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Uppdatering beträffande säkerhetssituationen i Etiopien 

Den 9 oktober 2016 införde den etiopiska regeringen ett sex månader långt 

undantagstillstånd som svar på den protestvåg som drabbat landet under 

senaste året. Bakgrunden till protestvågen beskrivs i Lifos Lägesanalys: 

Etiopien (version 1.1) (daterad 2016-12-13). Nedan följer en uppdatering av 

läget i Etiopien sedan införandet av aktuellt undantagstillstånd: 

- Både antal protester och antal protestrelaterade dödsoffer verkar ha 

minskat avsevärt sedan införandet av aktuellt undantagstillstånd. 

Landets premiärminister, Hailemarian Desalegn, meddelade i ett tal i 

parlamentet den 12 januari 2017, att lugn och stabilitet åter råder i 

landet, mycket tack vare allmänhetens stöd och välvilja till 

införandet av undantagstillståndet
1
; 

- En regeringsombildning har genomförts med fokus på att jämna ut 

maktfördelningen mellan de olika etniska grupperna i landet. 

Exempelvis har Oromo People’s Democratic Organisation (OPDO) 

tilldelats 9 av 30 ministerposter
2
; 

- Antalet arresteringar kopplade till undantagstillståndet uppskattas till 

ca 12 500 i hela landet, där majoriteten skett i Amhara och Oromia. 

Bland annat har ledande oppositionspolitiker arresterats. Den 21 

december 2016 meddelade landets premiärminister att ca 10 000 av 

de arresterade kommer att friges etappvis efter genomgången 

utbildning/träning i hur man bedriver fredliga protester.
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De öppna källor, främst i form av nyhetsrapportering, som Lifos tagit del av 

beträffande läget i Etiopien ger bilden av att den regeringskritiska 

protestvågen på ett effektivt sätt dämpats som resultat av införandet av 
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undantagstillståndet. Etiopiska regeringens uttalanden förmedlar även att 

man anser sig ha återtagit kontroll över den tidigare ansträngda situationen.  

Lifos erfar dock att det fortfarande råder svårighet att få tillgång till 

information om vad som faktiskt sker i landet. I och med införandet av 

undantagstillståndet har journalister och massmedia ytterligare begränsats i 

sitt utrymme att fritt rapportera om händelseutvecklingen. Även det faktum 

att diplomater har belagts med restriktioner beträffande deras rörelsefrihet 

påverkar möjligheten till informationsinhämtning negativt. 

Utöver ovan nämnda regeringsombildning har Lifos inte kommit över någon 

information som visar på att fler åtgärder och svåra frågor kommer att 

adresseras av den etiopiska regeringen. Tortyr, missförhållanden i 

fängelser/fångläger, bristfällig rättssektor, omfattande ungdomsarbetslöshet, 

olösta marktvister, bristande yttrande- och pressfrihet samt 

antiterrorlagstiftning är exempel på frågor som fortfarande är olösta och 

som skulle kunna medföra att protesterna återuppstår. Lifos saknar även 

viktig information om de omfattande massarresteringar och dess 

rättssäkerhet som genomförts i undantagstillståndets kölvatten.   

 

 

 


