
Na een hoopvol begin van de regering van Abiy Ahmed in 2018, is de politieke instabiliteit 
in Ethiopië sterk toegenomen. In verschillende delen van het land roepen mensen om 
meer autonomie en is het onrustig. De etnische spanningen worden veroorzaakt door 
verstrengelde belangen waar lastig zicht en grip op te krijgen is. Wel is duidelijk dat de 
humanitaire noden in Ethiopië alleen maar toenemen. 

Het meest in het oog springend is de strijd tussen het leger van de regering en de TPLF 
(Tigray People’s Liberation Front) in Tigray, het noorden van Ethiopië. Daarbij vallen veel 
slachtoffers. Honderdduizenden mensen uit deze regio zijn ontheemd geraakt. Zij zijn 
op de vlucht geslagen voor geweld, verkrachting en plunderingen. Ze moesten alles 
achterlaten, soms halsoverkop. De toevoer van voedsel is beperkt. Miljoenen mensen in 
Tigray kunnen nauwelijks overleven door gebrek aan voedsel en water. 

Daarnaast telt Ethiopië ruim 2.7 miljoen ontheemden en bijna een miljoen vluchtelingen 
uit buurlanden als Sudan, Zuid-Sudan, Eritrea en Somalië. Ondanks de open houding 
van Ethiopië tegenover vluchtelingen zet dit de sociale verhoudingen op scherp, onder 
andere door toenemende druk op schaarse landbouwgrond en watervoorzieningen. 

Ethiopië kent nog meer uitdagingen. Het zeer arme land staat op nummer 173 van 
de 189 op de Human Development Index (2020). Een kwart van de bevolking leeft 
onder de armoedegrens en voor vluchtelingen zijn er weinig mogelijkheden om in hun 
inkomen te voorzien. Het land is kwetsbaar voor droogte, overstromingen en uitbraak 
van besmettelijke ziekten. Houtkap voor brandhout verwoest het toch al kwetsbare 
ecosysteem. Schoon drinkwater is schaars. De problemen komen bovenop de covid-
19-pandemie en een sprinkhanenplaag.

ZOA is er, sinds 1993. Vanwege onze ervaring en goede resultaten zijn we een 
gewaardeerde partner van de Ethiopische overheid, de Verenigde Naties en andere 
hulporganisaties. De langdurige betrokkenheid draagt bij aan het vertrouwen van de 
gemeenschappen waarin wij werken

We zijn er

In het afgelopen jaar is de politieke 
instabiliteit in Ethiopië sterk toegenomen. 
In november 2020 barstte een hevig 
conflict los in Tigray, de meest noordelijke 
regio. Deze strijd heeft al aan veel mensen 
het leven gekost. Honderdduizenden 
mensen sloegen op de vlucht voor geweld, 
verkrachting en moord. Er is sprake van 
een humanitaire ramp.   

• Ethiopië telt meer dan 3 miljoen 
ontheemden, naast de al bestaande 2,7 
miljoen ook de honderdduizenden na het 
uitbreken van de strijd in Tigray.

• Het land herbergt 1 miljoen vluchtelingen 
uit buurlanden.

• Kwart van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens.
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Honger en armoede zetten alle andere ontwikkelingen stil en vormen een grote bedreiging voor de sociale stabiliteit 
in Ethiopië. De covid-19 pandemie en preventieve maatregelen hebben nog verder bijgedragen aan de erbarmelijke 
humanitaire situatie. Er is een geschat verlies van 2,4 miljoen banen. Naar schatting  31 miljoen mensen leven onder de 
armoedegrens, een enorme impact. 

Er zijn te weinig scholen en leerkrachten in vluchtelingenkampen en gemeenschappen. We zetten in op basisonderwijs 
en passende beroepsopleidingen. Wij sluiten aan bij de bestaande kennis, vaardigheden en behoeftes van jongeren. Zo 
kunnen zij een volwaardige plaats in de samenleving gaan innemen.

Spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en tussen de oorspronkelijke bevolking en ontheemden zijn een 
grote zorg. Vaak ligt schaarste van water en landbouwgrond ten grondslag aan oplaaiende conflicten. We hebben 
inmiddels veel ervaring met programma’s voor vredesopbouw waarin we samen werken aan geweldloze oplossingen. 
Daarnaast ondersteunen we hen om zelf te kunnen voorzien in voedsel en inkomen.

Om het tekort aan water tegen te gaan, brengen we in uiterste noodsituaties drinkwater met vrachtwagens. Ook werken 
we aan herstel en aanleg van waterputten en voorzien we in sanitaire voorzieningen. Dit combineren we met intensieve 
voorlichting over hygiëne. Zo willen we sterfte door vervuild water en slechte hygiëne voorkomen. 

Ook onderdak is op sommige plekken in Ethiopië een groot probleem. Vooral in de regio Somali en Tigray is er een groot 
gebrek aan onderdak voor vluchtelingen. Dat brengt hun gezondheid en veiligheid in gevaar, met name die van vrouwen en 
meisjes. ZOA bouwt tijdelijke huizen of biedt reparatiesets aan om huizen op te knappen. 

Hoe we helpen
In Ethiopië biedt ZOA vooral ondersteuning aan vluchtelingen, ontheemden en de kwetsbare lokale bevolking. Het is ons 
doel om ze toekomstperspectief te bieden, ondanks de zware omstandigheden waarin ze leven. Ons werk richt zich in dit 
land op drie pijlers: Noodhulp, Zelfredzaamheid en Vredesopbouw.
• Noodhulp, denk aan onderdak, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.
• Zelfredzaamheid, zodat gemeenchappen in hun eigen behoeften kunnen voorzien.
• Vredesopbouw, om te werken aan positieve en constructieve sociale verhoudingen.

9.736 ontheemden, vluchtelingen en inwoners in 
Gambella doen mee aan vredesopbouw activiteiten, zoals 
sociotherapie (CBS). 

5 miljoen mensen hebben dringend hulp nodig in de regio 
Tigray. ZOA deelt pakketten uit met basisbenodigdheden 
zoals artikelen als dekens en kookgerei. Het gaat 
momenteel om 50.000 ontheemden. 

600 spaargroepen worden opgericht voor vluchtelingen en 
lokale inwoners in de regio’s Somali. De leden ontvangen 
training over digitale financiële diensten. 

12 scholen met in totaal 14.000 leerlingen in Gambella zijn 
geselecteerd voor schoolmaaltijden. We geven trainingen 
aan 200 boeren om beter te produceren en trainingen aan 
1000 moeders met jonge kinderen over gezonde voeding 
en hygiëne.

Help ZOA Ethiopië dit jaar mee met het volgende:“We hoorden ’s nachts ineens 
geweerschoten. De volgende morgen 
bleek ongeveer de helft van de soldaten 
in het kamp gedood te zijn. De rest 
werd in een truck meegenomen. Ik 
zag het met mijn eigen ogen, het was 
verschrikkelijk (…) Wij werden in het bos 
vastgehouden. Het was ijzig koud, we 
hadden honger en waren doodsbang. 
De hele dag hoorde ik kinderen om 
me heen huilen. Ik zit nu in een klein 
vluchtelingenkamp in Amhara waar we 
noodhulp krijgen… maar ik weet echt 
niet hoe het nu verder moet.”  

Melishew (32) uit Tigray in Amhara, Ethiopië
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