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Respons 

Etiopia: ONLF og reaksjoner fra myndighetene 

 

 I hvilken grad utsettes ONLF-medlemmer og personer som mistenkes for ONLF-
tilknytning fortsatt for reaksjoner fra etiopiske myndigheter?  

Innledning 

Medlemmer av og personer mistenkt for tilknytning til Ogaden National Liberation Front 
(ONLF), har tidligere blitt utsatt for reaksjoner fra etiopiske myndigheter (se Landinfo 2017). 
Denne responsen belyser i hvilken grad dette fortsatt er tilfellet etter den senere tids politiske 
utvikling i Etiopia. Responsen bygger blant annet på informasjon innhentet under en reise til 
Addis Abeba i oktober/november 2018, hvor ONLF var en av Landinfos samtalepartnere. 
Øvrige muntlige kilder er anonymiserte av hensyn til deres arbeidssituasjon. 

ONLF og den senere tids politiske utvikling 

I juli 2018 ble ONLF offisielt fjernet fra etiopiske myndigheters liste over terrororganisasjoner 
(Etiopias ambassade i Brussel 2018a; Mohamed 2018). 

4. august intervenerte føderale sikkerhetsstyrker i Somali-regionen (se for eksempel BBC 
2018). Intervensjonen resulterte i at Abdi Mohamed Omar, ofte omtalt som Abdi Iley,1 ble 
avsatt som regionalpresident og senere arrestert (Maruf 2018; Aljazeera 2018). Abdi ble 
regionalpresident i juli 2010 (Hagmann 2014, s. 24), og var sentral i opprettelsen av den 
paramilitære styrken Liyu Police og deres bekjempelse av ONLF (se Landinfo 2016). 

Med henvisning til at etiopiske myndigheter hadde tatt positive steg i retning av samtaler og 
fredelige forhandlinger, erklærte ONLF våpenhvile 12. august (ONLF 2018a; Sudan Tribune 
2018). Samme dag sendte ONLF en delegasjon, ledet av talsmann Abdulkahir Hassan Hirmoge, 
til den etiopiske hovedstaden (EBC 2018; Fana Broadcasting Corporate 2018). 

22. august ble Mustafa Mohamed Omer, en uttalt kritiker av Abdi Mohamed Omar, ny 
regionalpresident i Somali-regionen (Ethiopia Observer 2018; Zelalem 2018). ONLF (2018b) 
ga den nye regionalpresidenten sin støtte. 

                                                 
1 Kallenavnet betyr «enøyd», og refererer til Abdis far (kilde A 2018a). 
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Beryktede Jijiga Central Prison, bedre kjent som Jail Ogaden, der mange personer mistenkt for 
tilknytning til ONLF satt fengslet,2 ble stengt 22. september 2018 (kilde A 2018b; Somaliland 
Standard 2018). 

21. oktober signerte etiopiske myndigheter og ONLF en formell fredsavtale (Addis Standard 
2018). En måned senere fløy Ethiopian Airlines, som eies av den etiopiske staten, et større 
antall uniformerte ONLF-medlemmer fra Eritrea til Jijiga, hovedstaden i Somali-regionen 
(Etiopias ambassade i Brussel 2018b; kilde A 2018b). 

1. desember returnerte lederen for ONLF, Mohamed Omar Osman, til Etiopia fra eksil 
(Goobjoog News 2018; Hiiraan Online 2018). 

Reaksjoner fra myndighetene 

Den politiske utviklingen, som skissert over, taler i stor grad for seg selv. Både ONLF og de 
andre kildene som Landinfo tok opp dette med under reisen høsten 2018 (kildene A, B og C), 
forklarte at ONLF-medlemmer og personer som mistenkes for ONLF-tilknytning, ikke lenger 
utsettes for reaksjoner fra etiopiske myndigheter – verken i Addis Abeba eller i Somali-
regionen. Også Landinfos møte med ONLF under reisen høsten 2018 underbygger hvor mye 
situasjonen har endret seg. Mens det før sommeren var svært sensitivt bare å ta opp spørsmål 
knyttet til ONLF med kilder i Etiopia, pratet vi nå fritt og åpent med ONLF på en 
hotellrestaurant midt i den etiopiske hovedstaden. 

Både ONLF og de andre kildene var videre samstemte i at personer fengslet for forhold knyttet 
til ONLF, har blitt løslatt. ONLF understrekte imidlertid at ikke alle er gjort rede for, og at disse 
trolig har blitt drept i perioden fra 1994 til Abdi Mohamed Omar mistet makten. 

 

Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og 
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og 
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt 
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 

                                                 
2 Human Rights Watch (2018) publiserte i juli en rapport om forholdene i Jail Ogaden. Her fremgår det blant annet 
at personer som i myndighetenes øyne støtter eller sympatiserer med ONLF, ble sendt til fengselet for avstraffelse 
og rehabilitering (s. 26). 
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