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Etiopia / Oromojen asema ja Tigrayn konfliktin vaikutus 

oromoihin, konfliktin vaikutus Etiopian terveydenhuoltoon
  

Ethiopia / The status of the Oromos and the impact of the 

Tigray conflict on the Oromos, the impact of the conflict 

on Ethiopian health care 

 

Kysymykset 

1. Onko Tigrayn konflikti vaikuttanut oromoiden asemaan Etiopiassa? Onko oromoihin 

kohdistunut oikeudenloukkauksia Tigrayn konfliktista johtuen? Jos on, kenen taholta? Ovatko 

oromotaustaiset toimijat tehneet yhteistyötä Tigray People's Liberation Front (TPLF) -puolueen 

kanssa? 

2. Mikä on ollut oromoiden asema Addis Abebassa marraskuun 2020 jälkeen ja onko 

oromoihin kohdistunut oikeudenloukkauksia kaupungissa? Onko Etiopian viranomaiset 

kohdistaneet oikeudenloukkauksia oromoihin? 

3. Onko oromoita pidätetty? Jos on, minkä tasoisiin toimijoihin pidätykset ovat liittyneet? 

4. Onko Tigrayn konflikti tai muut seikat vaikuttaneet maan terveydenhuoltoon Tigrayn 

maakunnan ulkopuolella? 

Questions 

1. Has the Tigray conflict affected the status of the Oromos in Ethiopia? Have the Oromos 

been subjected to infringements due to the Tigray conflict? If so, by whom? Have actors of 

Oromo background collaborated with the Tigray People's Liberation Front (TPLF) -party? 

2. What has been the status of the Oromos in Addis Ababa since November 2020 and have 

the Oromos been subjected to infringements in the city? Have the Oromos been targeted by 

Ethiopian authorities? 

3. Have Oromos been arrested? If so, what level of actors have the arrests been involved 

with? 

4. Has the Tigray conflict or other issues affected the nation's health care system outside the 

Tigray state? 

 

Taustaa 

Oromot ovat Etiopian suurin yksittäinen etninen ryhmä.1 Heidän osuutensa Etiopian 115 

miljoonaisesta2 väestöstä on arviolta 34 − 35 %.3 Huolimatta koostaan, oromot ovat olleet viime 

vuosisadan alkupuolelta lähtien Etiopian keskushallinnon sorron, sekä assimiloivan ja 

marginalisoivan politiikan kohteena. Tyytymättömyyden seurauksena oromot perustivat 1970-

luvulla Oromo Liberation Front (OLF) -järjestön, jonka tavoitteena oli poliittisen vaikuttamisen ja 

                                                   
1 MRG 22.7.2020. 
2 UNFPA 2020. 
3 MRG 22.7.2020; USDOS 11.3.2021. 
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aseellisen taistelun avulla edistää oromoiden asemaa ja vahvistaa heidän 

itsemääräämisoikeuttaan.4 

Etiopiaa vuodesta 1991 vuoteen 2018 hallinnut Ethiopian People's Revolutionary Democratic 

Front (EPRDF) -koalitio jatkoi edellisten hallintojen tapaan oromoihin kohdistuvaa syrjivää 

politiikkaa, ja oromot olivat EPRDF-hallinnon oikeudenloukkausten ja painostustoimien 

kohteena. Hallitus syytti OLF-järjestöä terroristisesta toiminnasta, mikä riitti perusteeksi 

tukahduttaa laajempi oromo-väestön aktivismi.5 Vaikka oromoiden ODP (Oromo Democratic 

Party) -puolue oli mukana EPRDF-koalitiossa6, oli hallituksen noudattama politiikka pääosin 

Etiopiassa vähemmistönä olevan tigre-vähemmistön ja heidän Tigrayan People’s Liberation 

Front (TPLF) -järjestönsä dominoimaa.7 Oromo-väestön näkemys on ollut, että Oromia-

osavaltion taloudellisia voimavaroja riistetään keskushallinnon toimesta. Erityistä 

tyytymättömyyttä herätti muutama vuosi sitten liittovaltion pyrkimys laajentaa pääkaupunki 

Addis Abeban aluetta ottamalla käyttöön oromoille kuuluvia maita pääkaupunkia 

ympäröivästä Oromia-osavaltiosta.8  

TPLF-järjestön valta-aseman rapautuminen Etiopiaa hallitsevassa EPRDF-koalitiossa ja oromo-

taustaisen Abiy Ahmedin valinta huhtikuussa 20189 Etiopian pääministeriksi nostatti oromo-

väestössä toiveita oromoiden aseman paranemisesta. Alku vaikutti hyvältä; Abiy vapautti 

tuhansia poliittisia vankeja, kumosi poliittisia oikeuksia rajoittavia lakeja, salli lainvastaisena 

pidetyn OLF-järjestön toiminnan ja sen maanpaossa olleiden aktivistien paluun kotimaan 

politiikkaan.10 Oromot odottivat myös taloudellisen syrjäytymisen päättymistä ja pääsyä 

poliittisen vallankäytön ytimeen. Oromo-nationalistit toivoivat merkittävämpää vallan 

siirtämistä liittovaltiolta Oromian osavaltiolle.11 

Kohta kolme vuotta kestänyt Abiyn valtakausi on ollut monille oromoille pettymys. Abiy ei ole 

kyennyt vastaamaan oromoiden toiveisiin riittävällä tavalla, ja jotkut hänen politiikkaansa 

tyytymättömät ovat syyttäneet häntä petturuudesta ja autoritaarisista otteista.12 Vuonna 1994 

voimaan tulleen perustuslain mukaan Etiopia on liittovaltio, jonka 10 osavaltiota on 

muodostettu pääosin suurimpien etnisten ryhmien perusteella. TPLF:n dominoiman EPRDF-

hallinnon aikana poliittisen filosofian perusajatus oli sallia osavaltioiden ja eri kansojen vahva 

itsemääräämisoikeus ja suvereniteetti.13 Abiy on tehnyt pesäeroa perustuslain periaatteisiin ja 

korostanut sen sijaan Etiopian eri kansojen asemaa osana Etiopian yhtenäisvaltiota. Hän 

haluaisi palauttaa Etiopian kansakunnan suuruuden siksi, mitä se on ollut aiemmin historiassa. 

Valtaantulonsa jälkeen Abiy on usein puhunut Etiopian loistokkaasta historiasta ja sitä 

johtaneiden keisareiden ja prinssien suuruudesta. Pääministerin romantisoiva historian tulkinta 

on osa kontekstia, jonka tavoitteena vallan vahvempi keskittäminen liittovaltion 

keskushallinnon käsiin. Yhtenäisvaltion ideaa korostava näkemys on aiheuttanut välirikon 

keskeisiin oromo-poliitikkoihin, jotka olivat nostamassa Abiya pääministeriksi.14 Valta-asemansa 

EPRDF-koalitiossa menettänyt TPLF-järjestö sekä Abiyn oromo-oppositio haluaisivat pysyä 

federalistisessa järjestelmässä, missä poliittinen ja taloudellinen valta olisi jaettu liittovaltion ja 

                                                   
4 MRG 1/2018.  
5 MRG 1/2018.  
6 WP 23.12.2019. 
7 FP 11.2.2021. 
8 The Guardian 12.2.2017; MRG 19.8.2020; The Africa Report 11.1.2021. 
9 WP 23.12.2019. 
10 HRW 4.4.2019; Abdi 14.8.2020.  
11 ICG 3.7.2020.  
12 ICG 3.7.2020; France24 12.7.2020. 
13 WP 23.12.2019; FP 11.2.2021. 
14 WP 23.12.2019; Al-Jazeera 25.11.2020. 
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osavaltioiden hallintojen kesken. Tämän ajattelun mukaan Etiopian tulisi olla monietninen ja -

kulttuurinen federaatio, missä autonomiset osavaltiot voisivat käyttää merkittävää poliittista ja 

kulttuurista valtaa, ja missä eri etniset ja kielelliset yhteisöt voisivat elää rinnatusten. Federalistit 

vastustavat Abiyn politiikkaa, joka heidän mukaansa asettaa liittovaltion keskushallinnon liian 

vahvaan asemaan suhteessa osavaltioihin, ja joka korostaa kulttuurista yhtenäisvaltiota ja 

etiopialaista identiteettiä etnisen ja kulttuurisen moninaisuuden kustannuksella.15 

Abiyn harjoittaman politiikan seurauksena jotkut oromo-oppositiosta ovat alkaneet tukea 

TPLF:n taistelua liittovaltion joukkoja vastaan, vaikka aiemmin vastustivatkin tigrejen TPLF-

järjestön valta-asemaa ja sen muita etnisyyksiä syrjivää politiikkaa.16 Etiopian armeijan 

sotilaallisen väliintulon Tigrayn osavaltiossa marraskuun alussa 2020 koetaan uhkaavan 

perustuslailla turvattua osavaltioiden autonomista asemaa.17   

Oromo-opposition aktivismi ja poliittiset näkemyserot pääministeri Abiyn johtaman liittovaltion 

hallinnon kanssa ovat johtaneet keskinäisten suhteiden kärjistymiseen. Syksyllä 2020 

viranomaiset pidättivät ja asettivat merkittäviä oromo-oppositiopoliitikkoja syytteeseen 

terrorismista. Heidän joukossaan oli ainakin OLF-puolueen johtoon kuuluvat Mikael Boran, 

Lammi Begna ja Gamachu Ayana.18 Toisesta keskeisestä oppositiopuolue OFC:stä (Oromo 

Federalist Congress) pidätettiin puolueen johtoon kuuluvat Bekele Gerba, sekä aiemmin Abiya 

tukenut, mutta sittemmin hänen vastustajakseen kääntynyt Jawar Mohammed.19  

Oppositiopoliitikkojen pidätykset ja terrorismisyytteet perustuvat 29.6.2020 Addis Abebassa 

sattuneeseen oromolaulaja Hachalu Hundessan murhaan ja sitä seuranneisiin 

mielenosoituksiin,20 joita puhkesi Addis Abebassa ja Oromian alueella.21 Mielenosoitukset 

muuttuivat väkivaltaisiksi mellakoiksi, joiden seurauksena yli sata ihmistä sai surmansa.22 

France24-uutissivuston mukaan mielenosoituksiin liittyvissä väkivaltaisuuksissa olisi saanut 

surmansa kaikkiaan 239 ihmistä.23 Viranomaiset pidättivät lisäksi yli 9000 ihmistä, joista lähes 

puolet asetettiin syytteeseen. Pidätettyjen joukossa oli Abiyn hallintoon kriittisesti suhtautuvia 

toimittajia, sekä virkamiehiä, jotka eivät viranomaisten mukaan olleet kyenneet hoitamaan 

tehtäviään asianmukaisesti, tai jotka osallistuivat itse mellakointiin ja väkivaltaisuuksiin.24 

                                                   
15 Al-Jazeera 25.11.2020. 
16 ICG 11.2.2021, s. 14; The East African 9.3.2021. 
17 ICG 11.2.2021, s. 14; Al-Jazeera 25.11.2020. 
18 The Africa Report 11.1.2021. 
19 HRW 13.1.2021; Al-Jazeera 13.2.2021. 
20 BBC News 2.7.2020, HRW 15.8.2020. 34-vuotias Hachalu oli paitsi laulaja, myös 

kansalaisaktivisti. Hän oli suosittu oromojen keskuudessa laulamalla poliittisia kappaleita 

oromoiden asemasta ja oikeuksista. Lauluissaan hän osasi kiteyttää oromoiden kokeman 

tyytymättömyyden sekä toiveet paremmasta tulevaisuudesta. Poliittisten näkemystensä vuoksi 

hän oli seitsemän vuotta vankilassa 2000-luvulla. (VoA 3.7.2020; BBC News 2.7.2020.). 

Viranomaiset pidättivät heinäkuun alkupuolella kaksi miestä epäiltynä hänen murhasta. 

Miehet tunnustivat murhanneensa Hachalun Oromo Liberation Army (OLA) -järjestön 

kehotuksesta. OLA kuitenkin kiisti väitteet järjestön osallisuudesta. (ICG Crisiswatch 8/2020). 

Oromot puolestaan syyttävät murhasta Abiyn johtamaa hallitusta. (France24 12.7.2020). Vain 

viikkoa ennen murhaa Hachalu oli kritisoinut julkisesti hallitusta oromonuorten 

joukkovangitsemisista. (VoA 3.7.2020). 
21 ICG Crisiswatch 8/2020; France24 12.7.2020.  
22 BBC News 19.9.2020; HRW 15.8.2020; The Guardian 17.2.2021.  
23 France24 12.7.2020.  
24 The Africa Report 11.1.2021. 
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Edelleen maaliskuussa 2021 pidätettyinä olevien oppositiopoliitikkojen katsottiin olleen 

aiheuttamassa ja olevan vastuussa mellakoiden yhteydessä esiintyneestä väkivallasta.25  

Oppositiopoliitikkojen pidätyksiä ja heitä vastaan nostettuja syytteitä on kuitenkin pidetty 

tekaistuina ja poliittisesti motivoituneina. Kriitikoiden mielestä pääministeri Abiyn pyrkimyksenä 

on estää poliittisten vastustajiensa osallistuminen kesäkuussa 2021 pidettäviin 

parlamenttivaaleihin.26 Pidätykset ovat johtaneet toistuviin pidätettyjen vapauttamista 

vaativiin mielenosoituksiin Oromia-osavaltion suuremmissa kaupungeissa. Mielenosoituksiin 

puuttuessaan turvallisuusjoukot ovat käyttäneet kovia otteita, minkä seurauksena kymmenet 

ihmiset ovat saaneet surmansa.27  

Pidätetyistä oppositiopoliitikoista monet aloittivat 27.1.2021 nälkälakon vauhdittaakseen 

poliittisten vankien vapauttamista.28 Motiivina nälkälakon aloittamiselle oli lisäksi pidätettyjen 

oikeudenkäyntiä seuranneisiin perheenjäseniin ja kannattajiin kohdistuneet pidätykset ja 

pahoinpitelyt.29 Nälkälakkolaisista jotkut joutuivat heikentyneen terveydentilan vuoksi 

turvautumaan sairaalahoitoon,30 mikä myös esti heitä vastaan esitettyjen syytteiden käsittelyn 

oikeudessa. Samaan aikaan pidätettyjen kannattajat jatkoivat tukimielenosoituksia useissa 

Oromian kaupungeissa ja vaativat pidätettyjen vapauttamista. Turvallisuusjoukot ovat 

puuttuneet mielenosoituksiinkin kovin ottein. Al-Jazeeran mukaan viimeisimmissä 

tukimielenosoituksissa sai surmansa ainakin yksi ihminen ja useita muita loukkaantui.31 

Pidätettyinä olleet oppositiopoliitikot päättivät lopettaa 38 vuorokautta kestäneen 

nälkälakkonsa 8.3.2021 sen jälkeen, kun uskonnollisten ja paikallisyhteisöjen vetosivat heihin.32 

Pelkona oli, että heidän mahdollinen kuolemansa vankilassa voisi johtaa vakaviin seurauksiin.33 

Abiyen johtaman hallituksen oppositiota vastaan kohdistamien toimenpiteiden seurauksena 

oromo-opposition tärkeimpiin puolueisiin kuuluvat Oromo Liberation Front ja Oromo Federalist 

Congress ilmoittivat maaliskuun 2021 alussa boikotoivansa kesäkuussa 2021 järjestettäviä 

vaaleja. OLF:n edustajan mukaan sen johtoon kuuluvien henkilöiden pidätykset sekä puolueen 

toimistojen sulkeminen estävät puoluetta osallistumista vaaleihin.34 OFC edellyttää 

pidätettyinä olevien johtajiensa vapauttamista ja Oromian eri osissa olevien puolueen 

toimistojen toimintavapautta edellytyksenä vaaleihin osallistumiselle.35 

Poliittisen opposition ohella Abiyn hallinnolla on vastassaan oromoiden aseellinen vastarinta. 

Abiyn tultua pääministeriksi oromoiden OLF-järjestö ilmoitti luopuvansa aseellisesta taistelusta 

ja pyrkivänsä edistämään oromoiden asemaa poliittisen toiminnan avulla. Järjestöstä 

irtaantunut, alle tuhannen miehen vahvuinen Oromo Liberation Army (OLA)-järjestö36 on 

kuitenkin jatkanut aseellista taistelua Oromia-osavaltion länsi- ja eteläosissa, koska sen mukaan 

Etiopian hallitus ei ole onnistunut lupauksissaan edistää demokratiaa ja oromoiden 

                                                   
25 BBC News 19.9.2020; HRW 15.8.2020; The Guardian 17.2.2021.  
26 BBC News 19.9.2020; The East African 28.12.2020; France24 25.9.2020.   
27 ICG Crisiswatch 8/2020; Addis Standard 8.2.2021; HRW 13.1.2021. 
28 Al-Jazeera 13.2.2021; Ethiopia Observer 9.2.2021; AP 25.2.2021.  
29 Al-Jazeera 13.2.2021; Ethiopia Observer 9.2.2021. 
30 The Guardian 17.2.2021; Al-Jazeera 13.2.2021. 
31 Al-Jazeera 13.2.2021. 
32 Bloomberg 7.3.2021.  
33 The Guardian 17.2.2021.  
34 BBC News 9.3.2021.  
35 BBC News 4.3.2021. 
36 France24 29.2.2020; The Guardian 29.5.2020; AI 29.5.2020, s. 13. OLA-järjestöön viitataan 

myös termillä OLF-Shane. (Ethiopia Insight 7.10.2020). 
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itsehallintoa.37 OLA on tehnyt iskuja hallinnon virkailijoita ja paikallisyhteisöjen johtajia vastaan.38 

Sitä on syytetty salamurhista, kidnappauksista, pankkiryöstöistä sekä pommi-iskuista. Sen on 

lisäksi väitetty syyllistyneen osavaltion etnisiin vähemmistöihin kohdistuneeseen väkivaltaan. 

Amnestyn mukaan OLA-järjestön epäillään esimerkiksi surmanneen marraskuun 2020 alussa yli 

50 amhara-siviiliä Gawa Qanqan kylässä Oromia-osavaltion länsiosassa.39  

Etiopian turvallisuusjoukot ovat käyneet aseellista taistelua järjestöä vastaan. Konfliktialueilla 

tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan väkivallan seurauksena. Guardianin 

toukokuussa 2020 julkaiseman artikkelin mukaan Oromia-osavaltion eteläosissa sijaitsevalla 

Gujin alueella oli alkuvuoden aikana 80 000 ihmistä joutunut jättämään kotinsa väkivallan 

seurauksena.40  Taistelussa OLA-järjestöä vastaan turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet Oromian 

alueella OLA-epäilyjen perusteella siviiliväestöön kohdistuneisiin vakaviin oikeudenloukkauksiin, 

kuten joukkopidätyksiin, pahoinpitelyihin, kidutukseen ja summittaisiin teloituksiin.41 

Turvallisuusjoukkojen on raportoitu pidättäneen yli 10 000 miestä ja naista epäiltynä OLA-

järjestön tukemisesta. Osa pidätetyistä on ollut vangittuna ilman oikeudenkäyntiä useita 

kuukausia.42  

1. Onko Tigrayn konflikti vaikuttanut oromoiden asemaan 

Etiopiassa? Onko oromoihin kohdistunut oikeudenloukkauksia 

Tigrayn konfliktista johtuen? Jos on, kenen taholta? Ovatko 

oromotaustaiset toimijat tehneet yhteistyötä Tigray People's 

Liberation Front (TPLF) -puolueen kanssa? 

Käytettävissä olevissa lähteissä ei ollut tietoja siitä, että Tigrayn konflikti olisi suoraan vaikuttanut 

oromoiden asemaan Etiopiassa, tai että oromot olisivat olleet oikeudenloukkausten kohteena 

Tigrayn konfliktista johtuen.  

Tigrayn konfliktilla on kuitenkin epäsuora yhteys oromoiden asemaan. Pääministeri Abiyn 

vastaista oppositiota Tigrayn ja Oromian osavaltioissa yhdistää intressi vahvistaa osavaltioiden 

ja etnisten ryhmien autonomista asemaa suhteessa liittovaltion hallintoon. Molemmat 

vastustavat Abiyn poliittista linjaa, jonka tavoitteena on alistaa etnonationalistiset pyrkimykset 

Etiopian kansakunnan ykseyden hyväksi ja keskittää valta liittovaltion hallitukselle. Poliittisten 

tavoitteidensa toteuttamiseksi Abiy on ollut valmis käyttämään voimatoimia, mikä on johtanut 

konfliktiin Tigrayssa ja oikeudenloukkauksiin oromo-opposition edustajia kohtaan Addis 

Abebassa ja Oromian osavaltiossa.43   

Etiopian viranomaiset väittivät marraskuussa Tigray People Liberation Front (TPLF) -järjestön 

aseistavan Oromian alueella toimivaa OLA-järjestöä. Väite esitettiin samassa yhteydessä, 

missä OLA-järjestön raportoitiin syyllistyneen kymmenien amhara-taustaisten siviilien 

surmaamiseen Länsi-Oromiassa.44 Amnesty International -järjestön mukaan Länsi-Oromiassa 

sijaitsevassa Gawa Qanqan kylässä surmattiin loka-marraskuun 2020 vaihteessa ainakin 54 

                                                   
37 The Guardian 29.5.2020.  
38 The New Humanitarian 23.11.2020. 
39 AI 2.11.2020.  
40 The Guardian 29.5.2020. 
41 HRW 13.1.2021; The Guardian 29.5.2020; BBC News 16.1.2021; France24 29.2.2020; AI 

29.5.2020. 
42 The Guardian 29.5.2020. 
43 Jalata 19.11.2020; BBC News 16.1.2021. 
44 The Africa Report 4.11.2020. 
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amhara-siviiliä. Useimmat uhreista olivat naisia, lapsia ja vanhuksia. Amnestyn haastattelemien 

silminnäkijöiden mukaan joukkosurman tekijät kuuluivat OLA-järjestöön.45 Vahvistusta tai 

tarkempia tietoja TPLF:n asetoimituksista OLA-järjestölle ei ollut saatavilla muista lähteistä.  

Joidenkin arvioiden mukaan on mahdollista, että TPLF on pyrkinyt rohkaisemaan OLA-järjestöä 

tekemään iskuja Oromian alueella liittovaltion turvallisuusjoukkojen huomion kiinnittämiseksi 

pois Tigrayn alueelta.46 Joissain lähteissä on esitetty arveluita, joiden mukaan tigret olisivat 

alkaneet muodostaa liittolaissuhteita joidenkin oromo-tahojen kanssa.47  

Tarkempia tietoja liittolaisuudesta tai yhteistyöstä TPLF:n ja oromoiden välillä ei ollut saatavilla. 

Käytettävissä olevien lähteiden perusteella TPLF-järjestöä ja oromoiden aseman puolesta 

taistelevaa OLA-järjestöä yhdistää kuitenkin yhteinen vihollinen: Abiyn johtama liittovaltion 

hallinto.48 

Etiopian viranomaiset syyttivät TPLF-järjestöä osallisuudesta kesällä 2020 Hachalun murhan 

jälkeisiin mellakoihin. Syytöksen mukaan väkivaltaisuudet olivat TPLF:n ja oromo-opposition 

yhteinen salajuoni. Tiedossa ei kuitenkaan ole, että yhtään TPLF:n jäsentä olisi asetettu 

syytteeseen mellakoinnista.49 Varmistusta tai tarkempia tietoja TPLF:n mahdollisesta 

osallisuudesta Hachalun murhaa seuranneisiin mellakoihin ei ollut saatavilla käytettävissä 

olevista lähteistä. 

2. Mikä on ollut oromoiden asema Addis Abebassa50 marraskuun 

2020 jälkeen ja onko oromoihin kohdistunut oikeuden-

loukkauksia kaupungissa? Onko Etiopian viranomaiset 

kohdistaneet oikeudenloukkauksia oromoihin? 

Oromoiden keskuudessa suositun laulajan Hachalu Hundessan murha kesäkuussa 2020 johti 

laajoihin mielenosoituksiin pääkaupungissa Addis Abebassa ja Oromian osavaltion alueella. 

Väkivaltaisiksi kärjistyneiden levottomuuksien yhteydessä viranomaiset pidättivät tuhansia 

ihmisiä, joiden joukossa oli Abiyn hallintoon kriittisesti suhtautuvia toimittajia sekä virkamiehiä, 

jotka osallistuivat mielenosoituksiin.51  

Tammikuussa 2021 viranomaiset pidättivät Addis Abebassa 80 opposition kannattajaa, jotka 

olivat saapuneet korkeimpaan oikeuteen seuraamaan oromo-oppositiojohtajia Jawar 

Mohammedia ja Bekele Gerbaa vastaan käytävää oikeudenkäyntiä.52 

OLF-oppositiopuolue ilmoitti tammikuun lopulla 2021 turvallisuusjoukkojen sulkeneen puolueen 

päätoimiston Addis Abebassa sekä useita muita sivutoimistoja. Puolueen mukaan 

painostustoimet vaikeuttavat puolueen valmistautumista tuleviin vaaleihin. Puolue on 

valittanut painostustoimista toistuvasti Kansalliselle vaalilautakunnalle (National Electoral Board 

                                                   
45 AI 2.11.2020.  
46 Deutsche Welle 10.11.2020.  
47 Daily News Egypt 3.12.2020.  
48 Deutsche Welle 10.11.2020.  
49 The Africa Report 11.1.2021; Deutsche Welle 10.11.2020. 
50 Addis Abeban väkiluku on n. 5 miljoonaa. Kaupungin asukkaista vajaa puolet on 

amharoita. Oromoiden osuus on 19 %. (Population Stat 7.9.2020). 
51 The Africa Report 11.1.2021. 
52 Addis Standard website 28.1.2021. 
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of Ethiopia, NEBE), mutta puolueen mukaan se ei ole puuttunut väärinkäytöksiin. Tämän 

seurauksena OLF on kyseenalaistanut NEBE:n puolueettomuuden.53 

Viranomaisten on raportoitu pidättäneen oromo-aktivisteja ja oromo-oppositiopuolueiden 

kannattajia sekä estäneen oppositiota järjestämästä vaalikokouksia.54 Oromo-opposition 

kannattajiin on kohdistunut vakavia oikeudenloukkauksia.55  

“There has also been widespread killing and imprisonment of Oromo political 

opposition activists, sympathisers, and journalists.”56 

Etiopian viranomaiset ovat syyllistyneet Oromian alueella OLA-epäilyjen perusteella 

siviiliväestöön kohdistuneisiin vakaviin oikeudenloukkauksiin, kuten joukkopidätyksiin, 

pahoinpitelyihin, kidutukseen ja summittaisiin teloituksiin.57 Turvallisuusjoukkojen on raportoitu 

pidättäneen tuhansia miehiä ja naisia epäiltynä OLA-järjestön tukemisesta.58 Osa pidätetyistä 

on ollut vangittuna ilman oikeudenkäyntiä useita kuukausia.59 Pidätettyjen joukossa on ollut 

terveydenhoidon ammattilaisia. 60 

“Reports of extrajudicial killings, mass arrests and detentions, and violence against 

ethnic Oromo civilians, including medical professionals, accused of supporting or being 

sympathetic to the armed rebel group the Oromo Liberation Army (OLA), were 

widespread.”61 

3. Onko oromoita pidätetty? Jos on, minkä tasoisiin toimijoihin 

pidätykset ovat liittyneet? 

Käytettävissä olevien lähteiden perusteella viranomaiset ovat pidättäneet oromo-aktivisteja, 

oromo-opposition edustajia sekä kannattajia ja aseellista vastarintaa käyvän OLA-järjestön 

tukemisesta epäiltyjä siviilieitä.62  

Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestön vuosiraportin mukaan OLA-järjestön tukemisesta 

epäillyt siviilit ovat olleet vakavien ihmisoikeusloukkausten kohteena. Lisäksi viranomaiset ovat 

pidättäneet, pahoinpidelleet, käyttäneet kovia otteita ja surmanneet kymmeniä oromo-

mielenosoittajia Oromian itäosissa. Kesäkuussa surmatun oromo-laulaja Hachalun 

provosoimien väkivaltaisten mielenosoitusten yhteydessä viranomaiset pidättivät 9000 ihmistä. 

Heidän joukossaan oli toimittajia ja hallitukseen kriittisesti suhtautuvia.63 

Etiopia-tutkijat Rashid Abdi ja Asafa Jalata ovat tuoneet omissa tilanneanalyyseissaan esiin 

oromo-oppositioon Etiopian liittovaltion hallinnon taholta kohdistetut kovat otteet. Pidätysten 

ja voimatoimien kohteena ovat olleet niin korkean profiilin oppositiojohtajat, kuin 

                                                   
53 Addis Standard website 24.1.2021.  
54 Al-Jazeera 13.2.2021. 
55 Jalata 19.11.2020; The Guardian 17.2.2021; Abdi 14.8.2020. 
56 Jalata 19.11.2020. 
57 HRW 13.1.2021; The Guardian 29.5.2020; BBC News 16.1.2021; France24 29.2.2020; AI 

29.5.2020. 
58 The Guardian 29.5.2020; Addis Standard 21.12.2020; Abdi 14.8.2020. 
59 The Guardian 29.5.2020. 
60 HRW 13.1.2021. 
61 HRW 13.1.2021. 
62 HRW 13.1.2021; Jalata 19.11.2020; AI 29.5.2020, s. 45. 
63 HRW 13.1.2021 
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mielenosoituksiin osallistuneet aktivistit.64 Abdin mukaan Abiyn hallinnon opposition 

kohdistama voimapolitiikka lisää sitä kohtaan tunnettua antipatiaa ja vastarintaa.65 

“By failing to institute an open and credible commission of inquiry into the death of 

Hachalu, coming out with inconsistent statements barely hours after the killings, and 

arresting opposition leaders, the government simply reinforced mistrust and inflamed 

sentiments.” 66 

“State-driven violence is a major contributor to localised violence in Oromia. 

Aggressive and hostile policing, mass arrest of activists, and indiscriminate and 

disproportionate use of lethal force to quell protests have all combined to create a 

combustible environment of siege that stokes counter-violence.”67 

“[…] massive security clampdown and campaign of mass arrests of opposition activists 

and leaders has dented the PM [prime minister] and tilted Oromia into a less 

sympathetic political terrain.”68 

Amnesty International -ihmisoikeusjärjestön toukokuussa 2020 julkaistun raportin mukaan 

viranomaiset ovat pidättäneet tuhansia siviileitä Oromian osavaltiossa epäiltyinä OLA-järjestön 

ja oppositiopuolueiden tukemisesta. Epäillyt ovat olleet pidätettynä useita kuukausia yleensä 

ilman että heitä vastaan olisi nostettu syytteitä. Pidätetyillä ei ole ollut mahdollisuutta saada 

oikeusapua, tavata perhettään tai saada ratkaisua tuomioistuimesta.69  

“In Oromia, there were arbitrary arrests and detention of thousands of people suspected 

of supporting OLA and opposition political parties by kebele militia, Oromia Police and the 

EDF. In the absence of criminal charges against many of the former detainees, the security 

forces told all of them they were suspected of supporting, sharing information with and 

feeding the OLA. Suspects were held in detention in local police stations for more than five 

months on average without charge, while thousands were transported to unofficial places 

of detention such as Tolay Military Training Camp and Sanqale Oromia Police Training 

College. Detainees were not accorded access to lawyers, courts, their families or anyone 

else outside the places of detention. At least 10,000 people were held in detention at Tolay 

during the of mass detentions that began in January 2019.”70   

 

4. Onko Tigrayn konflikti tai muut seikat vaikuttaneet maan 

terveydenhuoltoon Tigrayn maakunnan ulkopuolella? 

Yksityiskohtaisia tietoja erityisesti Tigrayn konfliktin vaikutuksista terveydenhuoltoon Tigrayn 

maakunnan ulkopuolella ei ollut saatavissa käytettävissä olevista lähteistä.  

Yleisen tiedon valossa voidaan olettaa, että konflikti Tigrayn alueella edellyttää Etiopian 

hallinnolta taloudellisia lisäpanostuksia ja budjettisiirtoja sotilaallisen operaation 

toteuttamiseen. Tämä voi edellyttää leikkauksia muilla hallinnonaloilla, kuten 

                                                   
64 Jalata 19.11.2020; Abdi 14.8.2020. 
65 Abdi 14.8.2020. 
66 Abdi 14.8.2020. 
67 Abdi 14.8.2020. 
68 Abdi 14.8.2020. 
69 AI 29.5.2020, s. 45. 
70 AI 29.5.2020, s. 45. 
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terveydenhoitosektorilla. Tigrayn konflikti on lisännyt painetta Etiopian taloustilanteeseen myös 

siksi, että Euroopan unioni on pidättänyt suoran 88 miljoonan euron suuruisen budjettituen 

maksamisen Etiopialle painostaakseen maata sallimaan humanitaarisen avun toimitukset 

Tigrayn alueelle. Etiopia on ollut suurimpia EU:n kehitysavun saajia viime vuosien aikana.71  

Niukkenevilla taloudellisilla resursseilla olisi kielteisiä vaikutuksia ennestään kuormittuneelle 

terveydenhoitosektorille. Etiopiassa arvioidaan olevan kaikkiaan 8,8 miljoonaa ihmistä 

kiireellisten terveyspalveluiden tarpeessa. Luku on noussut 2,5 miljoonalla viime vuodesta 

johtuen Tigrayn konfliktista ja COVID-19-pandemiasta. Tälle vuodelle maan eteläosiin 

ennustettu kuivuus ja elintarvikepula voivat lisätä väestön aliravitsemusta ja siihen liittyviä 

terveysongelmia, kuten myös koleraa ja ihosairauksia.72 Yleisiin terveysolosuhteisiin vaikuttaa 

lisäksi hälyttävällä tasolla olevat tartuntatautiepidemiat maan sisällä siirtymään joutuneiden 

keskuudessa.73 

Tigrayn ohella muualta maan eri osista on raportoitu epävakauteen liittyvistä 

ihmisoikeusloukkauksista ja mielivaltaisista iskuista siviiliväestöä kohtaan.74 Konfliktit ja aseellisten 

ryhmien operointialueiden turvattomuus ja terveyspalveluiden puute ovat rajoittaneet 

terveyspalveluiden tarjontaa ja siviiliväestön mahdollisuuksia hakeutua niiden luo.75  

Maan sisällä esiintyvät konfliktit kasvattavat mielenterveyden ja psykologisen hoidon tarvetta. 

Lisäksi väkivallan seurauksena tarve kiireelliselle leikkaushoidolle voi lisääntyä. 76 Turvallisuusuhat 

rajoittavat erityisesti naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia hakeutua terveyspalveluiden äärelle.77  

Terveyspalveluita tarjoavat tilat ja laitokset ovat monin paikoin tuhoutuneet konfliktien, tulvien 

ja muiden syiden seurauksena. Terveyspalveluiden tarjontaa kriisialueilla rajoittaa merkittävä 

pula ammattitaitoisesta terveydenhoitohenkilökunnasta.78    

Terveyspalveluiden saatavuuteen Etiopiassa vaikuttaa edelleen jatkuva COVID-19-pandemia. 

Sen seurauksena maassa vuonna 2020 meneillään ollut koleran vastainen toimintaohjelma 

jouduttiin keskeyttämään, mikä lisää koleran esiintymisriskiä tänä vuonna aiempiin vuosiin 

verrattuna.79 Terveydenhoidon resurssien keskittäminen COVID-19-pandemian hoitoon on 

lisäksi vaikeuttanut tai keskeyttänyt tavanomaisen tai erikoissairaanhoidon palveluita monissa 

laitoksissa. Myös esimerkiksi tuhkarokko- ja poliorokotusten antaminen keväällä 2020 siirrettiin 

alkuvuoteen 2021, mikä on lisännyt rokottamattomien lasten sairastumisriskiä.80 

 

  

                                                   
71 Dewex 17.2.2021. 
72 UNOCHA 2/2021, s. 76. 
73 UNOCHA 2/2021, s. 76. 
74 UNOCHA 2/2021, s. 20. 
75 Health Cluster 10/2020; UNOCHA 2/2021, s. 35 ja 76. 
76 UNOCHA 2/2021, s. 77. 
77 UNOCHA 2/2021, s. 44. 
78 Health Cluster 10/2020. 
79 UNOCHA 2/2021, s. 76. 
80 UNOCHA 2/2021, s. 30. 
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Tietoja vastauksesta 

Kyselyvastaus on laadittu noudattaen Euroopan unionin yhteisiä suuntaviivoja 

lähtömaatiedon tuottamisesta (2008). Vastaus perustuu huolellisesti valittuihin lähteisiin, joista 

kaikki on listattu vastauksen lähdeluetteloon. Ilmeisiä ja kiistattomia tosiasioita lukuun 

ottamatta kaikki esitetty tieto on tarkastettu useammasta lähteestä, ellei muuta erikseen 

mainita. Vastauksessa esitetyt tiedot on hankittu, arvioitu ja käsitelty huolellisesti, vastausajan 

ollessa rajattu. Vastaus ei kuitenkaan pyri olemaan kaikenkattava, eikä sitä tule pitää 

yksinään minkään oleskeluluvan, pakolaisaseman tai turvapaikkahakemuksen perusteena. 

Vaikka jotain tapahtumaa, henkilöä tai organisaatiota ei olisi mainittu vastauksessa, se ei 

tarkoita, etteikö kyseistä tapahtumaa olisi tapahtunut tai kyseistä henkilöä tai organisaatiota 

olisi olemassa. Vastaus ei välttämättä edusta Maahanmuuttoviraston virallista kantaa, eikä se 

ole poliittinen kannanotto tai oikeudellinen arvio. 
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This document was written by the Finnish Immigration Service´s COI Service according to the 

common EU-guidelines for processing factual COI (2008). It was therefore composed on the 

basis of carefully selected sources of information. All sources used are referenced. All 

information presented, except for undisputed/obvious facts has been cross-checked, unless 

stated otherwise. The information provided has been researched, evaluated and processed 

with utmost care within a limited time frame. However, this document does not pretend to 

be exhaustive. Neither is this document conclusive as to the merit of any particular claim to a 

residence permit, refugee status, or asylum. If a certain event, person or organization is not 

mentioned in the document, this does not mean that the event has not taken place or that 

the person or organization does not exist. The information in the document does not 

necessarily reflect the opinion of the authority and makes no political or judicial statement 

whatsoever. 

 


