aantal bondgenoten aan de zijde van het Ethiopische leger tegen de TDF.
De uitbreiding van het conflict in juli 2021 naar de naburige regio’s Amhara en Afar introduceert nieuwe
actoren in het conflict. De verschillende actoren in het conflict maken zich allen schuldig aan
mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht.
Ondanks gevechten op de grens met Afar en in de zones Zuid-, Noordwest- en West-Tigray in de
maanden januari tot maart 2022, is de veiligheidssituatie binnen de regio Tigray in deze periode
relatief rustig. Luchtaanvallen in de eerste twee weken van januari 2022 door de federale regering
treffen verschillende civiele faciliteiten. In mei 2022 is sprake van gevechten in het noorden van Tigray,
op de grens met Eritrea.
Op 24 maart 2022 kondigt de federale regering een onbepaalde en onmiddellijke humanitaire
wapenstilstand af. Sindsdien zijn directe gevechten in het noorden van Amhara en in Afar uitgebleven.
In juni 2022 uiten de federale en de regionale leiders van Tigray hun intentie om de oorlog te
beëindigen. Gesprekken op diplomatiek niveau hebben bij het afsluiten van deze Focus nog niet
plaatsgevonden.
De TDF hebben bij het afsluiten van dit onderzoek de controle over het grootste deel van de regio
Tigray. ASF en Amhara-milities controleren West-Tigray. Ook Eritrese troepen zijn daar aanwezig, net
als in het noorden van Noordwest-, Centraal- en Oost-Tigray.
In de periode oktober 2021 tot maart 2022 bestaat het geweld in de regio Tigray voornamelijk uit
luchtaanvallen en schermutselingen in de zuidelijke delen van de regio Tigray, nabij de grens met
Amhara en Afar. In mei en juni 2022 is opnieuw sprake van gevechten in het noorden en zuiden van
Tigray. In West-Tigray is sprake van deportaties, etnische zuiveringen, buitengerechtelijke executies
en massadetenties in concentratiekampen tegen de Tigray-bevolking door regeringstroepen en
militiegroepen.
Ondanks het duidelijke vooropgestelde doel van de federale missie in Tigray, de arrestatie van TPLFkopstukken, lijdt de burgerbevolking onder het conflict. Mensenrechtenorganisaties en media
rapporteren over grove mensenrechtenschendingen, begaan door verschillende actoren in het conflict.
Veel van de ergste schendingen in deze oorlog zijn toegeschreven aan de Amhara- en Eritrese troepen.
Verschillende rapporten documenteren systematische slachtpartijen, (extreem) seksueel geweld,
vernietiging van civiele infrastructuur en massale plunderingen. Internationale media berichten over
etnische zuivering.
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De schattingen van het aantal slachtoffers lopen sterk uiteen naargelang de bron. ACLED registreert
4.297 dodelijke slachtoffers (niet enkel burgers) in de periode van 4 november 2020 tot 30 juni 2022
in de regio Tigray. De onderzoeksgroep van de UGent onder leiding van Jan Nyssen registreerde tot
12.478 burgerdoden maar schat in maart 2020 dat tot wel 500.000 mensen zijn omgekomen sinds de
start van de vijandelijkhen in november 2020, zowel direct door geweld als indirect door honger en
het gebrek aan medische zorg.
Eritrese vluchtelingen in Tigray worden door alle partijen in het conflict ontvoerd, aangevallen,
vermoord, verkracht, lastiggevallen en bedreigd. Zo’n 20.000 vluchtelingen worden vermist nadat de
kampen in Tigray zijn verwoest. Velen zijn vermoedelijk gedwongen teruggeleid naar Eritrea.
Tigray telt in juni 2022 ongeveer 1,8 miljoen ontheemden. De steden in Tigray huisvesten het grootste
deel van deze IDP’s. Steeds meer IDP’s maken gebruik van smokkelroutes om de regio te ontvluchten.
Eind mei 2022 telt UNHCR 59.327 Ethiopische vluchtelingen in Soedan, waarvan 49.572 uit Tigray die
verblijven in de staten Kassala en Gedaref.
De oorlog heeft geleid tot de bijna totale ineenstorting van het gezondheidszorgsysteem en ook grote
materiële schade berokkent aan de onderwijssector in Tigray. De bewegingsvrijheid van mensen wordt
beperkt door het gebrek aan brandstof en de verstoring van elektriciteit, telecommunicatie en
bankdiensten. In januari 2022 waarschuwt WFP dat 83 % van de Tigray-bevolking voedselarm is, en
bijna 40 % lijdt aan een extreem gebrek aan voedsel. Zo’n 5,2 miljoen mensen (meer dan 90 % van
de bevolking) in Tigray heeft noodvoedselhulp nodig.
Tot het humanitaire bestand dat de federale regering op 24 maart 2022 afkondigt, was het voor
hulporganisaties zeer moeilijk om de broodnodige hulp in Tigray te krijgen. De levering van
humanitaire hulp verloopt in april 2022 moeizaam en minder vlot dan aanvankelijk gehoopt. Konvooien
naar Tigray worden daarna regelmatiger en groter in omvang. Toch blijft de regio kampen met een
gevaarlijk tekort aan brandstof, contant geld, voedsel en medicijnen als gevolg van de blokkade sinds
juni 2021. De geleverde volumes zijn ontoereikend gezien de enorme noden, en er zijn amper
reserves.

De situatie van etnische Tigray in Ethiopië
De vijandelijkheden in het noorden van het land gaan gepaard met repressie en arrestaties van Tigray
in de rest van het land. Antipathie voor het TPLF, die binnen de EPRDF Ethiopië met ijzeren vuist
regeerde van 1991 tot 2019, is wijdverbreid in de hoofdstad en elders in het land. De arrestaties van
Tigray is in golven gebeurd.
De eerste golf valt samen met de start van de vijandelijkheden en volgt op de aanval van het TPLF op
een militaire basis van de ENDF op 4 november 2020. Duizenden Tigray, voornamelijk militair
personeel, zijn opgepakt en ondergebracht in detentiecentra in het hele land op beschuldiging van
verraad. Een jaar in de oorlog is er geen duidelijkheid over hun lot. Begin mei 2022 sterft een Tigraygeneraal en voormalige commandant van de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië in hechtenis.
Een tweede golf arrestaties begint in juli 2021. Nadat de TDF eind juni 2021 de regionale hoofdstad
Mekelle heroveren, zijn duizenden Tigray willekeurig vastgehouden door Ethiopische autoriteiten in
het hele land en overgebracht naar geheime locaties. De autoriteiten sluiten ook tientallen bedrijven,
winkels en bars van Tigray in Addis Abeba.
Ook duizenden Tigray die vanuit Saoedi-Arabië zijn gedeporteerd, samen met andere Ethiopiërs die
er al jaren in moeilijke omstandigheden overleefden, zijn in deze periode willekeurig gearresteerd en
mishandeld. Het aantal repatriëringen vanuit Saoedi-Arabië neemt in de periode van eind juni tot half
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juli 2021 aanzienlijk toe en valt zo samen met een toename van etnische profilering, willekeurige
detenties en gedwongen verdwijningen van Tigray door de Ethiopische autoriteiten in Addis Abeba.
Naarmate de TDF erin slagen verder door te dringen in de regio Amhara in oktober 2021, en de
hoofdstad Addis Abeba bedreigen, nemen de arrestaties van Tigray een derde keer toe. Een aantal
dagen na de invoering van de noodtoestand op 4 november 2021, arresteren veiligheidsdiensten in
de hoofdstad willekeurig Tigray als onderdeel van een escalerend en repressief optreden tegen de
etnische groep. De arrestaties gebeuren via huis-aan-huis bezoeken door veiligheidstroepen, met
steun van burgerwachten die de identiteitsbewijzen van mensen op straat controleren. De meeste
gedetineerden werden vastgehouden zonder aanklacht en zonder toegang tot een advocaat of familie.
Vrijlatingen lijken net zo willekeurig te zijn als de arrestaties. Er is daarnaast sprake van systematische
afpersing door Ethiopische veiligheidsagenten van Tigray die zonder aanklacht worden vastgehouden.
Volgens HRW is sprake van een afname van willekeurige arrestaties van Tigray in februari 2022.
In de eerste twee weken van november 2021 zijn naar schatting 1.000 Tigray gearresteerd. Tussen
november 2021 en februari 2022 zijn 18.000 Tigray opgepakt. Zo’n 9.000 Tigray zitten begin juli 2022
nog steeds in hechtenis in een twaalftal locaties verspreid over het land.
Naast de vele arrestaties is eveneens sprake van wraakaanvallen op Tigray-burgers in gebieden in
Amhara en Afar die door de TDF waren ingenomen en bij de terugtrekking naar Tigray in december
2021 opnieuw werden verlaten.
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Bijlagen
Bijlage 1: Map of the regions and zones in Ethiopia309
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