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SUMMARY
Ginbot 7 (G7) is a political party founded in 2008. The party promotes change of
regime in Ethiopia, not excluding military means, and is thus illegal. G7 mobilises
Ethiopians in and outside the country. It is however uncertain to what extent G7
activity actually takes place in Ethiopia. Ethiopians have been arrested, charged and
convicted for acts of terror on behalf of G7 in 2009 and 2011. It is however unclear
whether there is ample evidence for their convictions, or if the charges are used as a
pretext to limit unwanted oppositional activity.

SAMMENDRAG
Ginbot 7 (G7) er et politisk parti som ble stiftet i 2008. Partiet arbeider for
regimeendring, også ved bruk av militære virkemidler, og er derfor ulovlig. G7
mobiliserer etiopiere i diasporaen og i Etiopia, men det er usikkert hvor omfattende
partiets aktivitet i Etiopia er. Flere personer har blitt arrestert, tiltalt og dømt for
terrorhandlinger i regi av G7 i 2009 og 2011. Det er imidlertid uklart om
arrestasjonene reflekterer de tiltaltes konkrete tilknytning til terrorplaner eller
handlinger, eller om tiltalene kamuflerer tiltak for å begrense uønsket
myndighetskritisk aktivitet.
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1.

INNLEDNING
Dette notatet omhandler det etiopiske partiet 1 Ginbot 7 (G7). Notatet belyser partiets
stiftelse og program, aktiviteter i og utenfor Etiopia samt etiopiske myndigheters
reaksjoner mot personer som mistenkes å være tilknyttet partiet.
Notatet er basert på informasjon fra et utvalg åpne kilder, fra møter Landinfo har hatt
med ulike kilder under opphold i Etiopia og fra samtaler med etiopiere i eksil som
har tilknytning til partiet.
Mulige konsekvenser for etiopieres politiske aktivitet i eksil er omtalt i responsen
Politisk aktivitet i eksil (Sur Place) (Landinfo 2012).

2.

BAKGRUNN
Etiopisk politikk har siden maktovertakelsen til Ethiopian People’s Revolutionary
Democratic Front (EPRDF) 2 i 1991 vært preget av en marxistisk og sentralistisk
politisk modell som i liten grad har gitt rom for opposisjonell politisk aktivitet.
Denne autoritære tendensen har røtter i den etiopiske politiske kulturen, men
kjennetegnes også av et ideologisk, revolusjonært demokrati og bærer erfaringer fra
den væpnede motstandskampen til Tigray People’s Liberation Front (TPLF) 3 .
Myndighetene avholdt valg på nasjonalforsamling i 1995, 2000, 2005 og 2010, men
gjennomføringen har vært kritisert for å favorisere regjeringspartiet, som er det
dominerende partiet med sterk innflytelse på forvaltningen og rettsapparatet. Det er
registrert opposisjonspartier i Etiopia, men deres handlingsrom er betydelig
begrenset ved lovgivning, en politisert statsforvaltning og etnisk konflikt (Abbink
2010). Ved valget i 2010 deltok 70 registrerte partier. Regjeringspartiet vant alle
setene unntatt ett i nasjonalforsamlingen, og 1904 seter mot opposisjonens fire seter i
regionalforsamlingene.
Siden 1991 har flere etiopiske partier i og utenfor Etiopia hatt væpnet opprør som et
virkemiddel for regimeendring. Blant disse er Oromo Liberation Front (OLF) (se
Landinfo 2010b), Ogaden National Liberation Front (ONLF) (se Landinfo 2011) og
Ethiopian People’s Revolutionary Party (EPRP) (se Landinfo 2010a). Disse partiene

1
Ginbot 7 omtaler seg selv som en bevegelse. Landinfo regner det som et parti fordi gruppen har et formål, en
oppslutning (primært i eksil), en tematisk bredde og en organisasjon (i eksil).

2
The Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF) ledes av partiets formann og statsminister,
Meles Zenawi.
3
TPLF, også kjent som Woyane, ble opprettet i 1975 og regnes som det mektigste partiet i regjeringsparaplyen
EPRDF.
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er ulovlige (Criminal Code 2005), og eventuell aktivitet i Etiopia foregår i hovedsak
under jorden.

3.

PARTIETS STIFTELSE OG PROGRAM
Ginbot 7 4 (omtalt som G7) ble stiftet 15. mai 2008. Navnet betyr 15. mai på
amharisk og refererer til datoen da valget til nasjonalforsamling i Etiopia ble avholdt
i 2005. Partiet ble etablert på initiativ fra Berhanu Nega 5 og Andargachew Tsige.
Begge har røtter i Ethiopian People’s Revolutionary Party (EPRP), og de var aktive i
opposisjonskoalisjonen Coalition for Unity and Democracy (CUD) 6 i forkant og
etterkant av valget i 2005. 7
G7 har ikke utarbeidet konkrete planer for en alternativ politikk, men på partiets
hjemmesider ligger et flere sider langt program (Ginbot 7 u.å.b). Partileder Berhanu
Nega fortalte Landinfo i mai 2009 at partiet primært ønsker et regimeskifte, og at det
har som mål å favne om alle etniske grupper i Etiopia og skape en omfattende
opposisjonell allianse. G7 utelukker ikke bruk av voldelige midler for å styrte den
sittende regjeringskoalisjonen EPRDF. 8 Partiet stilte ikke med kandidater ved valget
i mai 2010 fordi de ikke hadde tillit til valgprosessen.
Ledelsen i G7 har siden opprettelsen av partiet mobilisert etiopiere i eksil i Europa,
Afrika, Australia og Nord-Amerika. De ønsker å mobilisere støtte til gruppens
målsettinger og skape et samlende nettverk av etiopiske opposisjonsgrupper i eksil. I
august 2010 slo partiet seg sammen med to andre uregistrerte politiske grupper i
Etiopia; Afar People’s Party (APP) og Ethiopian Movement for Unity and Justice
(Ethiopian Review 2010). Koalisjonens nye navn er “Alliance for Liberty, Equality
and Justice in Ethiopia” (ALEJE).
Oromo Liberation Front (OLF), under ledelse av Kemal Gelchu, annonserte 2. januar
2012 at partiet gikk bort fra kravet om uavhengighet for oromoene og søkte et
samarbeid med andre etiopiske grupper for regimeendring. Dagen etter gikk ALEJE-

4

Partiets fulle navn er Ginbot 7 Movement for Justice, Freedom and Democracy.

5

Berhanu Nega var ordførerkandidat for CUD i Addis Abeba i 2005.

6

CUD var en opposisjonskoalisjon bestående av fire partier som stilte kandidater ved valget i 2005. CUD vant
mange seter ved valget, men majoriteten av dem boikottet åpningen av parlamentet. Flertallet av CUDs ledere ble
tiltalt for å undergrave landets konstitusjon i 2005/2006. Partiet ble splittet etter arrestasjonen av partiets ledere.
På amharisk er gruppen kjent som Qinijit.

7

I forkant av dette valget ble opposisjonspolitikere gitt taletid i nasjonale medier, og etiopiske myndigheter
høstet internasjonal anerkjennelse for å ta viktige skritt i en mer demokratisk retning. Etter at opposisjonspartier
og -koalisjoner overraskende fikk en tredjedel av setene i den føderale forsamlingen og vant alle mandatene med
unntak av ett i Addis Abeba, brøt det ut uroligheter i landet. Opposisjonen mente valget hadde vært preget av
omfattende valgfusk og ville ikke godkjenne resultatet. Myndighetene strammet på sin side sterkt inn på en rekke
områder og møtte opptøyene med makt (Landguiden u.å.).
8

G7 vektlegger i sitt politiske program blant annet betydningen av frie valg, muligheten for politisk opposisjon
og at et regimes legitimitet ikke kan baseres på våpenmakt. G7 avviser videre indirekte at deres mål kan nås
gjennom “fredelig kamp”, ettersom myndighetene ikke respekterer innbyggernes rett til dissens (Ginbot 7 u.å.).

Temanotat Etiopia: Partiet Ginbot 7
LANDINFO – 20. AUGUST 2012

6

koalisjonen inn for en slik avtale. Dette markerte en ny allianse mellom Kemals
fraksjon av OLF og G7 (Mohamed 2012).

4.

PARTIETS AKTIVITETER I ETIOPIA
I samtale med Landinfo i mars 2011, opplyste partileder Berhanu Nega at G7 har et
utbredt, hemmelig partinettverk i Etiopia. Han fortalte at partiet er organisert i en
cellestruktur og er aktive over hele Etiopia. Cellene er autonome, og hver celle består
av fire-fem personer.
En annen sentral G7-leder (samtale i Oslo februar 2012) har omtalt organiseringen
som quatero (amharisk for cellesystem). Ifølge denne G7-lederen finnes cellene på
alle universiteter og høyskoler i Etiopia, og denne celleorganiseringen skal ha blitt
presentert på etiopisk TV i 2011 i en nyhetssending hvor myndighetene ba etiopiere
være årvåkne for slik aktivitet.
En vestlig diplomatisk kilde (e-poster september 2010 og desember 2011) har
understreket at det ikke foreligger bekreftet informasjon om G7-aktiviteter i Etiopia.
Kilden regnet det som sannsynlig at eventuelle aktiviteter opphørte etter
arrestasjoner av opposisjonelle våren 2009 (se kap. 6). Dette bekreftes av tyske,
sveitsiske og østerrikske immigrasjonsmyndigheter, som etter samtaler med en rekke
kilder i Etiopia i 2010, konkluderte med at bevegelsen knapt er til stede i landet
(Bundesamt für Migration (Schweiz), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(Deutschland) & Staatendokumentation des Bundesasylamtes (Österreich) 2010).
Informasjon om G7s ideer og organisasjon er tilgjengelig i Etiopia. Spesielt vil dette
gjelde i urbane, akademiske miljøer hvor man har tilgang til internett og satellitt-tv.
Samtidig vil begrensningene myndighetene legger på opposisjonell politisk aktivitet,
og spesielt overfor ulovlige politiske grupper, være så omfattende at en eventuell
organisert aktivitet vil være vanskelig å spore. Verken etiopiske myndigheter eller
G7 kan regnes som sikre kilder på tilstedeværelsen av en utbredt G7-cellestruktur i
Etiopia.

5.

PARTIETS AKTIVITETER UTENFOR ETIOPIA
G7 har vært aktive i diasporaen og har siden 2008 bygget opp en organisasjon med
mange tidligere CUD-medlemmer i Europa, Australia og Nord-Amerika. Partiet har
kontorer i mange europeiske land, inkludert Norge, Danmark, England, Nederland,
Sverige, Sveits og Tyskland (Berhanu Nega, samtale i Oslo mars 2011).
Partiet opererer nettstedet ginbot7.com. Dette og en rekke andre tilsvarende
nettsteder er tidvis stengt av myndighetene i Etiopia (U.S. Department of State
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2011). 9 G7 er også ansvarlig for radiosendinger som overføres til Etiopia to ganger
om dagen, tre dager i uken. Radiosendingene overføres på fire forskjellige
båndbredder for å unngå myndighetenes forsøk på å blokkere sendingene (Ginbot 7
u.å.a). Signalene til internasjonale radiosendinger blir tidvis blokkert (Freedom
House 2011).
Ethiopian Satelite Television (ESAT) startet med sendinger til Etiopia fra satellitt i
april 2010, og ble presentert som den første uavhengige nyhetsformidleren av tvsignaler i Etiopia. ESAT overfører programmer, inkludert G7-programmer, 24 timer i
døgnet. Det er uklart hvor stort nedslagsfelt disse sendingene har, men det er et
økende antall etiopiere som har tilgang til satellitt-tv (Freedom House 2011). ESAT
ble i 2011 blokkert elleve ganger av etiopiske myndigheter (Amnesty International
2011a). To etiopiere i eksil med tiknytning til ESAT ble i 2011 tiltalt for brudd på
straffeloven og anti-terrorloven in absentia (Amnesty International 2011a). 10 ESAT
og G7 er delvis finansiert av samme kilder, men er ellers forskjellige enheter, ifølge
en sentral G7-leder (samtale i Oslo februar 2012).

6.

MYNDIGHETENES REAKSJONER MOT G7 I 2009 OG 2011

6.1

ARRESTASJONENE VÅREN 2009
I april 2009 ble G7 for første gang gjenstand for omfattende oppmerksomhet både i
og utenfor Etiopia. 35 etiopiere ble arrestert i Addis Abeba siktet for forsøk på å
velte konstitusjonen. I mai 2009 ble ytterligere 11 personer siktet. Den 4. juni 2009
tok myndighetene ut tiltale mot disse 46 etiopierne. De ble tiltalt for medlemskap i
en ulovlig gruppe, G7, og for å planlegge henrettelser av myndighetspersoner
(Abbaymedia 2009). Det ble ikke gitt mer informasjon om hvem disse
myndighetspersonene var.
Ifølge en diplomatisk kilde Landinfo kontaktet i desember 2009, bestod gruppen av
46 tiltalte i hovedsak av nåværende og tidligere offiserer i den etiopiske hæren.
Ifølge journalisten Peter Heinlein (2009) var det imidlertid også personer i sivil
myndighetssektor blant de arresterte. Flertallet av de 46 tiltalte nektet for å ha
tilknytning til G7 og anklaget myndighetene for å konstruere denne tilknytningen. 11
De arresterte skal i hovedsak ha vært av amharisk opprinnelse.
Den føderale domstolen dømte i 2009 40 av de 46 tiltalte. De ble funnet skyldige i
fem
av
tiltalepunktene
etter
den
etiopiske
straffeloven,
bl.a,:
(i) planlegging av drap på regjeringsmedlemmer, (ii) anslag mot strøm og
9

I 2009 var det 447 000 internettbrukere i Etiopia, 47 000 av disse hadde et fast abonnement, og av disse hadde
3500 tilgang på bredbånd. Det statseide Ethio Telecom har monopol på all teletjenester. Etiopia er det eneste
landet i Afrika sør for Sahara som blokkerer nettsider. Dette skjer sporadisk og spesielt i forbindelse med politisk
sensitive perioder. Myndighetene blokkerer da IP-adresser og domenenavn til politiske grupper, nyhetstjenester
og menneskerettighetsgrupper.
10

Abebe Belew og Neama Zeleke.

11

Dette gjelder ikke G7-lederne Berhanu Nega og Andergetchew Tsige, som begge oppholder seg utenfor
Etiopia.
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krafttilførsel og (iii) planer om å fjerne statsminister Meles Zenawi fra makten
(Velorientert diplomatisk kilde, e-post desember 2009).
Fem 12 av de tiltalte ble dømt til døden, 33 13 ble idømt livstid, mens to ble idømt ti
års fengsel på bakgrunn av at de hadde innrømmet forholdet. Åtte av dem som ble
idømt livstid befant seg i eksil.
Flere av de tiltalte har forklart at de ble utsatt for fysiske overgrep med hensikt å få
dem til å tilstå (U.S. Department of State 2010). I anledning dødsdommen til fem av
de tiltalte, forklarte dommeren at dette var personer som tidligere var straffet for
liknende forhold. 14
Etter anke stadfestet etiopisk høyesterett 25 livstidsdommer 11. november 2010. 15
Høyesterett opprettholdt dødsdommene til Berhanu, Andargachaw, Muluneh og
Melaku. Kun Melaku oppholdt seg i Etiopia ved domfellelsen (Ethioplanet u.å.)
De som ble dømt for planlegging av regimeendring, hadde i hovedsak militær
bakgrunn. Hvorvidt disse i virkeligheten var aktive for G7 er i henhold til en vestlig
diplomatisk kilde (e-post desember 2009) usikkert. Det er ikke utenkelig at noen av
siktelsene kan være begrunnet, i hvert fall delvis, ifølge den diplomatiske kilden.
Men den samme kilden mente det var lite sannsynlig at G7 som organisasjon stod
bak en konspirasjon av slike dimensjoner.
To av dem som ble dømt in absentia, Habtewold og Yenealem, var redaktører for
G7s politiske nyhetsbrev, som er forbudt i Etiopia (Committee to Protect Journalists
2010).
G7s leder, Berhanu Nega har hevdet (samtale i Oslo mai 2009) at arrestasjonene i
2009 primært var et resultat av et internt opprør i hæren, og ikke politisk motivert.
Ifølge Berhanu var det militære ledere med amhara-bakgrunn som stod bak opprøret.
6.2

SAKEN MOT ANDUALEM ARAGE ET AL. 2011
Siden mars 2011 har minst 114 journalister og opposisjonspolitikere blitt arrestert i
Etiopia, anklaget for å være involvert i ulike terroristgrupper (Amnesty International
2011). Kilder Landinfo møtte i Etiopia i mars 2012 påpekte at antallet arresterte
personer kunne være høyere. En etiopisk opposisjonell (møte i Addis Abeba mars
2012) anslo antallet arresterte til å være 401 per mars 2012. Dette utgjør den største
arrestasjonsbølgen siden myndighetene slo bredt ned på regimekritikere etter
parlamentsvalget i 2005 (Vestlig diplomatisk kilde, e-post september 2011).
12

Berhanu Nega, Muluneh Eyoel, Andergetchew Tsige, Mesfin Aman (dømt in absentia) og Melaku Teferra (i
Etiopia).
13

Alehubel Amare (absentia), Yaregal Yimam (absentia), Dan (fullt navn ikke tilgjengelig, in absentia), Aweke
Afewerk (in absentia), Dereje Habtewold (in absentia), Daniel Assefa (in absentia), Chekol Getahun (in
absentia), Efrem Madebo (in absentia), Fasil Yenealem (in absentia), Brigadier General Teferra Mamo,
Asamnew Tsige, Tsige Habtemaryam, Mengistu Abebe, Lt. Col. Solomon Ashagre, Lt. Col. Alemu Getenet,
Major Mesekere Kassa, Lt. Col. Getachew Berele, Captain Temesgen Bayleyegn, Getu Worku, Lt. Col. Fantahun
Muhaba, Lt. Col. Abere Asefa, Major Misganaw Tessema, Yeshiwas Mengesha, Emawayish Alemu, Lt. Col.
Demsew Anteneh, Yeshiwas Mitiku, Gobena Belay, Amerar Bayabil, Goshirad Tsegaw, Wudneh Temesgen,
Yibeltal Birhanu, Major Mekonen Worku og Kifle Sinshaw.
14

Her refereres det til domfellelsen av politiske ledere etter valget i 2005. I 2007 ble deres livstidsdommer
omgjort og omfattet av et amnesti.
15

Det var bl.a. Fanaye Wube (Maj.), Ababu Tefera (Lt.), Getu Wolde og Aragaw Asfaw (Inspector).
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De fleste tiltalte er medlemmer av de to største oromopartiene, Oromo Federalist
Democratic Movement (OFDM) og Oromo People’s Congress (OPC). Blant de
tiltalte er det imidlertid en gruppe på 24 personer som er anklaget for G7-aktivtiet.
Dette er saken mot Andualem Arage et al., også omtalt som Ginbot 7-saken.
6.2.1

Arrestasjoner i Etiopia

Den 14. september 2011 ble journalisten Eskinder Nega og opposisjonspolitikerne
Andualem Arage, Nathanial Mekonnen, Asaminew Berhanu og Zemene Molla
arrestert i Addis Abeba. Andualem, Nathanial og Asaminew 16 har fremtredende
posisjoner i opposisjonskoalisjonen Unity for Democracy and Justice (UDJ) 17 , mens
Zemene er generalsekretær i Ethiopian National Democratic Party (ENDP). 18 De fire
ble arrestert på grunn av mistanke om deltakelse i G7 (Amnesty International 2011,
s. 9). Ifølge en velinformert etiopisk opposisjonell (møte i Oslo februar 2012) var
ingen av de arresterte forbundet med G7.
I tillegg til disse fire ble Yeshewale Yehunalem (medlem av UDJ), Mitiku Damte
(medlem av UDJ i Desse), Yohannes Terefe (ukjent bakgrunn) og Andualem Ayalew
arrestert. Andualem ble kidnappet i Sudan, ifølge en velorientert
diplomatisk kilde (1) Landinfo snakket med i Etiopia i mars 2012. Andualem hadde
angivelig oversikt over andre G7-medlemmer. Det er uklart hvorfor Yeshewale,
Mitiku og Yohannes ble arrestert og hvilken relasjon de har til G7.
Den 10. november 2011 ble alle disse åtte personene tiltalt for brudd på en rekke
bestemmelser i anti-terrorloven (Anti-Terrorism Proclamation).
6.2.2

Tiltale mot 16 personer i eksil

I tillegg til de åtte som allerede er omtalt, ble 16 eksiletiopiere tiltalt i samme sak
(Andualem Arage et al.), in absentia (se vedlegg 8.1). Fire av disse er G7-ledere
(Andargachew Tsige, Berhanu Nega, Efrem Madebo og Mesfin Aman), mens én
(oberst Alebel Amare) er medlem av Amhara Democratic Force Movement (en
væpnet opposisjonsbevegelse i eksil).
Ifølge Amnesty International (2011, s. 19) har tre av de tiltalte i eksil ukjent politisk
tilhørighet; Desalegn Arage Wale, Wube Robe og Elias Molla. En velinformert
etiopisk opposisjonell Landinfo møtte i februar 2012, forklarte imidlertid at Desalegn
og Elias representerte ENDP og ikke G7. Kilden mente videre at G7-ledelsen i eksil
ga ordre til G7-medlemmer i Etiopia om å støtte ENDP i landet. Alebel Amare skal
ifølge samme kilde ha hatt møter med G7 utenfor Etiopia, men tilhører selv ikke
organisasjonen. Wube Robe var ifølge kilden et pseudonym.

16

Asaminew ble senere satt fri uten tiltale.

17

UDJ, en utbryterfløy fra CUD (Qinijit), ble stiftet i juni 2008 for å stille til parlamentsvalget i 2010.

18

ENDP har ifølge en velinformert etiopisk opposisjonell (samtale i Oslo februar 2012) røtter i Ethiopian
Democratic Party (EDP). EDP ble stiftet i 1999. I 2003 ble EDP forent med Ethiopian Democratic Union (EDU)
og Medhin. Partiet endret da navn til UEDP-Medhin. UEDP-Medhin var fram til oktober 2005 ett av fire partier i
CUD-alliansen. I dag går partiet under navnet Medhin. Det er ikke kjent hvilken relasjon Medhin og ENDP har i
dag.
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Blant de tiltalte i eksil er det også fem journalister (Fasil Yenealem19 , Abebe
Belaw 20 , Abebe Gelaw 21 , Mesfin Negash 22 og Abiye Teklemariam 23 ), én
menneskerettighetsaktivist (Obang Metho), én politisk leder (Zelelie
Tsegaselassie 24 ) samt lederen for Ethiopian Satelite Television (ESAT) (Neamen
Zeleke).
6.2.3

Tiltalepunktene

De 24 i Andualem-saken ble tiltalt etter paragrafene 3, 4, 5 (ikke alle), 6, 7 (ikke
alle), 248 og 252 i straffeloven (Criminal Code 2005). De er tiltalt for følgende
forhold:
1. Terrorhandlinger ved å ha skyld i en annen persons død og alvorlige skade,
ved å utsette offentligheten for alvorlig risiko, ved å kidnappe, ved å
ødelegge offentlige bygninger og ved å forstyrre offentlige tjenester
2. Planlegging av, forberedelser/konspirasjon til og forsøk på å gjennomføre
terrorhandlinger
3. Oppmuntring til terrorisme
4. Høyforræderi ved å ha kontakt med en annen stat som er i krig med Etiopia
(Eritrea)
5. Spionasje
6. Deltakelse i en terrororganisasjon gjennom aktivitet som leder eller
beslutningstaker i organisasjonen (gjelder tiltalte 1 til 18, se vedlegg 8.2)
7. Deltakelse i terrororganisasjon gjennom å verve andre, trene eller være
medlem (gjelder tiltalte 19 og 20, se vedlegg 8.2)
6.2.4

Domsavsigelse

Den 27. juni 2012 ble de 24 tiltalte i Andualem-saken funnet skyldige i flere av
tiltalepunktene ved Lideta føderale domstol i Addis Abeba. Dom falt 13. juli 2012,
og det ble avsagt fengselsdommer fra åtte år til livstid (Reuters 2012).
6.2.5

Bakgrunnen for arrestasjonene

Det er usikkert hva som ligger til grunn for arrestasjonene i Ginbot 7-saken. Flere av
de arresterte er tilknyttet opposisjonspartiet UDJ. EPRDF kom med en klar advarsel
til UDJ i mars 2011 om at medlemmer av partiet holdt på med ”ulovlige aktiviteter
under dekke av lovlig opposisjon”, og at myndighetene fulgte dem tett og kom til å
19

Fasil er tilknyttet ESAT.

20

Abebe er tilknyttet Addis Dimts og ESAT.

21

Abebe er tilknyttet Addis Voice og ESAT.

22

Mesfin var tilknyttet avisen Addis Neger som nå er stengt.

23

Abiye var tilknyttet avisen Addis Neger som nå er stengt.

24

Leder for All Ethiopian Democratic Party, i eksil etter 2010.
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slå ned på det (Vestlig diplomatisk kilde, e-post september 2011). Dette kan forstås
som en indirekte referanse til G7. Både G7 og UDJ har røtter i CUD (Qinijit) og
rekrutterer medlemmer fra samme miljøer. UDJ er til forskjell fra G7 et lovlig
politisk parti som anerkjenner konstitusjonen og stiller kandidater ved valg. Ifølge en
vestlig diplomatisk kilde (e-post desember 2011) har myndighetene fremlagt
eksempler på at opposisjonspolitikere som før har gått inn for en fredelig linje, nå har
etablert kontakt med G7. I forbindelse med arrestasjonene uttalte det føderale politiet
i Etiopia at de hadde bevis på at de tiltalte var tilknyttet det de omtalte som G7s
terrorplaner (Tekle 2011).
På en pressekonferanse avholdt 16. september 2011 avviste UDJ kategorisk at de
arresterte medlemmene var involvert i ulovlige aktiviteter. Partiet hevdet at EPRDF
brukte anti-terrorlovgivningen for å stoppe kritikere, og at arrestasjonene ytterligere
ville øke misnøyen i befolkningen som allerede er stor grunnet inflasjon, prisstigning
og inspirasjon fra den arabiske våren (Vestlig diplomatisk kilde, e-post september
2011).
En opposisjonell som Landinfo møtte i Etiopia i mars 2012 forklarte at det er tre
bevis i Andualem-saken:
1. Kontakt over sosiale medier på Internett mellom eksiletiopiere tilknyttet G7
og tiltalte etiopiere i hjemlandet
2. E-poster sendt fra G7 i eksil til personer i hjemlandet
3. Oversendelse av G7s partiprogram fra G7 i eksil til etiopiere i hjemlandet
Kilden understreket at mange tusen etiopiere mottok tilsvarende e-poster fra G7.
Flere velorienterte, diplomatiske kilder (1, 2 og 3) Landinfo møtte i mars 2012
forklarte at bevisene som er lagt fram i disse sakene, er tynne, og at terskelen er lav
for å bli dømt for terror.
Etter Landinfos vurdering var frykten for spredning av tilsvarende opprør som fant
sted i blant annet Tunisia, Libya, Egypt, Syria og Jemen i 2011 den viktigste årsaken
til at myndighetene foretok disse arrestasjonene. De arresterte ble ansett å ha evne til
å oppmuntre til protester mot etiopiske myndigheter. Det var nettopp den arabiske
våren som var tema for Eskinder Negas foredrag forut for arrestasjonene i september
2011.
Bevisene som ble lagt fram under rettssaken mot disse 24 personene i mars 2012, var
ifølge flere av kildene vi møtte i Addis Abeba i vår, tynne. Foruten Andergetchew
Tsige, Berhanu Nega, Efrem Madebo og Mesfin Aman, som alle erkjenner å være
G7-ledere, er det usikkert hvilket forhold de resterende 20 tiltalte har til bevegelsen.
.
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8.

VEDLEGG

8.1

PERSONER TILTALT FOR G7-AKTIVITET I 2011
Tiltalte i Andualem et al.-saken
I Etiopia:
Eskinder Nega
Andualem Arage
Nathaniel Mekonnen
Kinfemichael Debebe
Yohannes Terefe
Yeshewale Yehunalem
Mitiku Damte
Andualem Ayalew

Journalist
Nestleder i UDJ
Leder for UDJ
Medlem av All Ethiopian Democratic Party
Medlem av UDJ, kandidat ved valget i 2010
Medlem CUD (EDP), kandidat for UDJ i 2010valget

In absentia:
Fasil Yenealem
Abebe Belaw
Abebe Gelaw
Abiye Teklemariam
Mesfin Negash
Obang Metho
Zelelie Tsegaselassie
Neamen Zeleke
Andargachew Tsige
Berhanu Nega
Efrem Madebo
Mesfin Aman
Colonel Alebel Amare
Desalegn Arage Wale
Wube Robe
Elias Molla

Journalist tilknyttet ESAT (Ethiopian Satelite
Television)
Journalist tilknyttet Addis Dimts og ESAT
Journalist tilknyttet Addis Voice og ESAT
Journalist tilknyttet tidligere Addis Neger
Journalist tilknyttet tidligere Addis Neger
Menneskerettighetsaktivist
Leder av All Ethiopian Democratic Party, i eksil
etter 2010
Leder for ESAT
G7-leder
G7-leder
G7-leder
G7-leder
Amhara Democratic Force Movement
ENDP
Pseudonym
ENDP
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8.2

PERSONER TILTALT FOR G7-MEDLEMSKAP I 2009
1. Brigadier General Teferra Mamo
2. General Asamnew Tsige
3. Berhanu Nega, G 7-leder (tiltalt in absentia)
4. Andargachew Tsige, G7-leder (tiltalt in absentia)
5. Muluneh Eyoel, G7-leder (tiltalt in absentia)
6. Dereje Habtewold, G7-medlem (tiltalt in absentia)
7. Mesfin Aman, G7-medlem (tiltalt in absentia)
8. Daniel Assefa, G7-leder (tiltalt in absentia)
9. Chekol Getahun, G7-leder (tiltalt in absentia)
10. Efrem Madebo, G7-leder (tiltalt in absentia)
11. Tsege Habtemaryam (80 år gammel mann)
12. Getu Worku
13. Amerar Bayabil
14. Goshirad Tsegaw
15. Abere Asefa
16. Misganaw Tessema
17. Fanaye Wube
18. Yeshiwas Mengesha
19. Melaku Teferra
20. Getu Wolde
21. Mengistu Abebe
22. Emawayish Alemu
23. Kifle Sinshaw
24. Adugna Alemayehu
25. Demsew Anteneh
26. Ababu Teferi
27. Aragaw Asfaw
28. Fantahun Muhaba
29. Wudneh Temesgen
30. Ayten Kassa
31. Yeshiwas Mitiku
32. Gobena Belay
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33. Alehubel Amare (tiltalt in absentia)
34. Dan (tiltalt in absentia)
35. Aweke Afewerk (tiltalt in absentia)
36. Amanuel (tiltalt in absentia)
37. Yaregal Yimam (tiltalt in absentia)
38. Fasil Yenealem (tiltalt in absentia)
39. Yibeltal Birhanu
40. Mekonen Worku
41. Alemu Getenet
42. Adefris Asamnew
43. Mesekere Kassa
44. Getachew Berele
45. Temesgen Bayleyegn
46. Solomon Ashagre
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