Respons
Etiopia: Oromo Liberation Front (OLF)
Problemstilling/spørsmål:


Har OLF et politisk nettverk i Etiopia?



Gjennomfører OLF militære aksjoner i Etiopia?

I Landinfos temanotat Oromo i Etiopia: Politiske grupper og menneskerettigheter 2005 –
2010, konkluderes det med følgende: ”Det er etter Landinfos vurdering svært lite sannsynlig
at OLF pr februar 2010 er ansvarlig for organisert politisk aktivitet inne i Etiopia.” Som
grunnlag for denne vurderingen vises det i notatet til samtaler med representanter for ulike
organisasjoner under Landinfos besøk i Addis Abeba i oktober 2009 (2010, s. 14).
Om militær aktivitet blir det ikke trukket klare konklusjoner. Det refereres på den ene siden til
kilder som mener at OLF har en viss militær kapasitet inne i Etiopia, og særlig i
grenseområdene mot Kenya og Sør-Sudan. På den andre siden vises det til kilder som stiller
seg tvilende til at OLF har gjennomført aksjoner i Etiopia. På denne bakgrunnen konkluderer
Landinfo i notatet med at både etiopiske myndigheter og OLF nok har ”behov for at OLFs
militære slagkraft skal framstå som større enn den i realiteten er” (2010, s. 15). Landinfo tar
derimot ikke stilling til spørsmålet om OLF faktisk har gjennomført militære operasjoner i
Etiopia.
I motsetning til disse oppfatningene hevdet Etiopia-eksperten Günther Schröder i møte i
Landinfo 21. november 2012 at OLF både har et politisk og et militært nærvær i Etiopia
(Schröder 2012a). I ettertid har Landinfo henvendt seg til Schröder med spørsmål om han
kunne gjøre nærmere rede for kildegrunnlaget for sin påstand. I e-post 6. desember 2012
medgir Schröder at det er vanskelig å få sikker informasjon om spørsmålet da det er svært
sensitivt. Om sine egne kilder nevner Schröder den protestantiske kirken Mekane Yesus, som
har et omfattende nettverk i Etiopia og som Schröder selv har arbeidet for. I tillegg
fremkommer det at han har et personlig nettverk av kontakter som er opparbeidet gjennom
flere års opphold i Etiopia (Schröder 2012b).
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Schröder kommenterer Landinfos kilder med å si at ambassader og andre internasjonale
organisasjoner i Addis Abeba trolig ikke har de rette kildene for sin informasjonsinnhenting
om spørsmålet. Samtidig gjør han oppmerksom på at NGO-er med virksomhet ute i
distriktene og med gode kontakter, kan ha sine grunner for ikke å opplyse om ulovlig
opposisjonell virksomhet de har hørt om i forbindelse med sin virksomhet.
På grunnlag av informasjon fra sine kilder mener altså Schröder å kunne fastslå at OLF er til
stede inne i Etiopia. Alle tre OLF-fraksjonene har etter hans oppfatning nettverk med
hemmelige celler, og Asmara-fraksjonen, under ledelse av Dawd Ibsa, har det mest
omfattende.
Til støtte for Schröders syn kan det også refereres til Jane's World Insurgency and Terrorism.
I rapporten Oromo Liberation Front (OLF) fra 12. november 2012 refereres det til ulike
hendelser fra 2007 og fram til annet halvår 2012. Det vises blant annet til flere væpnete
sammenstøt mellom OLF-styrker og regjeringsstyrker i 2010 og fram til ut på nyåret 2011,
som man mener å ha dokumentasjon for. I annet halvår 2011 annonserte OLF at de sto bak
flere angrep på etiopiske militærforlegninger i Oromia-provinsen. Disse har imidlertid ikke
Jane’s vært i stand til å verifisere. I rapporten blir det videre opplyst at ingen militære
operasjoner har vært tillagt eller påberopt av OLF første halvår 2012. Rapporten fra Jane’s
sier ikke noe konkret om politisk virksomhet eller hemmelig politisk organisering fra OLF i
Etiopia, men peker på at OLF lider under mangel av enhet og koordinering og at de
konkurrerer med andre grupperinger i oromo-befolkningen i Etiopia (Jane's World Insurgency
and Terrorism 2012).
Schröder vurderes i brede kretser, også av norske Etiopia-kjennere, som en seriøs og
velinformert kilde og en analytiker av etiopiske forhold det er vel verdt å lytte til. På denne
bakgrunnen og med henvisning til Jane’s, mener Landinfo derfor det er grunn til å nyansere
konklusjonen i temanotatet om tilstedeværelse av OLF i Etiopia. Det innebærer at Landinfos
oppfatning er at man ikke kan utelukke at OLF opererer i Etiopia, både gjennom hemmelige
nettverk og gjennom militære aksjoner. Men omfanget av virksomheten er det vanskelig å ha
en klar formening om.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og
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kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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