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Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van
Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met
aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringspraktijk van de IND en de DT&V
bespreking behoeven in het door u uit te brengen thematisch ambtsbericht met
betrekking tot het conflict in Tigray.
Ik verzoek u de onderstaande onderwerpen te behandelen en in uw ambtsbericht
expliciet melding te maken van relevante, reeds door u geschreven openbaar
gemaakte ambtsberichten over Ethiopië.

1. Politieke en veiligheidssituatie in Tigray
1.1. Kunt u kort ingaan op de politieke ontwikkelingen die de achtergrond vormen
van het conflict, zoals dat zich in Tigray heeft ontwikkeld. Kunt u ingaan op de
veiligheidssituatie in Tigray, met name op de door uiteenlopende bronnen en
organisaties gemelde toename van geweld sinds november 2020 en de
achtergrond hiervan? Kunt u hierbij ook expliciet aangeven hoe de situatie,
waaronder het geweld (qua aard en omvang) en het aantal (burger)slachtoffers
(doden en gewonden) zich heeft ontwikkeld voor, tijdens en na het offensief
rond Mekele, tot aan het einde van de verslagperiode van dit ambtsbericht?
1.1.1. Is dit veelal willekeurig geweld of gericht tegen specifieke groepen?
Indien het geweld gericht is tegen specifieke groepen, zijn het
overwegend Tigreeërs die slachtoffer worden van het conflict of zijn dit
ook andere (etnische) groepen (en welke?)? Waarom zijn deze groepen
specifiek het doelwit/ worden deze groepen specifiek
geviseerd/gemonitord? Bijvoorbeeld, indien Tigreeërs specifiek doelwit
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zijn: Is dat dan vanwege hun etniciteit, of omdat zij (ervan worden
verdacht/aan hen wordt toegedicht) banden (te) hebben, of te hebben
gehad, met TPLF?
1.1.2. Kunt u hierbij ook ingaan op het risico dat specifiek vrouwen lopen om
slachtoffer te worden van geweld? Op welke schaal en vanuit welke
zijde?
1.1.3. Zijn “normale” burgers die geen deelname hebben in het conflict ook
doelwit (bijvoorbeeld op grond van hun etnicititeit)? Op welke schaal en
vanuit welke zijde?
1.1.4. Wie zijn de belangrijkste strijdende partijen/actoren die geweld plegen
in Tigray?
1.1.5. Welke soorten/vormen van geweld worden gebruikt? Gaat het om
geweldsmethodes die hun slachtoffer gericht kunnen raken, of worden
er middelen ingezet die willekeurige slachtoffers maken?
1.1.6. Is het geweld dat plaatsvindt beperkt tot specifieke delen/plaatsen in
Tigray, of vindt het geweld wijdverbreid in heel Tigray plaats?
1.1.7. Hoeveel burgerslachtoffers (doden, gewonden en ontheemden) heeft het
conflict in Tigray tot gevolg gehad?
1.1.7.1. Hoeveel dodelijke (burger)slachtoffers zijn er gevallen?
1.1.7.2. Hoeveel gewonden zijn er (onder de burgerbevolking) gevallen?
1.1.7.3. Kunt u deze aantallen weergeven gerelateerd aan het totaal aantal
inwoners van de regio?

2.

Directie Dienstverlenen
Afdeling Expertise
Team Onderzoek en Expertise
Land en Taal
Datum
28 mei 2021
Ons kenmerk
3358377

Positie slachtoffers van het conflict in Tigray

2.1. Is het voor personen die slachtoffer zijn of slachtoffer vrezen te worden van
het conflict in Tigray mogelijk om bescherming te verkrijgen van autoriteiten of
andere partijen?
2.1.1. Kunt u hierbij ingaan op de beschermingsmogelijkheden in verschillende
gebieden/provincies van Ethiopië, binnen en buiten Tigray?
2.1.2. Zijn er verschillen in de beschermingsmogelijkheden voor etnische
Tigreeërs uit Tigray en voor andere groepen uit Tigray?
2.1.3. Zijn er groepen die van bescherming zijn uitgesloten en zo ja, op grond
waarvan (etniciteit, herkomst?)?
2.1.4. Is het voor personen die slachtoffer zijn of vrezen te worden van het
geweld in Tigray mogelijk om zich in een ander deel van het land te
vestigen om zich zodoende te onttrekken aan het geweld in Tigray?
Welke belemmeringen/beperkingen/problemen kan iemand ondervinden
indien hij/zij zich elders in Ethiopië zou vestigen en in hoeverre zijn die
problemen exemplarisch? Kunt u hierbij aangeven in hoeverre de
mogelijkheden en belemmeringen verschillend zijn voor verschillene
bevolkingsgroepen?
2.1.5. Kunt u hierbij met name ingaan op de vestigingsmogelijkheden voor
Tigreeërs uit Tigray in Addis Abeba?
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3. Positie Tigreeërs
3.1. Kunt u ingaan op de positie van en de behandeling van Tigreeërs in Tigray
los van het conflict in Tigray (voor zover mogellijk) en in overige delen van
Ethiopië (zie ook de passage over de toename van anti-Tigrese sentimenten
sinds 2018 in uw AAB van februari 2021 op pagina 67)?
3.1.1. Ervaren zij problemen, geweld en/of discriminatie door medeburgers
en/of de overheid? Welke vormen hebben deze problemen en/of
discriminatie? Kunt u aangeven op welke schaal dit gebeurt?
3.1.2. Wat is de grondslag voor deze problemen? Wordt die gevonden in een
etnisch motief of een politieke?
3.1.3. Indien en voor zover dit anders is dan voor Tigreeërs die problemen
ondervinden als gevolg van het conflict: Is het voor Tigreeërs mogelijk
om bescherming in te roepen van de autoriteiten of internationale
organisaties? Is het voor deze groep mogelijk om zich in een ander deel
van het land te onttrekken aan voorkomende problemen ?
3.1.4. Hoe worden Tigreeërs herkend als zijnde een etnisch Tigreër?
3.1.5. In uw AAB Ethiopië van februari 2021 schrijft op p. 67 ook dat personen
met een buitenlandse paspoort maar een Tigrese achternaam het naar
verluidt niet toegestaan werd het land te verlaten. Wat kenmerkt een
Tigrese achternaam? Hoe is de situatie voor wat betreft het mogen
verlaten van het land voor deze groep inmiddels?
3.1.6. In hoeverre spreken Tigreeërs afkomstig uit Tigray andere talen dan
het Tigrinya?
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4. Vluchtelingen en ontheemden
Ik verzoek u ten aanzien van het gebruik van de term vluchteling rekening te
houden met het onderscheid in het dagelijks taalgebruik en het juridische
begrip vluchteling.
4.1. Kunt u een feitelijke beschrijving geven van de ontheemden- en/of
vluchtelingenstroom in en uit het land, en de ontstane verplaatsingen binnen
het land als gevolg van de gebeurtenissen in Tigray?
4.2. Hoeveel ontheemden heeft het conflict tot nu toe als gevolg gehad? Waar
vinden ontheemden hun toevluchtsoord?
4.3. Zijn er gebieden in Ethiopië waar binnenlandse ontheemden worden
opgevangen?
4.4. Zo ja, wat is de feitelijke situatie in deze gebieden?
4.5. Kunt u ingaan op de behandeling van Tigreeërs die vanuit het buitenland
naar Ethiopië terugkeren?
Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact
opnemen met Team Onderzoek en Expertise Land en Taal.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Namens deze,
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