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Etiopia: Oromo Federalist Congress (OFC)
– Organisasjon og ledelse
– OFC trakk seg fra valget i juni 2021
– Fengslinger av OFC-medlemmer

Innledning
Denne responsen omhandler det politiske partiet Oromo Federalist Congress, OFC
(Kongireesii Federaalawaa Oromoo, KFO), og hvilke reaksjoner medlemmer og
sympatisører av partiet møtes med av myndighetene.
Kildetilfang
Kildetilfanget når det gjelder forhold for politisk opposisjonelle generelt, og OFCmedlemmer og sympatisører spesielt, er svært begrenset. Informasjonstilfanget
omhandler først og fremst fengslingen og deretter løslatelsen av kjente OFCprofiler som Bekele Gerba og Jawar Mohammed1. Mindre kjente OFCmedlemmer og sympatisører har falt i skyggen av disse profilene, og det finnes
svært begrenset informasjon om dem i engelskspråklige kilder.
Kildetilfanget er særlig sparsommelig når det gjelder antall fengslede OFCmedlemmer og sympatisører. Myndighetene oppgir sjelden slike tall, og
uavhengige journalister og menneskerettighetsorganisasjoner har ikke fri tilgang
til å undersøke dette på selvstendig grunnlag. Partiledelsen i OFC (digitalt møte,
februar 2022) har heller ikke den fulle oversikten over hvor mange av deres
medlemmer og støttespillere som sitter fengslet.
Landinfo har tatt kontakt med ledelsen i OFC (digitalt møte, februar 2022) for å
innhente informasjon om partiet og forhold for partiets medlemmer og tilhengere.
Representanter for partiet er ikke en uavhengig kilde, og informasjonen fra kilden
må balanseres opp mot mer nøytrale kilder. Likevel anser vi kilden som viktig for
å belyse OFCs perspektiv.

1

Jawar Mohammed er en sentral oromo-aktivist og grunnleggeren av Oromo Media Network. Se
(Landinfo 2021, s. 14) for mer informasjon.

Som generell bakgrunnsinformasjon om politiske forhold i Oromia har vi
hovedsakelig støttet oss på to fagartikler om det politiske landskapet i Oromia av
de norske forskerne Kjetil Tronvoll og Terje Østebø (Oslo Analytica 2020;
Østebø & Tronvoll 2020). Landinfos notat om politisk utvikling og
menneskerettighetssituasjon i Oromia (Landinfo 2021) gir også nyttig
bakgrunnsinformasjon.
Politisk kontekst
Responsen er tidsmessig avgrenset til forhold etter juni 2020. Drapet på den
kjente sangeren og oromo-aktivisten Hachalu Hundessa 29. juni 2020 førte til uro
og opptøyer flere steder i landet, særlig i Oromia og i Addis Abeba. Opptøyene
medførte anholdelser og fengslinger av politisk opposisjonelle. Ifølge
myndighetenes tall ble 10 000 personer arrestert i Addis Abeba og Oromia for
øvrig i kjølvannet av drapet på Hachalu (Fasil 2020), men det reelle antallet kan
være mye høyere. Det er imidlertid uklart hvor mange av de anholdte som var
OFC-medlemmer og tilhengere, hva som var omstendighetene rundt
arrestasjonene og hvorvidt de anholdte er løslatt.
Reaksjonene mot den politiske opposisjonen økte igjen i omfang i opptakten til
det etiopiske parlamentsvalget i juni 2021. Ifølge den Addis Abeba-baserte
menneskerettighetsorganisasjonen HRLHA, ble OFC utsatt for systematiske og
målrettede angrep av myndighetene for å svekke partiet før valget (Human Rights
League of the Horn of Africa 2021).
I Oromia, og særlig i de vestre delene av regionen, har sikkerhetssituasjonen vært
spent siden 2019 som følge av trefninger mellom Oromo Liberation Army (OLA)2
og føderale og regionale sikkerhetsstyrker. Etter at OLA i august 2021 inngikk et
strategisk samarbeid med Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som kjemper
mot de føderale myndighetene og deres allierte i Nord-Etiopia, har spenningen i
området økt betydelig. Frykt for å bli assosiert med OLA og de konsekvensene en
slik mistanke kan medføre, som arrestasjoner og utenomrettslige drap, har ført til
at alle opposisjonspartier har ilagt seg selv en betydelig grad av selvsensur og
begrenset sin aktivitet (professor i Etiopia-studier, digitalt møte februar 2021;
OFC-ledelsen, digitalt møte februar 2022).

2

Oromo Liberation Army (OLA) var tidligere den væpnede vingen til Oromo Liberation Front
(OLF). Etter at OLF inngikk en fredsavtale med myndighetene i januar 2019, la de fleste OLAkrigerne ned våpnene. Noen krigere fortsatte den væpnede kampen mot myndighetene, særlig i
vestre og sørlige deler av Oromia. OLF har brutt med OLA (selv om det spekuleres i om bruddet
er taktisk og ikke reelt), og er i dag et lovlig registrert politisk parti. OLF og OFC har inngått et
valgsamarbeid i koalisjonen GAMTAA.
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Organisasjon og ledelse
Kort om partiets historie
Ifølge Oslo Analytica (2020, s. 28-29) ble OFC opprinnelig etablert som Oromo
National Congress (ONC) av Merera Gudina i 1996, og endret deretter navn til
Oromo People’s Congress (OPC) etter valget i 2005. I 2012 slo OPC seg sammen
med Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM) og dannet OFC. OFC er
med i Ethiopian Federal Democratic Unity Forum (Medrek), en koalisjon med
ulike opposisjonspartier fra flere etiopiske regionalstater som ble etablert i 2008. I
forbindelse med valget i 2021 inngikk OFC et valgsamarbeid med fem partier,
herunder Oromo Liberation Front (OLF) og Oromo Nationalist Party (ONP), i
koalisjonen GAMTAA.
OFC er et lovlig registrert parti. Partiet har ingen representasjon i parlamentet,
ettersom de ikke deltok i valget i juni 2021 (se s. 5).
Oppslutning
OFC har tradisjonelt hatt størst oppslutning i West Shewa, hvor OFC-leder
Merera Gudina kommer fra. Det er også i dette området at partiet historisk har
drevet valgkamp mest aktivt. Etter at Jawar Mohammed sluttet seg til partiet i
desember 2019, har OFC utvidet sin velgerbase til østlige deler av Oromia, til
områder som Bale, Hararghe og Arsi. Jawar Mohammed er muslim fra ØstOromia, mens Merera Gudina og Bekele Gerba er kristne fra Vest-Oromia. Et
lederskap med større geografisk og religiøs spennvidde har bidratt til å utvide
OFCs velgerbase betydelig (Oslo Analytica 2020, s. 37-39). Jawar Mohammed
har en betydelig velgerappell, særlig blant unge i Oromia, og har med sine to
millioner følgere på Facebook gitt partiet en viktig plattform i sosiale medier. Det
er imidlertid tydelige generasjonsforskjeller i politisk orientering og oppslutning i
Oromia. Jawar Mohammed er svært populær blant den yngre delen av oromobefolkningen, mens de eldre er mer skeptiske, og anser ham for å være
«følelsesstyrt» og polariserende. Videre har OFC større oppslutning i urbane
områder enn i rurale (Oslo Analytica 2020, s. 32-35).
Ettersom OFC ikke deltok i valget i 2021, er partiets reelle oppslutning ukjent.
Det var imidlertid forventet at partiet skulle gjøre det godt i valget (Tasfaye 2021).
Sammen med Oromo Liberation Front (OLF), ble OFC ansett som den viktigste
utfordreren til statsminister Abiys Prosperity Party (PP) i Oromia.
Partiorganisasjon og lederskap
Hovedkontoret til partiet ligger i Addis Abeba (Oslo Analytica 2020, s. 29). Ifølge
OFC (digitalt møte, februar 2022) har partiet rundt 300 lokale partikontorer i
Oromia, men disse har vært stengt siden før valget i 2021 (se s. 5). Kun
partikontoret i Ambo er gjenåpnet.
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OFC har rundt 60 000 medlemmer. Medlemmer får medlemskort, og registreres i
partiets medlemsregister (OFC-ledelsen, digitalt møte februar 2022). Landinfo har
ikke konkret informasjon om hvorvidt alle OFC-medlemmer har medlemskort,
hvordan kortet er utformet, eller på hvilken måte medlemsregistrene føres.
Det finnes lite informasjon om partiets struktur. Human Rights Watch opplyste til
kanadiske innvandringsmyndigheter i 2016 at «the structure of the OFC "seems to
vary substantially," depending on the local area» (Immigration and Refugee Board
of Canada 2016). Oslo Analytica (2020, s. 43) opplyser at OFC-lederskapet er
oppmerksomme på myndighetenes forsøk på kooptering og infiltrering, særlig i
partiets sentralkomite, og at viktige beslutninger derfor tas høyere opp i
partihierarkiet.
OFC ledes av Merera Gudina, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Addis
Abeba. Gudina er en veteran i etiopisk politikk, og fremsto som en lederskikkelse
under oromo-protestene i 2014. Han satt fengslet under EPRDF-regimet fra
november 2016 til januar 2018 (Oslo Analytica 2020, s. 31-32).
Bekele Gerba, også han professor ved Universitet i Addis Abeba, er partiets
nestleder. Han var også en viktig figur under oromo-protestene fra 2014, og satt
fengslet for politisk opposisjonsvirksomhet i perioden 2015-2018. Bekele Gerba
er ansett som en mer konfronterende og «hardliner» oromo-nasjonalist enn Merera
Gudina, som har posisjonert seg som en moderat politiker (Oslo Analytica 2020,
s. 31-32). Andre lederskikkelser er Dejene Tafa (vise-formann), Tiruneh
Gemta (leder av partisekretariatet) og Desta Dinka (leder av OFC Youth League).
Landinfo har ikke funnet informasjon om ledere på lokalt nivå i Oromia.
Politisk plattform
Som partiets navn antyder, arbeider OFC for utstrakt selvstyre for Oromia
innenfor en multietnisk føderasjon, herunder større lokal kontroll over regionens
ressurser (Oslo Analytica 2020, s. 30).
Partiet støtter ikke bruk av politisk vold for å oppnå politiske mål (OFC-ledelsen,
digitalt møte februar 2022), og har, i forbindelse med krigen i Nord-Etiopia,
oppfordret til en fredelig, politisk løsning på konflikten (Addis Standard 2021).
Jawar Mohammed har imidlertid blitt kritisert for polariserende retorikk. Han
tillegges av mange stort ansvar for uroen som oppsto etter drapet på Hachalu i juni
2020, hvor 123 personer ble drept (Landinfo 2021, s. 18). En diplomatisk kilde (epost, februar 2022) omtaler partiet som et populistisk parti.
Med unntak av oromo-saken og en tydelig posisjon i føderalisme-debatten,
mangler OFC, i likhet med de fleste andre etiopiske partier, et detaljert
partiprogram. Oslo Analytica (2020, s. 31) påpeker at mangelen på en helhetlig
politikk, kombinert med et generelt lavt kunnskapsnivå blant de
stemmeberettigede om hva de politiske partiene i Etiopia står for og hva de
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politiske forskjellene mellom partiene er, legger til rette for et personfokusert
politisk landskap hvor velgerne hovedsakelig slutter seg til enkeltkandidater, og
ikke politiske partier.

OFC trakk seg fra valget i juni 2021
Valg på føderale og regionale regjeringsforsamlinger var planlagt avholdt i mai
2020, deretter utsatt til august 2020, blant annet på grunn av covid-19, og til slutt
avholdt i juni 2021. Valget ble avholdt i 446 av landets 547 valgkretser. I noen
valgkretser, blant annet i Oromia, Somali-regionen og i Tigray, gjorde
sikkerhetssituasjonen eller andre forhold det umulig å gjennomføre valg.
Før drapet på Hachalu i juni 2020 var det ventet at valget ville stå mellom OFC og
OLF gjennom koalisjonen GAMTAA, og Abiys Prosperity Party (PP). I mars
2021 besluttet OFC og OLF å trekke seg fra valget i protest. Ifølge disse partiene
lå forholdene ikke til rette for at de kunne drive valgkamp og stille til valg.
I juli 2020 ble Bekele Gerba, Jawar Mohammed og andre OFC-ledere arrestert og
fengslet i kjølvannet av uroen som oppsto etter drapet på Hachalu Hundessa. Også
andre tillitsvalgte i partiet ble arrestert (se s. 7).
I mars 2021 opplyste OFC til menneskerettighetsorganisasjonen HRLHA at 195
av deres lokale partikontorer hadde blitt stengt i Oromia og i andre områder hvor
partiet er til stede. Partiets ledelse (digitalt møte, februar 2022) opplyser at alle
partiets 300 lokale partikontorer ble stengt. Partikontorene skal også ha blitt
ransaket og plyndret (Human Rights League of the Horn of Africa 2021).
Kandidater som stilte for OFC til valget i juni 2021 skal ha møtt så mange
byråkratiske utfordringer at de ikke fikk registrert sine kandidatur på riktig måte
og til rett tid (Borkena 2021). Myndighetene skal også ha brukt virkemidler som
infiltrering og kooptering for å svekke opposisjonspartiene og skape indre splid
(Oslo Analytica 2020, s. 42), samt gitt økonomiske insentiver til potensielle
velgere for å få dem til å «holde seg unna» opposisjonspartiene og stemme på
Prosperity Party (OFC-ledelsen, digitalt møte februar 2022).
OFC opplyser at de har blitt forhindret av lokalt politi i å avholde valgmøter og
andre arrangementer (Oslo Analytica 2020, s. 42-43). Politiet skal ha trakassert
medlemmer og sympatisører, og avskåret partiets medlemmer og tilhengere fysisk
fra å delta på møter og arrangementer i partiets regi. En forsker med god
kjennskap til forhold i Oromia (digitalt møte, oktober 2021) opplyser at
myndighetene bruker trakassering som verktøy til å frustrere opposisjonen til de
«gir opp». Myndighetene skal ved noen anledninger også ha brukt fysisk vold mot
OFC-tilhengere under demonstrasjoner (Oslo Analytica 2020, s. 43).
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I en uttalelse fra desember 2020 begrunnet OFC (som sitert i Fasil 2020)
beslutningen om å trekke seg fra valget på denne måten:
As the OFC has repeatedly expressed in the past, it finds it extremely
difficult to take part in the election when the majority of its members from
federal to kebele […] level who are competing, coordinating, and observing
elections are imprisoned, and majority of its offices, except for its
headquarters, are closed.
Prosperity Party hadde derfor ingen reelle motkandidater i Oromia. Partiet vant
167 av 170 føderale parlamentsseter, samt alle setene i regionalforsamlingen i
Oromia (Tasfaye 2021).
Myndighetene anerkjenner ikke at de har foretatt seg noe som gir OFC grunn til å
trekke seg fra valget, og anklager på sin side OFC for å ha «nektet» å delta
(Human Rights League of the Horn of Africa 2021).
OFC-ledelsen kommenterte ikke valgets legitimitet eller valgresultatet da de ble
løslatt. En diplomatisk kilde (e-post, februar 2022) antar at OFC-ledelsen har
inngått en avtale med myndighetene om å ikke utfordre valgresultatet, mot
løslatelse og deltagelse i den nasjonale dialogprosessen.

Fengslinger av OFC-medlemmer før valget i juni 2021
Som tidligere nevnt, finnes det begrenset informasjon som tallfester antall
arrestasjoner og som forklarer omstendighetene rundt hendelsene. I en artikkel fra
mars 2021, som omhandler OFCs boikott av valget, oppsummerer nyhetsmediet
Borkena (2021) informasjonstilfanget slik: «The number of opposition candidates
arrested, on what grounds they are arrested and the locations of their detention is
undisclosed». Informasjonen under er derfor en sammenstilling av den begrensede
tilgjengelige informasjonen om arrestasjoner av OFC-lederskap og medlemmer
som Landinfo har tilgang til.
Fengslingen av Jawar Mohammed og OFC-lederskapet i juni 2020 og
løslatelse i januar 2022
Føderale myndigheter tillegger, som tidligere nevnt, Jawar Mohammed et stort
ansvar for uroen som oppsto i forbindelse med drapet på Hachalu i juni 2020.3

3

Urolighetene økte i omfang i forbindelse med begravelsen. Jawar Mohammed krevde at artisten
skulle begraves i Addis Abeba og ikke i hjembyen, Ambo. Under uklare omstendigheter skal
Jawar og følget hans ha forsøkt å stoppe gravfølget fra Addis til Ambo, og tvinge båren tilbake til
Addis Abeba. En føderal politimann ble drept under hendelsen, og politiet skal ha funnet våpen og
radiosendere i bilene til Jawars følge.
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Jawar og flere OFC-lederskikkelser ble anholdt og fengslet, til store protester fra
partiets støttespillere.
OFC-lederne satt fengslet i Kality-fengselet i Addis fra juni 2020 til januar 2022,
siktet for blant annet terrorhandlinger. Ifølge OFC-lederskapet og deres
støttespillere var fengslingene politisk motivert, og hadde som formål å «push
them out of the game» (Human Rights League of the Horn of Africa 2021).
Den 7. januar 2022 frafalt påtalemyndigheten tiltalen mot blant annet Jawar
Mohammed, Bekele Gerba, Hamza Borena og Dejene Tafa, og de ble løslatt fra
fengsel. Justisdepartementet begrunnet beslutningen med et ønske om en
inkluderende nasjonal forsoningsprosess, etter at føderale myndigheter hadde
vedtatt å etablere en nasjonal dialog-kommisjon (Al-Jazeera 2022), nedsatt for å
finne løsninger på Etiopias mange politiske konflikter, herunder i Oromia.4
Andre fengslinger
I september 2020 opplyste OFC at nær 80 % av partiets medlemmer i Oromia
utenfor Addis Abeba hadde blitt arrestert i kjølvannet av drapet på Hachalu
Hundessa (Fasil 2020). Avisen Addis Standard, som formidlet partiets uttalelse,
presiserte ikke nærmere omstendigheter rundt anholdelsene.
I januar 2021 ble 80 OFC-sympatisører («supporters») anholdt utenfor
rettsbygningen i Addis Abeba der rettssaken mot OFC-lederskapet fant sted.
Supporterne hadde på seg gule klær i solidaritet med de anholdte OFC-lederne
som var iført gule fengselskjeledresser i retten. Politiet skal ha brukt vold mot alle
med gule klær, og hindret dem adgang til rettssalen (Fasil 2021).
I mars 2021 opplyste OFC (som sitert i Human Rights League of the Horn of
Africa 2021) at mer enn «300 top officials and senior members» hadde blitt
anholdt og fortsatt satt i fengsel uten lov og dom. HRLHA konkluderte i sin
rapport at fengslingen av OFC-kandidater er en målrettet strategi fra PPs side for å
presse partiet ut av valget.
Hvilke myndighetsaktører står bak reaksjonene?
Etiopia er en føderal stat, hvor alle de ti regionalstatene har egne
regionalforsamlinger og politistyrker. Det kommer ikke alltid klart frem i kildene
hvilke myndighetsaktører (føderale, regionale eller lokale) som har ansvar for de
enkelte hendelsene. En etiopisk forsker (digitalt møte, oktober 2021) opplyser at
det hovedsakelig er Oromia Special Police og lokalt politi som reagerer mot
politisk opposisjonelle i Oromia. Samtidig advarer kilden mot å trekke et klart
skille mellom lokale og føderale myndigheter, ettersom de lokale myndighetene
ikke er uavhengig av det føderale myndighetsnivået. Ifølge en etiopisk forsker
4

TPLF og OLA anses som terrororganisasjoner av etiopiske føderalmyndigheter, og er ikke
inkludert i forsoningsarbeidet. OFC har uttalt at de ikke vil være med i den nasjonale
dialogprosessen så lenge TPLF og OLF ikke er med (Oslo Analytica 2022, s. 10).
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(digitalt møte, oktober 2021) kontrolleres begge myndighetsnivåer av Prosperity
Party, og deler ifølge kilden samme «mind set». Selv om de føderale
myndighetene ikke har oversikt over alle hendelser i Oromia, har de ifølge kilden
satt den politiske retningen, som de lokale myndighetene forholder seg til.

Fengslinger av OFC-medlemmer i dag
Det finnes ingen sammenfattende oversikt over hvor mange personer med
tilknytning til OFC som sitter fengslet i dag. Kildene oppgir enten navn på
enkeltpersoner, eller omtrentlige, og i en del tilfeller motstridende, tall på antall
fengslede. De beskriver også i liten grad omstendighetene rundt arrestasjonene,
det vil si hvem som ble arrestert, på hvilket grunnlag, samt sted og tid. Det
fremstår også som uklart hvem som regnes som «OFC-sympatisør», og grensene
mellom OFC-sympatisører og såkalte queerroo5 synes ofte uklare. I mange
nyhetsartikler omtales OLF- og OFC-medlemmer samlet som «opposisjon» og det
er derfor vanskelig å vite hvem kilden faktisk refererer til.
En talsperson for OFC (digitalt møte, februar 2022) opplyste at han ikke kunne gi
eksakte tall på antall OFC-medlemmer som sitter fengslet i dag, fordi
informasjonsflyten fra lokalnivå til partiledelsen er utfordrende. Kilden opplyste
at så langt han hadde kjennskap til, satt åtte OFC-medlemmer fengslet på
nåværende tidspunkt. Alle de fengslede var OFC-ledere på lokalt nivå (zone,
distrikt, woreda), og satt fengslet i lokale fengsler i East Hararghe, Harar, North
Shewa og West Shewa. Kilden kjente ikke til at OFC-medlemmer satt fengslet i
Addis Abeba på tidspunktet for intervjuet. Ingen av de fengslede har blitt tiltalt og
gått gjennom en ordinær rettsprosess. Ifølge kilden er motivet for fengslingene å
svekke OFC som opposisjonsparti.
De fengslede er lokale OFC-ledere eller medlemmer med ulike verv i partiet,
blant annet i forbindelse med organisering av valget (Borkena 2021).
Fengslingene fremstår derfor som målrettede, og synes å ha hatt som formål å
svekke OFC i forbindelse med valget i 2021. Partiledelsen (digitalt møte, februar
2022) kjenner ikke til at sympatisører med en løsere tilknytning til OFC sitter
fengslet i forbindelse med deltagelse i demonstrasjoner og lignende. Kilden
påpekte at partiet ikke har hatt anledning til å organisere demonstrasjoner eller
andre typer arrangementer i OFC-regi etter opptøyene i kjølvannet av drapet på
Hachalu Hundessa i juni 2020, blant annet fordi partiets toppledelse satt fengslet
fra juli 2020 til januar 2021.

5

Se Landinfo (2021, s. 14) for mer informasjon om queerroo-bevegelsen.
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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.
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