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nr. 189 389 van 4 juli 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 15 februari 2017

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 12 januari 2017.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 maart 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. VAN CUTSEM en van attaché

L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beschikt over de Ethiopische nationaliteit en werd geboren op 5 oktober 1990 in Shambo.

U verklaarde dat u, zoals uw vader, lid bent van de Oromo etnie. U verklaarde dat uw vader lid was van

de beweging Oneg (OLF / Oromo liberation front) en omwille daarvan gearresteerd werd in 1992. Uw

vader kreeg een pardon van de Ethiopische regering en keerde in 1996 terug naar zijn gezin in Hosana

waarna hij zakenman werd. U verklaarde dat de politie meerdere keren bij jullie thuis huiszoekingen

deed en dat uw vader tussen 2005 en 2010 drie maal door de politie gearresteerd werd onder valse

voorwendsels omwille van zijn Oromo etnie en vroegere OLF lidmaatschap.

In februari 2008 was u alleen thuis toen de politie goederen kwam doorzoeken in uw huis. Een van de

politiemannen beledigde u waarna u hem met een fles sloeg. U werd gearresteerd en drie dagen
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opgesloten waarna uw vader betaalde voor uw vrijlating op borg. In juni 2009 was u samen met uw

vader en zijn vrienden in een bar toen er politiemannen in burger kwamen, uw vader onder dwang

meenamen en hem begonnen te mishandelen. Er ontstond een woordenwisseling tussen u en de

politiemannen in burger waarna u een politieman met een steen sloeg. U werd gearresteerd en een

week later vrijgelaten, uw vader zat twee maanden in de gevangenis. U verklaarde dat u uw vader voor

de laatste keer zag in april 2010 toen hij vertrok met goederen die hij naar Nairobi ging brengen waarna

hij verdwenen is en u geen nieuws meer van hem hebt. In juni 2010 kwamen er opnieuw drie

politiemannen bij u thuis die zeiden dat ze er goederen kwamen doorzoeken op zoek naar smokkelwaar.

U verklaarde dat deze drie politiemannen u toen verkracht hebben. U deed aangifte bij de politie van

deze verkrachting maar u noemde eerst de namen van uw verkrachters niet. Toen u een maand later

niets gehoord had van de politie en u vastgesteld had dat u zwanger was, ging u opnieuw klacht

indienen en vermeldde u deze keer de namen van de drie politiemannen die u verkracht hadden. Uw

klacht werd niet serieus genomen en de politie diende een klacht tegen u in waarin u beschuldigd werd

van chantage van de politie.

U vertrok uit Hosana in september 2010 en ging naar Soedan waar u bij een neef verbleef. U nam in

Soedan een traditioneel medicijn waarmee u abortus pleegde. In 2012 huwde u met K.T.W.. In juli 2013

vertrok u naar Libië waar u na zes maand in een boot vertrok naar Italië. U reisde daarna via Frankrijk

naar België waar u aankwam op 20 april 2014 en er asiel aanvroeg op 23 april 2014.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade ’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde u dat u de taal Amhaars, de taal waarin uw

gehoor bij DVZ ook plaatsvond, voldoende beheerst om de problemen die tot uw vlucht geleid hebben te

verwoorden en hierover vragen te beantwoorden (zie asielaanvraag bij DVZ, verklaring betreffende de

procedure in het administratief dossier). Ook toen u bij DVZ gevraagd werd of u na uw verklaringen over

de redenen waarom u asiel aanvraagt nog bijkomende opmerkingen had of nog iets toe te voegen had,

zei u tweemaal neen (zie asielaanvraag bij DVZ, vragenlijst CGVS). U had dus niets op te merken over

de taal, Amhaars, waarin uw gehoor bij DVZ plaatsvond.

Tijdens uw eerste gehoor op het CGVS verklaarde u dat u de tolk begreep maar zei toen dat uw

moedertaal niet Amhaars is maar Hadinya en Kambatinya en dat u Amhaars kent door traditie en door

school. Toen u gevraagd werd of u goed genoeg Amhaars spreekt om uw gehoor in het Amhaars te

doen, zei u dat u kon communiceren met de tolk maar niet 100 procent zeker was. Toen u erop

gewezen werd dat u, zoals hierboven al aangehaald, verklaard had bij DVZ dat u het Amhaars

voldoende beheerst en daar niet om een tolk Hadinya of Kambatinya gevraagd had, zei u dat u niet

dacht dat het interview zo gedetailleerd ging zijn en dat u pas nu besefte dat het beter zou zijn om het in

de taal te doen die u beheerst (zie gehoorverslag CGVS1 p.2). Toen u erop gewezen werd dat u bij DVZ

verklaard had dat u Amhaars spreekt en daarnaast wat Engels en Oromo (zie asielaanvraag bij DVZ,

verklaring betreffende de procedure in het administratief dossier) zei u dat u, toen u daar gevraagd

werd welke andere talen u spreekt, u wel vermeld zou hebben dat u Hadinya en Kambatinya spreekt en

dat u niet weet waarom dat dan niet genoteerd werd.

Hoewel u dus zegt dat u dit vermeldde bij DVZ toen men u er vroeg welke andere talen u spreekt, zegt u

dan, nadat de PO u de vraag stelde waarom u niet liet weten dat deze twee talen niet vermeld stonden

op het verslag van uw asielaanvraag toen deze aan u voorgelezen werd bij DVZ, dat u daar “na het

interview” gezegd zou hebben dat Amhaars uw moedertaal niet is en dat het beter zou zijn als het in het

Hadinya of Kambatinya was (zie gehoorverslag CGVS p.1).

U legt dus tegenstrijdige verklaringen af over wanneer u bij DVZ verklaard zou hebben dat Amhaars uw

moedertaal niet is en dat u het gehoor liever in het Hadinya of Kambatinya zou doen. Uw uitleg voor het

gegeven dat u daar wel verklaarde dat u voldoende Amhaars sprak om uw gehoor in te doen en de twee

andere talen niet vermeldde als talen die u spreekt kan dus allerminst overtuigen.

Hierover kan verder ook nog opgemerkt worden dat u, als uitleg voor het feit dat u geen Oromo spreekt

hoewel uw vader dat zou gesproken hebben, verklaarde dat uw vader met u in het Amhaars sprak en hij

u over de geschiedenis van de Oromo in het Amhaars onderwees (zie CGVS1 p.14). U verklaarde ook

Amhaars te spreken met uw man met wie u sinds 4 februari 2012 getrouwd bent (zie gehoorverslag

CGVS2 p.5).

Dat u dan het Amhaars niet voldoende zou beheersen om er uw gehoren in te doen bij DVZ en

het CGVS, hoewel u dus aangaf bij DVZ dat dit wel het geval was, u met uw vader in het Amhaars

communiceerde en ook met uw man in het Amhaars communiceert , is niet aannemelijk.

U verklaarde bij DVZ dat u gearresteerd werd in februari 2008 en in juni 2009 en dat u in beide

gevallen gearresteerd werd omdat uw broer lid was van Kinijit en dat u er ook van beschuldigd werd er

lid van te zijn. U verklaarde verder dat uw vader lid is van OLF en de eerste keer samen met u
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gearresteerd werd en dat de politie u ervan verdacht dat u ook lid bent van het OLF en dat er daarom

geregeld huiszoekingen bij u plaatsvinden en dat u bij de laatste huiszoeking verkracht werd door drie

mannen (zie asielaanvraag bij DVZ, Vragenlijst CGVS, vraag 1). Tijdens uw gehoor op het CGVS

verklaarde u dat u gearresteerd werd in februari 2008 omdat u een politieman sloeg nadat hij u beledigd

zou hebben en dat u in juni 2009, samen met uw vader gearresteerd werd, de tweede keer dus dat u

gearresteerd werd, nadat u een politieman met een steen geslagen had (zie gehoorverslag CGVS p.9).

Toen u, tijdens uw gehoor op het CGVS, geconfronteerd werd met uw verklaringen bij DVZ en het feit

dat u daar gezegd had dat u gearresteerd werd omdat uw broer lid is van Kinijit en men u van hetzelfde

verdacht, geeft u het ontwijkende antwoord dat het niet waar is en dat uw broer in 2005 vermoord werd.

Gevraagd of u in Ethiopië ooit problemen had omwille van uw broer zegt u dat u geen problemen had

omwille van uw broer in Ethiopië. Toen u opnieuw geconfronteerd werd met uw verklaringen hierover bij

DVZ zei u dan dat u nooit gezegd zou hebben dat u supporter bent van Kinijit maar wel van Oneg en zei

dan dat dit misschien verklaard kon worden door de taalproblemen en taalcommunicatie(zie

gehoorverslag CGVS1 p.10).

Hoewel u dus bij DVZ ook zei dat de politie daar denkt dat u ook sympathisant bent van OLF, zei u

tijdens uw gehoor op het CGVS dat u (nadat de vraag u drie keer gesteld moet worden omwille van uw

ontwijkende antwoorden) niet “direct” problemen gehad hebt omdat u het OLF zou steunen en dat u

geen problemen had in Ethiopië als lid van OLF (Oneg) maar omdat u Oromo bent (zie gehoorverslag

CGVS 1p.10). U zei verder ook dat de politie nooit huiszoekingen bij u deed omdat u sympathisant bent

van het OLF en u verklaarde ook dat u dat niet gezegd zou hebben bij DVZ maar dat de politie kwam

omdat uw vader lid was van OLF (zie gehoorverslag CGVS p.1).

Dat u, toen uw verklaringen bij DVZ aan u voorgelezen werden, geen enkele opmerking gaf over de

vele onjuistheden die deze, volgens uw verklaringen tijdens uw gehoor op het CGVS, bevatten is niet

aannemelijk. U wijt deze tegenstrijdigheden aan taalproblemen maar u deed uw gehoor zowel bij de

DVZ als op het CGVS in dezelfde taal, Amhaars. Dat u dan, wanneer uw uitspraken bij DVZ op uw

gehoor bij het CGVS worden voorgelezen, wel kan zeggen dat deze fout waren en als uitleg hiervoor

taalproblemen aanhaalt is niet geloofwaardig aangezien de beide interviews in dezelfde taal

plaatsvonden.

Er moet dus vastgesteld worden dat uw verklaringen tijdens uw gehoor bij de DVZ en tijdens

uw gehoren op het CGVS tegenstrijdig zijn en u geen aannemelijke verklaringen hiervoor kan

geven. Het feit dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over de redenen voor uw verklaarde

problemen in Ethiopië, die de reden zijn waarom u internationale bescherming aanvraagt in

België, ondermijnt op ernstige wijze uw verklaringen over de problemen die u in Ethiopië zou

gehad hebben.

U verklaarde bij DVZ ook dat u sinds 2005 sympathisant bent van het OLF en dat u koppies maakte en

pamfletten verdeelde voor het OLF (zie asielaanvraag bij DVZ, Vragenlijst CGVS, vraag 3). Toen er u

tijdens uw eerste gehoor op het CGVS gevraagd werd of u ooit activiteiten had voor het OLF zegt u dan

dat u geen enkele activiteiten voor hen had maar dat u enkel Oromo kledij aandeed en de Oromo

cultuur probeerde te tonen als het feestdagen waren. Wanneer u dan geconfronteerd wordt met uw

verklaringen hierover bij DVZ, dat u koppies voor hen maakte en pamfletten uitdeelde zegt u dat het (de

pamfletten) niet over het OLF was maar over de Oromo cultuur en dat jullie dat op de campus

verdeelden, vooral tijdens de cultuurdag op school. Gevraagd waarom u dat dan zei bij DVZ, geeft u

eerst het ontwijkende antwoord dat u sympathisant bent van het OLF maar dat u dingen verdeelde over

de Oromo. Wanneer de vraag u dan opnieuw gesteld wordt zegt u dan dat u bij DVZ niet gezegd zou

hebben dat u dat deed voor het OLF om daarna te zeggen dat u dat alleszins zo niet bedoelde en dat u

bedoelde dat u die dingen voor “de Oromo” deed (zie gehoorverslag CGVS1 p.12). De vraag die u

gesteld werd bij DVZ was nochtans duidelijk, er werd namelijk gevraagd of u actief was in een

organisatie, vereniging of partij en zo ja, wat uw functie en activiteiten dan waren (zie asielaanvraag bij

DVZ, Vragenlijst CGVS, vraag 3).

Dat u dan, als antwoord op deze vraag zou gezegd hebben dat u op school tijdens feestdagen Oromo

kledij aandeed en pamfletten ronddeelde over de Oromo cultuur is niet geloofwaardig.

Toen er u, tijdens uw derde gehoor op het CGVS, gevraagd werd welke culturele Oromo activiteiten u

deed in Ethiopië ontweek u eerst de vraag en wanneer de vraag u opnieuw gesteld werd zegt u dat u in

Oromo kledij gekleed was wanneer de dag van de etnies gevierd werd op school, wanneer er een

sportwedstrijd, een show of een dans was. Gevraagd of dat dan het enige was dat u deed, gekleed zijn

als een Oromo, zegt u dan dat u ook over de geschiedenis van de Oromo sprak (zie gehoorverslag

CGVS3 p.14).

Hoewel u dus bij DVZ over uw activiteiten voor het OLF verklaarde dat u voor hen pamfletten uitdeelde

en koppies maakte en u zich bij DVZ dus het profiel van een politiek actieve Oromo binnen het Oromo

Liberation Front aanmat blijft er van dat profiel niets meer over tijdens uw gehoren op het CGVS, waar u
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verklaarde dat uw activiteiten er voornamelijk uit bestonden dat u een Oromo kleed aandeed tijdens

schoolfeesten .

Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dat uw vader Oromo zou spreken maar dat u nooit de

mogelijkheid had om Oromo te studeren (zie gehoorverslag CGVS1 p.13). Zoals hierboven al

aangehaald verklaarde u dat u met uw vader in het Amhaars sprak (zie CGVS1 p.14).

Wanneer u gevraagd wordt hoe het komt dat u nooit Oromo leerde gezien u verklaarde culturele

activiteiten te doen over de Oromo en sympathisant te zijn van het OLF, zei u dat u die mogelijkheid niet

had want er woonden geen andere Oromo in de regio waar u woonde (zie gehoorverslag CGVS1 p.14).

Toen u er dan op gewezen werd dat uw vader daar wel woonde, gaf u het ontwijkende antwoord dat uw

vader u de geschiedenis van de Oromo in het Amhaars leerde maar niet de taal.

Tijdens uw derde gehoor op het CGVS werd u opnieuw gevraagd waarom uw vader nooit met u Oromo

sprak (zie gehoorverslag CGVS3 p.10). U zei dat u “de belangrijkste dingen” kent zoals groeten en “ wat

is je naam” en u zei verder enkel dat u echt de Oromo taal wilde leren maar er geen school in die taal

was waar u woonde. Toen de vraag u opnieuw gesteld werd, ontweek u die opnieuw en vraagt u zich af

hoe uw vader u Oromo zou geleerd hebben en zegt u dat hij met u over de geschiedenis sprak. U werd

erop gewezen dat u niet op de u gestelde vraag antwoordde en er werd u opnieuw gevraagd waarom

uw vader u dan geen Oromo zou geleerd hebben. U zegt dan dat de reden daarvoor is dat u naar

school ging in het Hadinya en u die taal ook met uw moeder sprak waarna u zegt dat u enkele woorden

Oromo spreekt maar niet kan zeggen dat u Oromo spreekt. Als verklaring voor het feit dat u als Oromo

geen Oromo spreekt maakt u dan de vergelijking met de situatie van uw ongeboren zoon waarover u

zegt dat u hem niet kan verwijten geen Amhaars te kunnen spreken wanneer hij geboren zal worden

omdat hij geen Amhaars zal leren op school maar dat u hem zal vertellen over uw identiteit.

Dat u in deze vergelijking de taal Amhaars aanhaalt als taal die uw zoon later niet zal kunnen spreken

om de vergelijking te maken met uw vader die als Oromo wel Oromo sprak maar u als zijn dochter niet

omdat u niet naar school ging in die taal, toont aan dat u zichzelf als een Amhaars sprekend persoon

identificeert. Bovendien houdt deze uitleg en vergelijking weinig steek. Het is niet omdat een persoon

naar school gaat in een taal die niet de taal is van zijn (of 1 van zijn) ouders, dat die persoon dan zeker

de taal van zijn ouders niet zal kunnen spreken.

Over uw uitleg kan trouwens ook opgemerkt worden dat deze opnieuw geen antwoord is op de vraag

die u gesteld werd, namelijk waarom uw vader u geen Oromo aanleerde. Wanneer u dan gevraagd

wordt of uw vader dan niet wilde dat u Oromo zou kunnen spreken, zegt u dan dat uw broer het wel

spreekt omdat deze ouder was toen jullie de streek waar de Oromo taal gesproken wordt verlieten. U

werd dan opnieuw gevraagd of uw vader dan niet wilde dat u de taal kon spreken en daarop gaf u het

ontwijkende antwoord dat uw vader een vrije persoon is en dat hij zijn identiteit benadrukte maar niet

zijn taal en dat u meer met uw moeder sprak. Wanneer u er dan gevraagd werd of u ooit geprobeerd

hebt om Oromo te leren zegt u dat u het niet kon leren omdat er geen school in de Oromo taal was waar

u woonde (zie gehoorverslag CGVS3 p.10). Gevraagd of u dan ooit aan uw vader gevraagd hebt om u

Oromo te leren zegt u eerst van wel en legt u uit dat u hem altijd zei dat u naar een Oromo school zou

gaan als er 1 was en wanneer de vraag u dan opnieuw gesteld werd zegt u dan dat u hem dat gevraagd

zou hebben toen u 10 jaar oud was (zie gehoorverslag CGVS3 p.11).

Nadat u dus 4 keer gevraagd werd hoe het komt dat uw vader u geen Oromo aanleerde en nadat er u

twee keer gevraagd werd of u ooit aan uw vader vroeg om Oromo te leren verklaart u dan dat u het hem

wel gevraagd zou hebben toen u 10 jaar oud was maar dat hij u dan gezegd zou hebben dat u beter

Engels zou leren in de plaats van het Oromo alfabet.

U verklaarde dat uw vader vroeger lid was van het OLF (zie gehoorverslag CGVS1 p.4.) U verklaarde

tijdens uw gehoor op het CGVS ook supporter te zijn van het OLF (zie gehoorverslag CGVS1 p.6). U

verklaarde niet gestemd te hebben tijdens de laatste verkiezingen in Ethiopië omdat u enkel het OLF

zou steunen (zie gehoorverslag CGVS1 p.6). Over uw vader zei u ook dat hij als OLF lid 3 jaar tegen de

regering gevochten zou hebben vanuit de jungle nadat hij uit de gevangenis ontsnapte waar hij

opgesloten zat wegens zijn OLF lidmaatschap (zie gehoorverslag CGVS1 p.12-13).

Dat uw vader, als veteraan van de onafhankelijkheidsstrijd van het OLF tegen het Ethiopische regime, u

dan gezegd zou hebben dat het niet belangrijk is om Oromo te leren maar dat u beter Engels zou leren

en u de geschiedenis van de Oromo in het Amhaars zou aangeleerd hebben is niet aannemelijk. Uit

informatie waarover het Commissariaat Generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief

dossier gevoegd werd, blijkt dat het OLF in 1973 werd opgericht na 70 jaar ongecoördineerde strijd van

de Oromo tegen de hegemonie van de Amhara die de Oromo onderdrukten. Dat uw vader, als ex

strijder van het OLF, u dan gezegd zou hebben dat het niet belangrijk is om Oromo te leren en u in het

Amhaars vertelde over de geschiedenis van de Oromo is weinig geloofwaardig.

Bovendien moet ook vastgesteld worden dat uw uitleg voor het feit dat u nooit Oromo geleerd hebt,

hoewel uw vader die taal zou spreken, niet kan overtuigen. Zoals hierboven beschreven is uw verklaring

hiervoor dat er geen school in het Oromo was in de regio waar u woonde. Dat neemt niet weg dat u wel



RvV X - Pagina 5

degelijk Oromo zou kunnen geleerd hebben van uw vader. Dat u dat niet gedaan hebt waardoor u dus

ook geen Oromo kan spreken ondermijnt uw verklaringen dat u Oromo en supporter van het OLF zou

zijn.

Hierover kan ook opgemerkt worden dat, toen er u gevraagd werd of u een voorbeeld kon geven van

hoe de Oromo onderdrukt worden in Ethiopië, u als enige voorbeeld aanhaalde dat de taal Oromo

spreken in Ethiopië gezien wordt als een teken van slavernij (zei gehoorverslag CGVS1 p.10).

Over uw vader verklaarde u in uw eerste gehoor op het CGVS dat hij in 1993 uit de gevangenis

ontsnapt zou zijn en dan tot 1996 vocht tegen de heersende partij toen hij zich in “de jungle” verborg (zie

gehoorverslag CGVS1 p.12-13). Tijdens uw derde gehoor op het CGVS verklaarde u dat u niet weet

hoe uw vader kon ontsnappen uit de gevangenis maar zei u dat hij meteen naar huis kwam nadat hij

ontsnapt was waarna hij begon te werken als een zakenman (zie gehoorverslag CGVS 3 p.13). Dit zijn

dus duidelijk tegenstrijdige verklaringen.

U zei dat u het OLF begon te steunen in Ethiopië nadat uw vader u de geschiedenis van de beweging

zou uitgelegd hebben (zie gehoorverslag CGVS1 p.10). U zei ook dat uw vader u de Oromo taal niet

geleerd heeft maar wel de geschiedenis van de Oromo, in het Amhaars (zie gehoorverslag CGVS1 p.14

en gehoorverslag CGVS3 p.10). Gevraagd wat uw vader u dan allemaal vertelde over de geschiedenis

van de Oromo zei u dat hij u leerde over Gadda (geda) en Erecha (Irreecha) (zie gehoorverslag CGVS3

p.13). Tijdens uw eerste gehoor op het CGVS had u al verklaard dat de Oromos eigen feestdagen

hebben, nl. Erecha en u legde uit dat dit het moment is waarop er gevierd wordt dat men de winter is

doorgekomen en dat dit rond de maand Hedar gevierd wordt. Gevraagd wat de exacte datum is waarop

Erecha gevierd wordt zei u de exacte datum niet te kennen maar dat het in de maand Hedar

(Ethiopische kalender) is (zie gehoorverslag CGVS1 p.15). Ook tijdens uw derde gehoor op het CGVS

zei u dat dit feest gevierd zou worden in de maand Hedar (zie gehoorverslag CGVS3 p.14).

Uit informatie waarover het Commissariaat Generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier gevoegd werd, blijkt dat Irreechaa elk jaar gevierd wordt, ofwel op de laatste

zondag van september of op de eerste zondag van oktober. Verder blijkt dat zowel de laatste zondag

van september en de eerste zondag van oktober in de Gregoriaans kalender beiden in de maand

Meskerem (september) vallen in de Ethiopische kalender en dus niet in de maand Hedar (november)

zoals u verklaarde.

U haalde dus ook aan dat uw vader u over Gadaa geleerd zou hebben en er werd u dan gevraagd wat

Gadaa is. U zei hierover dat het een traditie is van de Oromo mensen, dat de mensen met macht, zoals

een rechter, om de 8 jaar veranderd worden, dat het een soort democratie is en dat u ervan houdt.

Gevraagd om dat wat meer uit te leggen zei u enkel dat het om de overdracht van de macht ging maar

dat u niet wist hoe u het moest uitleggen in het Amhaars maar dat het gaat om de macht die

doorgegeven wordt en hoe de mensen geregeerd worden (zie gehoorverslag CGVS3 p.13-14).

Uit informatie waarover het Commissariaat Generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier gevoegd werd, blijkt dat (kort samengevat) het Gadaa systeem een sociaal

stratificatiesysteem is van de Oromo dat uit elf verschillende klassen bestaat waarin leden van elke

klasse na 8 jaar naar de hogere klasse overgaan. De eerste klasse bevat leden van 0 -8 jaar, de tweede

leden van 8-16 jaar, enz. In de klasse van de 16-24 jarigen, of Qondala, worden de toekomstige leiders

verkozen door hun generatiegenoten. Deze leiders komen dan effectief aan de macht als leiders van

hun generatie wanneer ze de Gadaa of Luba klasse bereiken (40-48 jarigen). De personen die door hun

generatiegenoten tot leiders verkozen werden en die dus, 8 jaar lang, de machtsposities bekleden,

worden “Luba” genoemd.

Er werd u gevraagd of u wist wat “Luba” is waarop u zei dat het “iets traditioneels is” maar dat u er niet

op kwam (zie gehoorverslag CGVS3 p.14).

Als verklaring waarom u geen Oromo spreekt zegt u dus dat uw vader tegen u in het Amhaars sprak en

u de taal niet leerde maar wel de geschiedenis van de Oromo leerde, in het Amhaars. Gevraagd wat uw

vader u dan leerde haalt u het Gadaa systeem aan maar wanneer u dan gevraagd wordt of u hier wat

meer uitleg kan over geven zegt u dan dat u niet weet hoe u het moet uitleggen in het Amhaars, nota

bene de taal waarin uw vader u juist over dit systeem zou verteld hebben. Dat u dan over dit complexe

systeem dat vele aspecten van het Oromo leven beheerste (zo konden Oromo mannen pas trouwen na

het bereiken van de Raaba Doorii klasse, 32-40 jarigen) enkel kan zeggen dat het “een soort democratie

is” waarbij de mensen met de macht om de 8 jaar vervangen worden en het feit dat u niet weet wat Luba

betekent, ondergraaft uw verklaringen dat uw vader u ooit verteld zou hebben over dit systeem. Zoals

hierboven beschreven gaf u ook een foutieve datum voor Irreechaa feest, de andere Oromo traditie

waar uw vader u over zou verteld hebben.

Tijdens uw eerste en derde gehoor op het CGVS werd er u gevraagd of er verschillende clans of

onderverdelingen bestaan bij de Oromo (zie gehoorverslag CGVS1 p.14 & gehoorverslag CGVS3 p.15).

U verklaarde toen dat er maar “ 1 Oromo” is maar dat de traditie en cultuur verschilt van regio tot regio.
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Uit informatie waarover het Commissariaat Generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier gevoegd werd, blijkt dat de Oromo in twee grote takken worden opgesplitst: de

Borana Oromo en de Barentu Oromo en dat deze twee takken nog verder opgedeeld worden in

verschillende clans. Toen er u tijdens uw eerste gehoor op het CGVS gevraagd werd of u de Barentu

Oromo kende zei u dat u denkt dat het moslims zijn maar dat u er niet zeker van bent. Gevraagd of u de

naam Borana kende zei u dat het de naam van een plaats is in Oromio en zei u dat Barentu ook de

naam van een plaats is (zie gehoorverslag CGVS1 p.14-15 en CGVS3 p.15).

Tijdens uw eerste gehoor op het CGVS werd er u gevraagd wat de naam Guyyaa Gootota Oromo u

zegt. U zei dat Guyyaa eenheid betekent maar dat u het woord Gootota niet kent. Wanneer er u

dan gevraagd werd of u wist op welke dag de Oromo helden en martelaren gevierd worden zei u

dat ook deze dag in de maand Hedar zou voorkomen. Gevraagd wie de martelaren dan zijn, zegt u

dat u het niet weet en vraagt u aan de PO of hij het misschien over Aba Jufa (Abba Jiffr) heeft die een

Oromo held zou zijn. Gevraagd wie deze persoon was en wat hij deed zegt u dat er een religieus conflict

was tussen christenen en moslims en dat hij een grote geschiedenis heeft in de stad Jimma. Gevraagd

waarom hij dan een held is zegt u dat hij “tegen het regime vocht en een martelaar werd” (zie

gehoorverslag CGVS1 p.15).

Uit informatie waarover het Commissariaat Generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier gevoegd werd, blijkt dat “Guyyaa Gootota Oromo” vertaald kan

worden als “Oromo helden / heldinnen dag”. Deze dag wordt gevierd op 15 april in de

gregoriaanse kalender en in de maand Miyazya (maart) in de Ethiopische kalender en dus niet in

de maand Hedar (november) zoals u verklaarde. Deze herdenkingsdag werd door het OLF in het

leven geroepen na de executie van prominente leiders van het OLF op 15 april 1980. Sindsdien wordt

deze dag herdacht als de Oromo martelaren dag door Oromo over de hele wereld om degenen die hun

leven gaven voor een vrij Oromia te herdenken.

Uit informatie waarover het Commissariaat Generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier gevoegd werd, blijkt dat Abba Jiffr een Oromo koning was in Jimma van 1830 tot

1850 die zich tot de Islam bekeerd had in 1830. Aba Jiffr de tweede was koning van 1878 tot 1932 en na

zijn dood werd het Jimma koninkrijk door Ethiopië geannexeerd. Dat Abba Jiffr dus een Oromo held zou

zijn omdat hij tegen het regime gevochten zou hebben en een martelaar werd zoals u verklaarde blijkt

niet te kloppen.

Gevraagd of de Oromo een eigen kalender hebben zei u het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS1

p.15). Uit informatie waarover het Commissariaat Generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier gevoegd werd, blijkt dat de Oromo over een eigen kalender

beschikten/beschikken.

Gevraagd wat de hoofdstad is van Oromia zei u dat het vroeger Addis Abeba was (Fin Fine in het

Oromo) maar dat het nu Nazareth (Adama in het Oromo) is (zie gehoorverslag CGVS1 p.16). Uit

informatie waarover het Commissariaat Generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief

dossier gevoegd werd, blijkt dat de hoofdstad van Oromia Addis Abeba is. De Ethiopische regering

verhuisde de hoofdstad van Oromia in het jaar 2000 van Addis Abeba naar Adama waartegen de

Oromo toen protesteerden. In 2005 besloot de Ethiopische regering dat de hoofdstad van Oromia terug

naar Addis Abeba ging verhuizen wat ook gebeurde in 2006. Addis Abeba is nog steeds de hoofdstad

van Oromia. Dat u, als Oromo uit Ethiopië, niet zou weten dat Addis Abeba sinds 2006 opnieuw de

hoofdstad is van de Oromo regio is niet geloofwaardig.

Doorheen uw verklaringen over de Oromo en de Oromo cultuur moet er dus vastgesteld worden

dat u eigenlijk slechts vage noties hebt van de Oromo cultuur en veelvuldige foutieve

verklaringen aflegt over de Oromo cultuur, de Oromo feestdagen en over welke stad de

hoofdstad is van de Oromo regio. Dat u, als dochter van een ex OLF strijder, foutieve

verklaringen aflegt over de Oromo martelarendag en er uit uw verklaringen blijkt dat u deze dag

eigenlijk helemaal niet kent, ondergraaft volledig uw verklaringen dat uw vader als ex OLF

strijder u over de geschiedenis van de Oromo zou verteld hebben. U kon dan ook niet

aannemelijk maken dat u of uw vader Oromo zou zijn noch dat uw vader of u ooit politiek actief

in het Oromo Liberation front zou zijn geweest.

Tijdens uw derde gehoor op het CGVS op 23 augustus 2016 werd er u gevraagd of u kon vertellen wat

er op dat moment gaande was in Ethiopië, met de Oromo protesten die er plaatsvonden. U zei dat het in

Ethiopië niet enkel nu is maar altijd en dat er op de 19de (augustus) nog een protest was, niet enkel

door de Oromo maar ook door de Amhara (zie gehoorverslag CGVS3 p.15).

Gevraagd waarom er dan nu protesten zijn, blijft u erg vaag en zegt u dat het “ voor verandering “ is, dat

de Europese Unie hen financieel steunt en dat mensen daar vermoord worden. Gevraagd waartegen ze

dan protesteren zegt u dat het tegen de regering is en gevraagd of er een specifieke reden is waarom er

nu zoveel protesten zijn, blijft u opnieuw erg vaag en zegt dat ze “ in het algemeen” tegen de regering

protesteren en dat de politie mensen doodt. Er werd u dan gevraagd of men dan tegen een specifiek
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beleid of maatregel van de regering protesteerde waarop u het ontwijkende antwoord gaf dat het niet

specifiek is, dat het niet de wet is maar de actie, wat ze (autoriteiten) doen hetgeen is waar de

mensen tegen protesteren (zie gehoorverslag CGVS3 p.15).

Er werd u tijdens uw derde gehoor ook gevraagd of u het Addis Ababa Integrated Master Plan kende

waarop u zei dat u hoorde dat de Afrikaanse Unie zich in Addis Abeba bevindt (zie gehoorverslag

CGVS3 p.16).

Uit informatie waarover het Commissariaat Generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier gevoegd werd, blijkt dat de Oromo sinds april 2014 protesteren tegen het Addis

Abeba master plan van de Ethiopische regering waarin Oromo grond zou gebruikt worden om de

hoofdstad Addis Ababa uit te breiden. Dit master plan werd door de Ethiopische regering afgevoerd in

januari 2016 maar de protesten bleven duren. Dat het Addis Ababa master plan u niets zegt en dat u,

wanneer u gevraagd werd of de Oromo tegen een specifieke maatregel van de regering protesteerden,

de uitbreiding van Addis Ababa in Oromo land wat de trigger was voor protesten die tot op de dag van

vandaag duren, niet vermeldt ondergraaft opnieuw volledig uw verklaringen dat u een politiek actieve

Oromo zou zijn.

Uw politieke activiteiten als Oromo in België voor het OLF en uw deelname aan manifestaties voor het

OLF in België, waar u ook foto’s van neerlegde tijdens uw eerste gehoor op het CGVS (zie groene map

in het administratief dossier) kunnen dan ook onmogelijk serieus genoemd worden daar u niet

aannemelijk kon maken Oromo te zijn en u, zoals hierboven beschreven, erg weinig afweet over de

Oromo en zelfs onwetend bleek over de oorzaak van de recente massale protesten van de Oromo in

Ethiopië. Het gaat hier dus duidelijk om een opportunistisch politiek engagement.

U legde dus foto’s neer van een demonstratie van het OLF op 13 juni 2014 in Brussel waarop u te zien

bent en u verklaarde dat deze foto’s door iemand van het OLF genomen werden als “herinnering” (zie

gehoorverslag CGVS1 p.7-8). Toen u, tijdens uw tweede gehoor op het CGVS gevraagd werd of u denkt

dat iemand in Ethiopië op de hoogte is van uw deelname aan deze manifestaties zei u dat u het niet wist

maar dat ze het “kunnen weten als ze het willen”. U zei nog dat u niet beschaamd bent supporter te zijn

van het OLF want u bent een Oromo en u zal hen vandaag en morgen steunen (zie gehoorverslag

CGVS2 p.16). U verklaart dus zelf niet te weten of iemand in Ethiopië op de hoogte is van uw deelname

aan een manifestatie van het OLF in België waardoor u het ook niet aannemelijk kan maken dat de

Ethiopische autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw (opportunistische) deelname aan deze

manifestatie.

Betreffende uw deelname aan deze demonstraties dient nog te worden opgemerkt dat bij de

beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland, de reële kans op

vervolging en de ernst van die vervolging van cruciaal belang zijn. Hierbij moet rekening gehouden

worden met de beoordeling van de activiteiten ontwikkeld in het gastland door de overheden van het

land van herkomst. Enkel indien de aangehaalde activiteiten leiden tot een toeschrijving van een

politieke/dissidente overtuiging door bovenvermelde overheden, is er sprake van een reëel risico op

vervolging en/of moeilijkheden in het land van herkomst. Het is niet aannemelijk dat activiteiten

ontwikkeld na de vlucht leiden tot een reëel risico indien de overheden in het land van herkomst er niet

van op de hoogte zijn.

U verklaarde zelf (tijdens uw gehoren op het CGVS) dat u niet politiek actief was in Ethiopië en

bovendien blijkt uit hogervermelde argumentatie dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw

verklaringen Oromo te zijn of aan uw verklaringen dat uw vader Oromo is en strijder bij het OLF was.

Het is bijgevolg niet aannemelijk dat u in de negatieve belangstelling zou staan van de Ethiopische

autoriteiten of dat u omwille van uw deelname aan die manifestatie bij een eventuele terugkeer naar

Ethiopië zou worden vervolgd door de Ethiopische autoriteiten. Toen u tijdens uw derde gehoor

gevraagd werd of u problemen zou hebben met de Ethiopische autoriteiten indien u zou terugkeren naar

Ethiopië verklaarde u overigens dat u “ geen grote official bent” en dat er geen problemen zullen zijn van

de autoriteiten maar dat er wel een probleem voor u was in de plaats waar u woonde in Ethiopië (zie

gehoorverslag CGVS3 p.12).

Tijdens uw eerste gehoor op het CGVS verklaarde u in Ethiopië persoonlijk geen problemen te hebben

gehad als supporter van het OLF maar u zei dat de problemen die uw familie hierdoor had ook

betrekking op u hadden (zie gehoorverslag CGVS1 p.10). U verklaarde ook dat de politie bij uw familie

binnenviel omdat uw vader lid zou geweest zijn van het OLF (zie gehoorverslag CGVS1 p.11). U zei dat

u wist dat uw vader vroeger lid was van het OLF en dat ze hem bleven beschuldigen dat hij lid was en

dat hij boodschappen voor het OLF zou overbrengen (zie gehoorverslag CGVS1 p.11-12).

U verklaarde tijdens uw tweede gehoor op het CGVS ook dat uw vader sinds 2005 drie keer opgepakt

werd (in 2009 samen met u) onder het voorwendsel dat hij een smokkelaar zou zijn maar dat de echte

reden voor zijn arrestaties “zijn link met de Oromo was” (zie gehoorverslag CGVS2 p.8).

Zoals hierboven beschreven kunt u het niet aannemelijk maken dat u of uw vader (actieve) Oromo's

zouden zijn, noch dat uw vader actief zou geweest zijn in het OLF. Bijgevolg kan er dan ook geen geloof
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gehecht worden aan uw verklaringen dat uw familie door de politie zou geviseerd zijn in Ethiopië omwille

van het vroegere OLF lidmaatschap van uw vader.

Toen er u gevraagd werd of uw vader na zijn arrestatie in 2009, door een rechtbank veroordeeld werd

ontweek u de aan u gestelde vraag en zei u dat uw vader daarna niet meer gearresteerd werd. Toen u

er op gewezen werd dat dit niet de vraag was die u gesteld werd en er u opnieuw gevraagd werd of uw

vader dan door een rechtbank veroordeeld werd zegt u dan dat men een misdaad moet begaan hebben

om veroordeeld te worden. U zegt daarna dan dat er wel een rechtszaak was maar dat u niet meeging

met uw vader en dat hij degene is die zijn zaak kent (zie gehoorverslag CGVS2 p.6). Gevraagd of u

weet of uw vader ooit veroordeeld werd, zegt u dan dat hij veroordeeld werd maar dat u niet weet wat de

straf was en zegt u dat hij in 2004 veroordeeld werd en een jaar in de gevangenis doorbracht (zie

gehoorverslag CGVS2 p6-7).

Dat u niet zou weten of uw vader in 2009 veroordeeld werd omdat u niet meeging met uw vader

naar de rechtbank en het uw vader is die zijn zaak kent om daarna te zeggen dat hij wel

veroordeeld werd maar dat u zijn straf niet kent is niet geloofwaardig en ondergraaft verder uw

verklaringen dat uw vader of uw familie in Ethiopië geviseerd zouden worden door de

Ethiopische autoriteiten. Er kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u,

uw vader of uw familie geviseerd werden door de Ethiopische autoriteiten.

U verklaarde dat u alleen thuis was in juni 2010 toen er drie politiemannen naar uw huis kwamen die

zeiden dat ze op zoek waren naar smokkelwaar van uw vader (zie gehoorverslag CGVS1 p.9). U zei dat

de politie en vooral een van hen u altijd verbaal lastig viel en dat een van hen u in 2008 al eens zou

uitgescholden hebben voor vuile Oromo hoer. Nadat u dan vrijkwam in 2008 zouden ze sindsdien echt

aandacht voor u gehad hebben (zie gehoorverslag CGVS1p.9).

Zoals hierboven al beschreven wordt er geen geloof gehecht aan uw verklaringen dat u een

(actieve) Oromo zou zijn, noch aan uw verklaringen dat u en uw familie door de Ethiopische

autoriteiten zouden geviseerd worden wegens het vroegere OLF lidmaatschap van uw vader.

Bijgevolg kan er dan ook geen geloof gehecht worden, noch aan uw verklaringen dat de politie

bij u thuis zou langsgekomen zijn onder het valse voorwendsel dat ze op zoek waren naar

smokkelwaar, noch aan uw verklaringen dat een politieman u in 2008 zou uitgescholden hebben

voor vuile Oromo hoer.

U verklaarde dat u, nadat u verkracht werd, die 3 politiemannen ook beschuldigd hebt en 1 maand later,

toen u merkte dat u zwanger was, ook de namen van de drie politiemannen die u verkracht hadden aan

de politie gegeven hebt (zie gehoorverslag CGVS1 p.9) Toen er u tijdens uw eerste gehoor op het

CGVS gevraagd werd of u dat niet gevaarlijk vond om naar de politie te gaan en klacht in te dienen zei u

dat u het risico kende maar dat u gerechtigheid wilde krijgen. U zei dat u toen dacht dat gelijk wie,

zelfs als het een politieman was, als u de gerechtigheid aan uw kant had, dat u dan niet bang

moest zijn (zie gehoorverslag CGVS1 p.17).

Toen er u tijdens uw tweede gehoor op het CGVS gevraagd werd wat u deed nadat u verkracht werd, of

u naar de politie gegaan bent of niet, zei u dat u beschaamd was en u de volgende dag in de ochtend

naar het ziekenhuis ging en daarna naar de politie ging om er klacht in te dienen. U verklaarde verder

dat u de namen van de drie politiemannen toen niet gegeven hebt aan de politie maar dat, toen u wist

dat u zwanger was en de politieman vroeg of u de namen kon geven, u die dan wel gegeven hebt

waarna de politieman u zou gezegd hebben dat uw zaak ging behandeld worden als u hem de namen

gaf (zie gehoorverslag CGVS2 p.10).

Gevraagd waarom u dan niet de namen gaf van de drie mannen toen u de eerste keer naar de politie

ging om er klacht in te dienen, zei u dat u toen erg bang was omdat de politie geen goede relatie

heeft met uw familie (zie gehoorverslag CGVS2 p.11).

Wanneer er u dus gevraagd werd of u niet bang was om naar de politie te gaan om er klacht in te

dienen tegen de drie politiemannen die u verkracht hadden zei u dat u toen dacht dat u niet bang moest

zijn omdat u de gerechtigheid aan uw kant had maar wanneer u dan gevraagd wordt waarom u toen de

namen van de drie politiemannen gaf zegt u dan dat dit is omdat u toen erg bang was van de politie die

geen goede relatie zou hebben met uw familie. Dit zijn dus duidelijk tegenstrijdige verklaringen. Zoals

hierboven al aangehaald wordt er ook geen geloof gehecht aan uw verklaringen dat u of uw familie

geviseerd zouden worden door de Ethiopische politie. Dat u dan klacht gaat indienen bij de politie maar

de namen niet zegt van de drie politiemannen die u verkracht zouden hebben is niet aannemelijk.

Toen er u gevraagd werd of men, toen u de eerste keer klacht ging indienen, u dan niet vroeg of u de

drie mannen kende zei u dat u toen gezegd zou hebben dat u het niet zeker wist en dat u zeker wilde

zijn voor u de namen gaf. Gevraagd waarom u dat dan zei, zegt u dat u bang was, dat u daarnaartoe

ging omdat u dat probleem had maar dat u hun namen niet wilde geven omdat u bang was. Gevraagd

waarom u dan klacht indiende als u de namen van die drie politiemannen niet durfde te geven zegt u
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dan dat u “niet erg bang was”, dat u de namen toen niet wilde geven maar dat u wilde dat ze u “hoorden

klagen” (zie gehoorverslag CGVS2 p.11).

U zegt dus eerst dat u niet bang was om klacht in te gaan dienen bij de politie omdat u de gerechtigheid

aan uw kant had, daarna zegt u dat u de politie de namen van de drie politiemannen niet gaf omdat u

bang was. U zegt dan ook dat u de namen niet wilde geven maar wel wilde dat ze u horen klagen en

zegt dan dat u wilde dat ze het onderzoek begonnen en zelf zouden vinden dat het de politiemannen

waren die het gedaan hebben. Hoewel u dus herhaaldelijk verklaarde dat de politie bij u thuis binnenviel

onder valse voorwendsels en hoewel u verklaarde dat u te bang was voor de politie omwille van de

slechte relatie tussen de politie en uw familie zegt u dat u er de eerste keer ging om er te klagen om zo

gedaan te krijgen dat ze het onderzoek zouden beginnen en ze zelf zouden vinden dat het de

politiemannen waren die u verkracht hadden. Hoewel u dus herhaaldelijk vertelde over hoe u en uw

familie door de politie geviseerd en valselijk beschuldigd werden, zou u er dan wel van uit gegaan zijn

dat de politie, zonder dat u hen de namen van uw verkrachters gaf, na een onderzoek zelf zou

vaststellen dat uw verkrachters politiemannen waren.

Gevraagd of u, bij het indienen van uw eerste klacht, verteld had dat het drie politiemannen waren die u

verkracht hadden, zegt u dat u hen dat niet gezegd hebt maar u wel zei dat “die personen al vroeger

naar uw huis waren gekomen”. Gevraagd of u dan ook vertelde waarom die personen naar uw huis

kwamen, zei u dat men dat gevraagd had en u toen aan de politieman die uw klacht registreerde zou

gezegd hebben dat hij dat wist en zei u dat die inspecteur wel weet wie u bent en ook uw vader kende

(zie gehoorverslag CGVS2 p.11). U verklaarde verder dat u toen niet zei dat het politiemannen waren

maar u wel gezegd zou hebben dat de drie mannen van de autoriteiten waren maar dat u toen gezegd

zou hebben dat u er niet zeker van was en u hun namen kon geven. Gevraagd waarom u toen hun

namen niet gaf, zegt u dan dat u wilde dat ze het zelf onderzochten en het zelf vonden. U zei dat u de

waarheid vertelde en dat het een democratie is en dat u niet wilde dat ze meteen het dossier zouden

sluiten maar dat ze het onderzochten. U zei dat u hen toen ook een hint gaf, namelijk dat uw drie

verkrachters van de autoriteiten waren, van de regering. De inspecteur zou u dan gezegd hebben dat ze

het gingen onderzoeken maar dat ze niets deden.

U zegt dus dat u bang was dat ze het dossier zouden sluiten, moest u hen meteen de namen

gegeven hebben en dat u het daarom niet deed. Uw uitleg kan allerminst overtuigen; u geeft ze

dan wel vage “hints” opdat ze zelf zouden ontdekken dat het drie politiemannen waren die u

zouden verkracht hebben. Echter, indien u er van uit ging dat ze uw dossier meteen zouden

sluiten indien u hen de namen gegeven zou hebben, dan is het volledig ongeloofwaardig dat u

dan zou gedacht hebben dat ze uw dossier en uw klacht wel serieus zouden onderzoeken als ze

zelf de namen van de drie politiemannen ontdekten.

U verklaarde dat u dan een maand later terug naar de politie gegaan zou zijn omdat u toen na een

bloedtest, wist dat u zwanger was en dat u daarom moest gaan (zie gehoorverslag CGVS2 p.12).

Gevraagd of u dan niet een tweede keer naar de politie zou gegaan zijn indien u niet zwanger geweest

zou zijn, ontwijkt u de aan u gestelde vraag en zegt u dat u had kunnen wachten tot ze u opbelden maar

dat u wel gegaan zou zijn als ze nog langer gewacht zouden hebben. Gevraagd waarom u dan wachtte

op de uitslag van de bloedtest vooraleer u een tweede keer naar de politie ging, ontwijkt u opnieuw de

vraag en gaf u het vage antwoord dat “ u op hen wachtte, ze zeiden dat ze me gingen bellen”. Gevraagd

waarom u dan naar hen (de politie) toe ging zegt u dat de dingen veranderd waren, dat u zwanger was

en u niet meer kon wachten en dat u moest gaan. Er werd u dan opnieuw gevraagd wat u bedoelde toen

u zei dat u niet meer kon wachten omdat u zwanger was, waarop u dan zei dat u in het begin verkracht

was en u wachtte tot ze het onderzochten maar dat u dan zwanger was en u dus naar de politie moest

gaan om hen te informeren dat u zwanger was (zie gehoorverslag CGVS p.13). Na herhaaldelijk de

vraag ontweken te hebben zegt u dus dat u de tweede keer moest teruggaan enkel om “hen

te informeren dat u zwanger was” (zie gehoorverslag CGVS2 p.13).

Wanneer er u gevraagd werd waarom u een maand wachtte om de namen van uw verkrachters aan de

politie mee te delen, zegt u dus dat u ontdekte dat u zwanger was en daarom een tweede keer moest

gaan. Wanneer u dan gevraagd werd waarom het feit dat u zwanger was betekende dat u terug moest

gaan om een tweede keer klacht in te dienen, ontwijkt u herhaaldelijk de vraag en zegt u dan uiteindelijk

dat u hen enkel wilde informeren dat u zwanger bent.

De reden waarom u bij het indienen van uw tweede klacht dus wel de namen van uw verkrachters zou

genoemd hebben is dat u de politie toen wilde informeren dat u zwanger bent en u zei dat u sowieso wel

een tweede keer zou teruggegaan zijn als ze nog langer zouden gewacht hebben.

Gevraagd of de inspecteur u dan, toen u daar voor de tweede keer klacht ging indienen, niet gevraagd

had waarom u die namen de eerste keer niet noemde zei u dat hij u dit vroeg. U zou hem toen gezegd

hebben dat u zeker wilde zijn en dat u wilde dat hij de namen zelf ging vinden door zijn onderzoek. U

zou hem dan zelfs gezegd hebben dat hij zijn werk op een democratische manier moest doen, dat zijn

onderzoek het zelf ging uitwijzen (zie gehoorverslag CGVS2 p.13).
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Het feit dat u eerst de namen niet aan de politie gaf omdat u bang was dat ze uw klacht niet gingen

onderzoeken moest u dat wel gedaan hebben, waarna u hen wat hints gaf over de identiteit van uw

verkrachters opdat u wilde dat ze de namen zelf zouden vinden om dan een maand later terug te keren

en hen dan wel de namen zou gegeven hebben omdat u daar toch moest zijn om hen te informeren dat

u zwanger was is niet geloofwaardig.

Omwille van de hierboven aangehaalde argumenten hebt u het niet aannemelijk kunnen maken ,

noch dat u verkracht werd in Ethiopië door drie politiemannen, noch dat u daarvan aangifte zou

gedaan hebben bij de politie.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u ook een medisch certificaat neer van het Nigist Eleni

Mohammed Memorial hospital (zie groene map in het administratief dossier). Op dat certificaat staat dat

u er op 5/10/2002 in de Ethiopische kalender (12 juni 2010 Gregoriaanse kalender) behandeld werd

nadat u aangerand werd (“problem of sexual assult”(sic)). Aangezien dit document in (erbarmelijk)

Engels is opgesteld - ook de voorgedrukte tekst bevat enkele opmerkelijke spellingsfouten tegen het

Engels - werd er u gevraagd waarom dit document in het Engels werd opgesteld waarop u zei dat ze in

het ziekenhuis in het Engels schrijven, er zijn geen “voorschriften” in het Amhaars, normaal doen ze dat

in het Engels (zie gehoorverslag CGVS3 p.6). Uw uitleg kan niet overtuigen aangezien het hier niet om

een medisch voorschrift gaat maar om een medisch certificaat waar er een diagnose wordt gesteld. Op

dit medisch certificaat staan er na de datum 5/10/2002 de letters ETC waarmee verduidelijkt wordt dat

deze datum een datum is in de Ethiopische kalender. Er werd u dan ook gevraagd waarom er op dit

document staat dat deze datum in de Ethiopische kalender is aangezien het een Ethiopisch document

is. U ontweek eerst de vraag en zei dat het in Ethiopië is waar u behandeld werd en dat het ziekenhuis

in Ethiopië is. Toen er u dan opnieuw gevraagd werd waarom er op een Ethiopisch document moet

gespecifieerd worden dat de datum in de Ethiopische kalender staat, zei u dan dat dit er “altijd” op staat,

dat ze het altijd specifiëren en dat men dit in Ethiopië zelfs op school en op de universiteit doet als het

document opgesteld is in het Engels. Gevraagd of ze dat ook op de universiteit doen, geeft u een

ontwijkend antwoord en zegt u: “normaal in alles als het in het Engels is opgesteld”. Gevraagd hoe u dat

weet dat ze dat zo doen aan de universiteit, aangezien u verklaard had dat u in Ethiopië uw middelbare

school niet afgemaakt hebt (zie gehoorverslag CGVS1 p.5), zei u dat u eigenlijk Ethiopië bedoelde toen

u universiteit zei en dat men er zelfs op de televisie de afkorting ETC gebruikt (zie gehoorverslag

CGVS3 p.6).

Er kan aangenomen worden dat men in Ethiopië, in documenten die opgesteld worden voor een publiek

dat niet exclusief uit Ethiopiërs bestaat, de Engelse taal gebruikt en bij data in deze documenten

specifieert of deze data in de Ethiopische of de Gregoriaanse kalender staan. Echter het document dat u

neerlegt zou een document moeten zijn dat in een Ethiopische ziekenhuis opgesteld werd door een

Ethiopische dokter voor een Ethiopische patiënte. Dat men dan op een dergelijk document de diagnose

in het Engels zou schrijven en aangeeft bij de data dat deze data in de Ethiopische kalender staan is

niet aannemelijk. Er moet dan ook vastgesteld worden dat het medisch certificaat dat u neerlegde

waarin verklaard wordt dat u het slachtoffer werd van verkrachting een duidelijk gesolliciteerd

karakter heeft, aangezien het werd opgesteld in een taal waar u enkel buiten Ethiopië, zoals bij

een procedure voor asiel of verblijf, iets aan hebt. Dit ondergraaft verder de geloofwaardigheid

van uw verklaringen over de drie politiemannen die u verkracht zouden hebben.

U verklaarde dat, nadat u voor de tweede maal klacht had ingediend bij de politie, de politie u begon te

chanteren en u in de rechtbank beschuldigde van smaad (zie gehoorverslag CGVS1 p.9). Toen er u

tijdens uw tweede gehoor op het CGVS gevraagd werd wie er klacht tegen u indiende zei u dat het de

inspecteur zelf was bij wie u een klacht indiende (zie gehoorverslag CGVS2 p.14). Gevraagd waarom hij

die klacht indiende, gaf u het vage antwoord dat hij weet wie u bent en hij uw vader kent. Gevraagd wat

dat betekent, zegt u dat ze weten dat u niets kan doen omdat u daar de middelen niet voor hebt en dat

het niet gebeurd zou zijn moest uw vader er geweest zijn. Er werd u dan gevraagd wie er de klacht

indiende, de inspecteur of de mannen die u verkracht hadden, waarop u zegt dat het de drie mannen

waren en dat inspecteur hen steunde. Opnieuw gevraagd wie er dan de klacht indiende, zegt u dan de

politie en gevraagd of het dan de politie in het algemeen was of de drie mannen zegt u dat het de drie

mannen waren die u verkracht hadden. U legt hier dus duidelijk tegenstrijdige verklaringen af over wie er

tegen u een klacht zou ingediend hebben nadat u drie politiemannen aangeklaagd had voor

verkrachting. Uw tegenstrijdige verklaringen hierover ondergraven verder de geloofwaardigheid

van uw verklaringen over de drie politiemannen die u verkracht zouden hebben.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u ook verschillende medische certificaten neer waarin

vastgesteld wordt dat u vrouwelijke genitale verminking ondergaan hebt, meer bepaald verminking

vrouwelijke genitalia type 2 A volgens de classificatie van de WHO. U legde tevens een lidkaart neer

van de organisatie GAMS (Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines) en een attest

van psychologische begeleiding van GAMS (zie groene map in het administratief dossier). U verklaarde

ook dat u onder dwang besneden werd in Ethiopië toen u 14 jaar was en bij uw grootmoeder verbleef
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(zie gehoorverslag CGVS1 p.6). Tijdens uw derde gehoor verklaarde u dat u geen psychologische

begeleiding meer volgt (zie gehoorverslag CGVS3 p.9). U verklaarde dat u in Ethiopië een organisatie

kent die geleid wordt door een familielid van uw moeder en die vrouwen helpt die weigeren besneden te

worden. Gevraagd of er in Ethiopië ook organisaties zijn die zich bezighouden met vrouwen die

al besneden zijn, zegt u dat er geen zijn voor vrouwen die al besneden zijn maar wel voor vrouwen die

niet besneden zijn. Gevraagd of dit dan betekent dat u dergelijke organisaties niet kent of dat u er zeker

van bent dat deze niet bestaan, zei u dat u niet zeker bent of deze bestaan(zie gehoorverslag CGVS3

p.7). U verklaarde ook dat u nooit op zoek gegaan bent naar een dergelijke organisatie (zie

gehoorverslag CGVS3 p.8). Toen er u gevraagd werd waarom u uw medisch attest over FGM neerlegde

op het CGVS en wat u daarmee wilt aantonen zei u dat, wanneer u naar het ziekenhuis ging, dat dit

attest daar afgegeven wordt om aan de advocaat te geven. Gevraagd waarom u dat document dan

neerlegde zei u dat het aantoont wat er met u gebeurd is en dat het een bewijs is dat u een check up

deed. Gevraagd of dit dan de enige reden is waarom u dat attest neerlegde zei u dat het ook was om uw

problemen te bewijzen, dat u besneden en verkracht werd en dat u daarom verschillende

fysieke problemen ervaren hebt.Gevraagd of het feit dat u besneden werd een reden is waarom u

niet terug kan naar Ethiopië, zei u: “dat is het niet” (zie gehoorverslag CGVS3 p.8).

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat er in uwen

hoofde een gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de conventie van Genève, of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u een medisch attest neer van dokter Van De Velde, een

doktersattest en een medisch getuigschrift van dokter Merkx, een medisch attest van dokter Lumen, een

lidkaart van GAMS en een attest van psychologische begeleiding van GAMS. Deze medische attesten

stellen vast dat u vrouwelijke genitale verminking ondergaan hebt, meer bepaald verminking vrouwelijke

genitalia type 2 A volgens de classificatie van de WHO en dat u hiervoor psychologische begeleiding

gevolgd hebt. Dit wordt niet betwist. Deze attesten en wat hierin vastgesteld wordt werden hierboven al

beschreven en veranderen de hierboven gedane vaststellingen niet. U legde ook foto’s neer van uw

deelname aan een manifestatie van het OLF. Ook deze werden hierboven al besproken en tonen enkel

aan dat u aanwezig was tijdens deze manifestatie. Deze foto’s veranderen de hierboven gedane

vaststellingen dan ook niet. U legde ook foto’s neer van uw aankomst in Italië. Ook deze foto’s

veranderen de hierboven gedane vaststellingen niet. U legde een kopie neer van de identiteitskaart van

uw moeder; de identiteit van uw moeder wordt hier niet in twijfel getrokken. U legde ook een medisch

certificaat neer van het Nigist Eleni Mohammed Memorial hospital, dat hierboven al besproken werd en

waarvan vastgesteld werd dat het een duidelijk gesolliciteerd karakter heeft. U legde ook een

getuigschrift neer van de Ethiopische politie over de verdwijning van uw vader, hierin wordt onder

andere vermeld dat uw vader Oromo zou zijn, wat hierboven niet als geloofwaardig wordt beschouwd.

Dit documenten verandert de hierboven gedane vaststellingen dan ook niet. Uit de informatie waarover

het CGVS beschikt (zie blauwe map in het administratief dossier) blijkt trouwens dat documentenfraude

voorkomt in Ethiopië. Bijgevolg zijn dergelijke documenten niet in staat de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw verklaringen te herstellen. U legde ook nog een DHL omslag

neer met een enveloppe in die u werd opgestuurd door D.A. en 2 enveloppes die u opgestuurd werden

door D.M.A.. Deze tonen enkel aan dat er documenten vanuit Ethiopië werden opgestuurd naar u en

veranderen de hierboven gedane vaststellingen dan ook niet.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

1.2. Stukken

Ter terechtzitting voegt verzoekster “Brief opgesteld door de heer A.M., chairman van het Belgische

Oromo Gemeenschap (BOG) waarin hij bevestigt dat verzoekster lid is van de gemeenschap sinds

maart 2015”, foto’s van verzoekster tijdens “demonstraties in Schuman (Brussel)” van 27 november

2014, 6 april 2017 en 14 februari 2017 en bij een “ontmoeting met Victoria Garcia Gullen, EEAS Desk

officer Ethiopia and Horn of Africa migration focal point” van 6 april 2017, en het rapport “Ethiopie: Mise

à jour: Développements actuels jusqu’en juin 2014” van 17 juni 2014 van OSAR.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 15 februari 2017 een schending aan van “de

Vluchtelingconventie van 1951 ondertekend te Genève”, van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en 48/7 van
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de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van “de motiveringsplicht, meer

bepaald de artikelen 2 en 3 van de uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede de schending

van het artikel 62 van de wet van 15 december 1980”, van “het zorgvuldigheidsbeginsel

(noodzakelijkheid al de elementen van het dossier in aanmerking te nemen en het dossier over een

voorzichtige wijze te behandelen)” en van de “beoordelingsfout”.

Wat betreft haar mogelijkheid verklaringen af te leggen in het Amhaars, benadrukt zij “dat zij niet gezegd

heeft dat zij niet in staat was in het Amhaars te worden gehoord”, maar dat zij enkel duidelijk wilde

maken “dat haar moedertaal Hadinya is, dat het die taal is dat zij met haar moeder -met wie zij meer

contacten had dan met haar vader die vaak afwezig was voor zijn werk- sprak en ook op school

aangezien er in de regio was zij groeide geen school en zelfs geen vak Oromo bestond” en dat het

louter de bedoeling was “dat de asielinstanties begrip moeten hebben voor het feit dat het Amhaars niet

haar moedertaal is”.

Waar zij op de Dienst Vreemdelingenzaken gesteld zou hebben dat zij twee keren gearresteerd werd

omdat haar broer lid was van Kinijit en dat zij er ook van beschuldigd werd er lid van zijn, heeft

verzoekster aan hiervoor geen verklaring te hebben “behalve een communicatieprobleem”, maar

benadrukt zij “dat de informatie over het lidmaatschap van haar broer bij Kinigit wel correct is alsmede

het feit dat haar broer vermoord werd en al dood was op het moment van haar arrestaties”.

Zij wijst erop dat zij op de Dienst Vreemdelingenzaken vermeldde “dat "een bijkomende reden" van haar

arrestaties was dat haar "vader lid is van OLF"”. Zij meent dat zij “altijd coherent is geweest over haar

profiel, namelijk dat zij afkomstig uit een familie die politiek geëngageerd is (via haar vader en haar

broer) en dat de problemen die zij gehad heeft gerelateerd zijn met die engagement” en “dat haar

problemen te wijten zijn aan het feit dat haar vader lid was van het OLF”. Waar zij op de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde dat de politie denkt dat zij ook sympathisant is van OLF legt zij uit dat

zij “daarmee wilde zeggen dat zij, als dochter van een voormalige strijder van het OLF en als Oromo ook

gecatalogueerd wordt als voorstander van het OLF”.

Dat verzoekster de Oromo taal bijna niet kent, wijt zij aan het feit “dat zij opgegroeid is vooral in het

Hadianya, dat zij in het Hadinya studeerde, dat zij speelde met kinderen in het Hadinya, dat zij thuis met

haar moeder in het Hadianya sprak, dat haar ouders samen in het Hadinya of in het Ahmaars spraken,

dat haar moeder geen Oromo spreekt, dat er geen school was in het Oromo in haar regio (Oromia regio)

waar die taal trouwens niet gesproken was”. Dat haar vader haar zou hebben gezegd dat zij beter

Engels zou leren dient volgens haar “te worden begrepen in het Ethiopische context waar het

onderwijssysteem in het Engels is en waar men meer kans heeft een job te vinden als men die taal

beheerst”.

Zij legt uit dat haar kennis van de Oromo-cultuur “soms oppervlakkig is” omdat zij in 1990 naar Hosana

city verhuisde, de Oromo daar een minderheid en “weinig zichtbaar” zijn, er geen plaats voor hun cultuur

bestond, zij aldus niet opgroeide “in een Oromo omgeving”, zij daardoor “sommige culturele elementen

nooit van binnen in (heeft) ervaart” en zij “de Oromo taal bijna niet beheerst” waardoor zij minder

toegang heeft tot de Oromo-cultuur.

Verzoekster acht het “niet abnormaal dat zij zich vergist in de datum van het feest Erecha aangezien zij

dat feest nooit gevierd heeft”. Zij meent dat zij wél grotendeels kon uitleggen wat Gadaa was, maar zij

benadrukt “dat zij dit systeem nooit ervaart heeft” en dat uit een Wikipedia-pagina blijkt “dat dit systeem

hedendaags minder gebruikt is”. Zij meent dat zij wél veel informatie kon geven “over verschillende

aspecten van ket Oromo leven en cultuur”, daar zij kon situeren waar de Oromo leven in Ethiopië, zij

over de twee laatste verkiezingen kon vertellen, zij deelneemt aan demonstraties en vergaderingen in

België, zij het verhaal van haar vader “die in 1992 lid was van de partij, gearresteerd werd toen er een

conflict onstond tussen Oneg en de heersende partij, ontsnapte van de gevangenis in 1993 en naar de

"jungle" ging tot 1996 toen hij terugkeerde en vergiffenis vroeg” vertelde,

zij kon aangeven “hoe het komt dat OLF verboden werd”, zij deelnam “aan activiteiten voor de promotie

van de Oromo cultuur op school”, zij op de hoogte was van “een andere organisatie (die) opkomt van de

Oromo, namelijk de OPDU” en zij kon vertellen “wat Macha Tulema is”.

Zij herhaalt haar asielrelaas, met name de problemen die haar familie heeft gekend. Zij meent dat “uit

haar verklaringen blijkt dat zij het leven van een politieke dissident beschrijft, die vaak geconfronteerd

wordt met de autoriteiten maar dit niet bang is en niet wenst deel te nemen aan een corrupt systeem”,
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dat “ook haar reactie tegenover de politie verenigbaar (is) met de reactie van iemand dit kwaad is op de

autoriteiten, een soort haat heeft ontwikkeld tegenover de autoriteiten, haat die kan voortvloeien uit de

onrechtvaardigheden waaraan zij en haar familie op een regelmatige wijze blootgesteld werden” en dat

“dat verzoekster coherente, doorleefde en identieke verklaringen heeft afgelegd over de

omstandigheden van haar twee arrestaties tijdens haar gehoren”. Verzoekster citeert uit een arrest van

21 oktober 2016 van de Raad (RvV 21 oktober 2016, nr. 176 738) aangaande “het risico op vervolging

van een Ethiopische vrouw behorende tot de Oromo etnie”.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te hervormen en haar als vluchteling te erkennen, haar

minstens de subsidiaire bescherming toe te kennen. In uiterst ondergeschikte orde vraagt verzoekster

“het dossier terug te verwijzen naar het CGVS teneinde het dossier verder te onderzoeken alvorens een

beslissing te nemen”.

Beoordeling

2.2. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3. Verzoekster verklaart niet te kunnen terugkeren naar haar land van herkomst uit vrees voor de

autoriteiten, die haar zouden viseren omwille van het politiek engagement van haar familie. De Raad

hecht echter geen geloof aan het asielrelaas van verzoekster.

2.4. Vooreerst maakte verzoekster niet aannemelijk dat zij of haar vader Oromo zijn noch dat ze ooit

actief zijn geweest voor het Oromo Liberation Front (hierna: OLF).

Zo blijkt verzoekster slechts noties van de taal Oromo te hebben, hoewel haar eigen vader het Oromo

zou spreken (gehoor 5 november 2014, p. 13), en legt zij onaannemelijke verklaringen af over waarom

zij dit nooit van hem leerde (gehoor 5 november 2014, p. 13-14, gehoor 23 augustus 2016, p. 10). De

Raad ziet immers niet in waarom verzoekster geen Oromo zou hebben kunnen leren omdat er geen

andere Oromo in haar regio woonden of omdat er geen school in die taal was, zoals zij aanbrengt op het

Commissariaat-generaal (gehoor 5 november 2014, p. 14, gehoor 23 augustus 2016, p. 10). Indien “zij

opgegroeid is vooral in het Hadianya, zij in het Hadinya studeerde, zij speelde met kinderen in het

Hadinya, zij thuis met haar moeder in het Hadianya sprak, haar ouders samen in het Hadinya of in het
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Ahmaars spraken, haar moeder geen Oromo spreekt, er geen school was in het Oromo in haar regio

(Oromia regio) waar die taal trouwens niet gesproken was”, zoals aangevoerd wordt in het

verzoekschrift, dan kan hieruit slechts een geringe belangstelling voor de Oromo taal en cultuur blijken

wat niet te rijmen valt met verzoeksters bewering dat haar vader een veteraan is van de

onafhankelijkheidsstrijd van het OLF tegen het Ethiopische regime en duidelijk begaan is met de Oromo-

cultuur en deze aanleerde aan de kinderen. Indien verzoeksters broer het Oromo wel spreekt omdat hij

opgroeide in de Oromo regio dan kan hieruit slechts blijken dat de familie zich steeds integreerde in de

lokale maatschappij maar niet dat ze Oromo zijn. Dit blijkt ook uit verzoeksters bijzonder gebrekkige

kennis over de Oromo-cultuur en –geschiedenis, daar zij onaannemelijk onwetend was over het Gadaa-

systeem (gehoor 23 augustus 2016, p. 13-14), zij verkeerdelijk meende dat de feestdag Erecha in de

maand Hedar gevierd wordt (gehoor 5 november 2014, p. 15), zij niet wist wat “Luba” is (gehoor 23

augustus 2016, p. 14), zij geen weet had van de twee takken waarin de Oromo onderverdeeld zijn

(Borana Oromo en Barentu Oromo; gehoor 5 november 2014, p. 14-15; gehoor 23 augustus 2016, p.

15), zij foutief meende dat “Guyyaa Gootota Oromo” in de maand Hedar plaatsvindt (gehoor 5 november

2014, p. 15), zij stelde dat Abba Jiffr een Oromo-held zou zijn (gehoor 5 november 2014, p. 15) terwijl hij

een Oromo-koning was in Jimma van 1830 tot 1850 die zich tot de islam bekeerde, zij niet wist of de

Oromo en eigen kalender hadden (gehoor 5 november 2014, p. 15) en zij foutieve verklaringen aflegde

over de hoofdstad van Oromia (gehoor 5 november 2014, p. 16). Voorts kon verzoekster geenszins

duiden waarover de Oromo-protesten ten tijde van het gehoor in augustus 2016 gingen (gehoor 23

augustus 2016, p. 15) en (her)kende zij het Addis Abeba Master Plan niet eens (gehoor 23 augustus

2016, p. 16), terwijl verzoekster aanvoert ook in België actief te zijn voor het OLF en uit de informatie in

het administratief dossier blijkt dat de Oromo sinds april 2014 protesteren tegen het Addis Abeba Master

Plan van de Ethiopische regering waarin Oromo-grond zou gebruikt worden om de hoofdstad Addis

Ababa uit te breiden, waarna dit master plan werd afgevoerd in januari 2016 maar de protesten bleven

duren.

2.5. Waar in het verzoekschrift benadrukt wordt dat zij niet opgroeide “in een Oromo omgeving”, dat zij

daardoor “sommige culturele elementen nooit van binnen in (heeft) ervaart”, dat zij “de Oromo taal bijna

niet beheerst” waardoor zij minder toegang heeft tot de Oromo-cultuur zijn geheel onbelangrijk indien

verzoekster als dochter van een veteraan werd opgevoed in de Oromo cultuur. Dat zij het feest Erecha

nooit zelf gevierd heeft en dat zij het Gadaa-systeem nooit ervaren heeft en uit een Wikipedia-pagina

blijkt “dat dit systeem hedendaags minder gebruikt is”, kan slechts bevestigen dat verzoeksters familie

geen bijzondere interesse hebben in de Oromo cultuur. Verzoekster bewering dat zij wél veel informatie

kon geven “over verschillende aspecten van ket Oromo leven en cultuur” kan niet blijken uit haar

gehoor. De informatie over de politieke toestand (“hoe het komt dat OLF verboden werd”, zij op de

hoogte was van “een andere organisatie (die) opkomt van de Oromo, namelijk de OPDU” en zij kon

vertellen “wat Macha Tulema is”) kan gemakkelijk aangeleerd worden te meer verzoekster in België

omgaat met Oromo. Dat verzoekster kon situeren waar de Oromo leven in Ethiopië kan verwacht

worden van iedere Ethiopiër (die basisschool heeft gelopen). Het is niet ernstig dat zij nagenoeg

onbekend is met dergelijke elementaire aspecten van haar eigen etnie, waarvoor haar vader zich

jarenlang inzette en zij en haar familie steeds problemen zouden hebben gekend. Dit gebrek aan kennis

is des te frappanter gezien verzoekster beweerde dat haar vader haar (in het Amhaars) onderwees over

de geschiedenis van de Oromo, over Gadda en over Erecha (gehoor 5 november 2014, p. 14; gehoor

23 augustus 2016, p. 10, 13) en zij op het Commissariaat-generaal en in haar verzoekschrift aanvoert

deel te nemen aan de cultuurdagen op haar school, waar zij pamfletten over de Oromo-cultuur

verdeelde en diende te vertellen over de geschiedenis van de Oromo (gehoor 5 november 2014, p. 12;

gehoor 23 augustus 2016, p. 14). De Raad merkt dienaangaande nog op dat de beweringen in het

verzoekschrift dat in Hosana city de Oromo als minderheid “weinig zichtbaar” zijn en dat er geen plaats

was voor hun cultuur geenszins stroken met haar verklaringen op het Commissariaat-generaal, waaruit

blijkt dat er cultuurdagen waren, waar zij pamfletten over de Oromo-cultuur verdeelde (gehoor 5

november 2014, p. 12) en dat haar school “de dagen van de etnies vierden, na de examens” en dat zij

zich traditioneel kleedde “als we een sportactiviteit hebben, als er een show is of een dans”, waarbij zij

diende te spreken “over de geschiedenis van de Oromo” (gehoor 23 augustus 2016, p. 14).

Verzoekster legt geen identiteitsdocumenten neer zodat ze evenmin aantoont waar ze woonde voor

haar vertrek uit Ethiopië. De fotokopieën van de identiteitskaart van verzoeksters moeder toont nog

steeds haar eigen identiteit aan noch waar ze woonde in Ethiopië.

2.6. Zelfs indien geloof zou kunnen worden gehecht aan de bewering dat verzoekster en haar vader

Oromo zouden zijn, quod non in casu, dient de worden vastgesteld dat ook de beweerde problemen van

verzoekster en haar familie, omwille van hun beweerde politieke en/of Oromo-activiteiten, niet

aannemelijk zijn. Zo legde verzoekster verschillende tegenstrijdige en incoherente verklaringen af tijdens
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haar asielprocedure. Waar zij op de Dienst Vreemdelingenzaken nog beweerde dat zij activiteiten had

voor het OLF (vragenlijst DVZ, vraag 3.3), geeft zij thans toe geen activiteiten voor het OLF te hebben

gehad (gehoor 5 november 2014, p. 12). Dat zij op de Dienst Vreemdelingenzaken “daarmee wilde

zeggen dat zij, als dochter van een voormalige strijder van het OLF en als Oromo ook gecatalogueerd

wordt als voorstander van het OLF”, zoals wordt aangevoerd in het verzoekschrift, verklaart geenszins

waarom zij op de Dienst Vreemdelingenzaken, gevraagd “Was u actief in een organisatie (of vereniging,

partij)? Welke organisatie? Wat was uw functie en uw activiteit? In welke periode was u actief? Wat is

het verband met het risico of de vrees bij terugkeer?”, uitdrukkelijk antwoordde: “Ik ben sinds 2005

sympathisant van OLF. Ik maakte kopies en verdeelde pamfletten voor OLF.” (vragenlijst DVZ, vraag

3.3). Ook haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken dat zij in februari 2008 en juni 2009

gearresteerd werd omdat haar broer lid was van Kinijit en zij ook beschuldigd werd er lid van te zijn (“In

beide gevallen werd ik gearresteerd omdat mijn broer lid was van Kinigit. Hij werd echter reeds in 2006

gedood, maar ik werd ervan beschuldigd sympathisant te zijn.”; vragenlijst DVZ, vraag 3.1) blijken foutief

te zijn, daar zij op het Commissariaat-generaal stelde dat haar broer in 2005 vermoord werd en zij geen

problemen had omwille haar broer (gehoor 5 november 2014, p. 10) en zij in haar verzoekschrift

bevestigt “dat haar broer vermoord werd en al dood was op het moment van haar arrestaties”. Over haar

vader verklaarde zij dan weer enerzijds dat hij in 1993 uit de gevangenis ontsnapt zou zijn en daarna tot

1996 vocht tegen de heersende partij toen hij zich in “de jungle” verborg (gehoor 5 november 2014, p.

12-13), doch anderzijds dat zij niet weet hoe haar vader kon ontsnappen uit de gevangenis maar dat hij

meteen naar huis kwam nadat hij ontsnapt was waarna hij begon te werken als een zakenman (gehoor

23 augustus 2016, p. 13). Haar verklaringen over diens veroordeling zijn evenzeer wisselend, daar zij

eerst stelde dat er wel een rechtszaak was maar dat zij niet meeging en niet weet of hij veroordeeld

werd (gehoor 9 december 2014, p. 6) maar vervolgens alsnog beweerde dat hij veroordeeld werd maar

dat zij niet weet wat de straf was, om daarna aan te geven dat hij in 2004 veroordeeld werd en een jaar

in de gevangenis doorbracht (gehoor 9 december 2014, p. 6-7). Verzoeksters verklaringen zijn dermate

uiteenlopend dat ze geheel ongeloofwaardig zijn.

Ook het incident in juni 2010, waarbij drie politiemannen naar haar huis zouden zijn gekomen en zij

verkracht werd, wordt niet aangetoond, gelet op haar incoherente verklaringen over de klacht die zij zou

hebben ingediend en de opvolging ervan (gehoor 5 november 2014, p. 9, 17; gehoor 9 december 2014,

p. 10-13). De vaststelling dat het neergelegde medisch certificaat van “Nigist Eleni Mohammed Memorial

Hospital” in (erbarmelijk) Engels is opgesteld en bij de datum verduidelijkt dat het een Ethiopische datum

betreft, doet afbreuk aan de bewijskracht ervan. Hoe dan ook kan de vermelding van “sexual assult

(repping)” in het attest de beweerde verkrachting door politiemannen niet aantonen, daar de arts enkel

vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt doet en -rekening

houdend met zijn bevindingen- vermoedens kan hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen, maar de arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan

schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen. Ten slotte zijn verzoeksters verklaringen over de

beschuldiging van smaad niet eensluidend, daar zij aanvankelijk aangaf dat het de inspecteur zelf was

bij wie zij een klacht indiende (gehoor 9 december 2014, p. 14) maar later stelde dat het de drie

politiemannen waren (gehoor 9 december 2014, p. 15).

2.7. Waar in het verzoekschrift gesteld wordt dat verzoekster “behalve een communicatieprobleem” niet

kan verklaren waarom op de Dienst Vreemdelingenzaken genoteerd werd dat zij twee keren

gearresteerd werd omdat haar broer lid was van Kinigit, merkt de Raad op dat uit het administratief

dossier blijkt dat het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken haar in het Amhaars werd voorgelezen

en dat verzoekster vervolgens ondertekende waardoor zij zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met

de inhoud ervan. Bij het aanvangen van het verhoor op het Commissariaat-generaal werd aan

verzoekster uitdrukkelijk werd gevraagd of zij opmerkingen had over interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken waarop zij antwoordde “Ik wil iets verbeteren, ik zei dat mijn broer overleed in

2006 maar toen ik erover nadacht is het niet juist, het was in 2005. Ik wil zeggen dat mijn broer overleed

tijdens de protesten georganiseerd door Kinijit en Andenet. Hij was supporter van Andenet en dat wordt

geleid door professor Beyene Petros.” (gehoor 5 november 2014, p. 3),

maar naliet aan te geven dat het niet correct was dat zij in februari 2008 en juni 2009 gearresteerd werd

omdat haar broer lid was van Kinijit en zij ook beschuldigd werd er lid van te zijn (“In beide gevallen

werd ik gearresteerd omdat mijn broer lid was van Kinigit. Hij werd echter reeds in 2006 gedood, maar ik

werd ervan beschuldigd sympathisant te zijn.”; vragenlijst DVZ, vraag 3.1). Voorts bevestigt verzoekster

in het verzoekschrift “dat zij niet gezegd heeft dat zij niet in staat was in het Amhaars te worden

gehoord” en dat het louter de bedoeling was “dat de asielinstanties begrip moeten hebben voor het feit

dat het Amhaars niet haar moedertaal is”. Verzoeksters bewering dat ze het Amhaars niet verstaat

terwijl haar ouders deze taal onderling spraken en het ook een taal was dat thuis gesproken werd en
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verzoekster tot haar 18de naar school ging, komt dan ook voor als een uitvlucht om haar onwetendheid

toe te dekken, wat haar waarachtigheid ondergraaft.

2.8. Het volstaat dan ook niet om in het verzoekschrift louter hypothetisch te stellen dat er mogelijk “een

communicatieprobleem” aan de oorzaak ligt van de vastgestelde tegenstrijdigheid. Verzoekster toont

aldus niet aan dat wat in de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken werd opgenomen niet

overeenstemt met wat zij verklaard heeft.

2.9. De “Brief opgesteld door de heer A.M., chairman van het Belgische Oromo Gemeenschap (BOG)

waarin hij bevestigt dat verzoekster lid is van de gemeenschap sinds maart 2015” betreft een duidelijk

gesolliciteerd document dat bovendien geen concrete vermeldingen aangaande verzoekster of haar

problemen bevat, doch louter algemeen stelt dat verzoekster “was forced to refugee live just like other

thousands of Oromos”, vervolgens de situatie van de Oromo in Ethiopië schetst en besluit dat

verzoeksters “migration is the product of this oppression and systematic genocide of Oromo people”. Uit

deze brief kan niet blijken dat de beweringen van A.M. op iets anders dan verzoeksters eigen

verklaringen is gebaseerd, waardoor er geen objectieve bewijswaarde aan kan worden gehecht.

2.10. Het citaat in het verzoekschrift uit een arrest van 21 oktober 2016 van de Raad (RvV 21 oktober

2016, nr. 176 738) - aangaande “het risico op vervolging van een Ethiopische vrouw behorende tot de

Oromo etnie” en de mensenrechtenschendingen ten aanzien van Oromo’s met een bepaald profiel - en

het rapport “Ethiopie: Mise à jour: Développements actuels jusqu’en juin 2014” van 17 juni 2014 van

OSAR - waaruit zou blijken dat “de situatie van personen die kritiek uiten tegen de regering

onophoudelijk verslechterd is sinds de verkiezingen van 2005”, dat “personen die de interesten van de

Oromos behartigen binnen legale politieke partijen of culturele verenigingen onder toezicht gehouden

(worden)” en dat “de autoriteiten verwijten hen tot de OLF te behoren en dus terroristen te zijn” -, doen

geen afbreuk aan het bovenstaande te meer verzoekster niet aantoont als Oromo te opgegroeid in

Ethiopië. Een verwijzing naar algemene rapporten over en/of de algemene situatie in het land van

herkomst volstaat immers niet om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk

wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en

verzoekster blijft hier, gelet op voorgaande vaststellingen dat zij niet tot de Oromo-etnie behoort en

hierdoor dan ook geen problemen kende, in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december

2004, nr. 138.480).

2.11. In het verzoekschrift wordt nog aangehaald dat verzoekster in België deelneemt aan

demonstraties en vergaderingen van het OLF. Op het Commissariaat-generaal legde zij foto’s neer van

haar deelname aan een OLF-demonstratie op 13 juni 2014 in Brussel en ter zitting legde zij foto’s voor

van “demonstraties in Schuman (Brussel)” van 27 november 2014, 6 april 2017 en 14 februari 2017 en

van een “ontmoeting met Victoria Garcia Gullen, EEAS Desk officer Ethiopia and Horn of Africa

migration focal point” van 6 april 2017.

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het gastland

(réfugié sur place) er een bijzondere bewijslast geldt, namelijk dat indien een kandidaat-vluchteling niet

vervolgd werd in zijn land van herkomst, het aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs is

van een gegronde vrees voor vervolging. De beslissende instantie zal met een grotere dan normale

strengheid de aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen en verzoeker moet een uitvoerig en

coherent relaas brengen van de redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met betrekking tot

zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen (UNHCR, “Note on refugee sur

place claims, d) Procedural aspects”, februari 2004). Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn

na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op vervolging, de ernst van die vervolging en het

verband met de in het Verdrag van Genève vermelde redenen van cruciaal belang.

Er moet rekening gehouden worden met de beoordeling van de handelingen van de betrokkene door de

overheden van het land van herkomst, meer bepaald of er aanwijzingen zijn dat de aangehaalde

activiteiten kunnen leiden tot de toeschrijving van een dissidente politieke overtuiging door

bovenvermelde overheden (UNHCR, “Note on refugié sur place claims”, februari 2004). Daartoe dient in

de eerste plaats te worden nagegaan of de overheden van het land van herkomst op de hoogte zijn van

de aangehaalde activiteiten (UNHCR, “Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié”, Genève, 1992, 96).
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Het is echter niet aannemelijk dat verzoekster in het geval van een terugkeer naar Ethiopië problemen

zou kennen omwille van het feit dat zij sinds haar aankomst in België actief zou zijn voor OLF en aan

demonstraties zou hebben deelgenomen, noch dat de Ethiopische autoriteiten hiervan op de hoogte

zouden zijn. Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt verzoekster immers niet aannemelijk dat zij

Oromo is, noch dat zij of haar familie voor haar komst naar België in de specifieke negatieve aandacht

van de Ethiopische autoriteiten stond omwille van politieke en/of Oromo-activiteiten (integendeel

verzoeksters vader was zakenman), waardoor er redelijkerwijze van uitgegaan kan worden dat de

Ethiopische autoriteiten verzoeksters handelingen niet op de voet gevolgd hebben en derhalve niet op

de hoogte zijn van haar acties in en vanuit België. De Raad ziet aldus geenszins in hoe verzoeksters

beweerde activiteiten in België bekendheid zouden genieten bij de Ethiopische autoriteiten, laat staan

dat dit verzoekster in een dermate negatieve belangstelling van de Ethiopische autoriteiten zou kunnen

brengen dat zij bij een terugkeer gevaar zou lopen. Verzoekster geeft zelf aan niet te weten of de

autoriteiten op de hoogte zouden (kunnen) zijn van haar deelname aan de demonstraties (gehoor 9

december 2014, p. 16).

Waar zij verwijst naar het rapport “Ethiopie: Mise à jour: Développements actuels jusqu’en juin 2014”

van 17 juni 2014 van OSAR, waaruit zou blijken dat “de Ethiopische regering toezicht houdt op de

Ethiopische burgers die in ballingschap leven” en dat “de ambassades meer en meer informateurs

(aanwerven) om toezicht te houden op de activiteiten van de diaspora”, antwoordt de Raad dat het niet

ernstig is de Ethiopische autoriteiten dermate te onderschatten door te menen dat ze het verschil niet

kunnen maken tussen de talrijke Ethiopische migranten in het buitenland die om opportunistische of om

persoonlijke redenen deelnemen aan OLF-demonstraties, terwijl ze niet eens tot de Oromo behoren, en

de individuen die effectief een bedreiging vormen voor het regime of de fundamenten van de

Ethiopische staat.

2.12. Uit de voorgelegde medische certificaten blijkt dat verzoekster vrouwelijke genitale verminking

ondergaan heeft. Zij legt tevens een lidkaart neer van de organisatie GAMS (Groupe pour l’abolition des

mutilations sexuelles féminines) en een attest van psychologische begeleiding van GAMS. Zij verklaarde

thans geen psychologische begeleiding meer te volgen (gehoor 23 augustus 2016, p. 9). Verzoekster

stelde geen weet te hebben van organisaties in Ethiopië voor vrouwen die al besneden zijn (gehoor 23

augustus 2016, p. 7) en geeft toe nooit op zoek te zijn gegaan bent een dergelijke organisatie (gehoor

23 augustus 2016, p. 8). Uit haar verklaringen blijkt dat haar besnijdenis voor haar geen beletsel vormt

om terug te keren naar Ethiopië, wat zij zelf ook aangaf (gehoor 23 augustus 2016, p. 8).

2.13. Verzoekster brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven. Verzoekster beperkt zich aldus tot het herhalen van het asielrelaas

en het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van boute beweringen en het

maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde

elementen aan te voeren die voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

2.14. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.15. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.16. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

zij in geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou

lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.17. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.
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2.18. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.19. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier juli tweeduizend zeventien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


