
Beste schrijfabonnee,

Op 9 oktober kondigde de Ethiopische regering in Addis Ababa de noodtoestand af. Dit 
gebeurde na weken van aanvallen op overheidsinstellingen en buitenlandse bedrijven. Ook
pakten de autoriteiten vijf oppositieleden op die zich in het openbaar uitspraken tegen de 
regering. Drie van hen zijn aangeklaagd omdat ze zouden hebben opgeroepen tot geweld. 
Amnesty maakt zich zorgen om hun veiligheid.

Al eind vorig jaar braken er protesten uit in de regio waar de Oromo, de grootste 
bevolkingsgroep van Ethiopië, wonen. De aanleiding was een regeringsplan om de 
hoofdstad uit te breiden op land van Oromo-boeren. Later sloten ook delen van de 
Amhara-bevolking zich aan bij de protesten en de roep om meer vrijheden. De politie trad 
hard op, arresteerde demonstranten en hield hen vast in illegale detentiecentra. Er vielen 
honderden doden tijdens de aanhoudende protesten.

Excellentie,

Ik ben bezorgd over leden van de Semayawi Partij, Awake Tezera, Blen Mesfin, 
Abebe Akalu, Eyasped Tesfaye en Tena Yitayew.
Zij zijn op 9 oktober 2016 gearresteerd doordat ze vanwege de huidige politieke 
situatie in het openbaar kritiek hebben uitgesproken op de Ethiopische regering. 
Awake Tezera, Blen Mesfin en Abebe Akalu zijn gearresteerd vanwege 'aanzetten
tot geweld'.

Ik vraag u dringend om onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Awake
Tezera, Blen Mesfin, Abebe Akalu, Eyasped Tesfaye en Tena Yitayew. Zij werden 
uitsluitend aangehouden omdat ze opkwamen voor hun recht op vrijheid van 
meningsuiting.

Verder verzoek ik u om ervoor te zorgen dat ze niet worden onderworpen aan 
foltering of andere mishandeling in afwachting van hun vrijlating.

Als laatste verzoek ik u te stoppen mensen te arresteren die opkomen voor hun 
recht op vrijheid van meningsuiting.

Dank u voor uw aandacht voor dit  urgente geval.

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

Namens Amnesty International Noordwijk:
Mirjam van der Meulen    Noordwijk binnen     071-3618112
Anneke Grondsma             Noordwijk aan zee    071-3625867
Denkt u aan uw handtekening onder de originele brief?


