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nr. 195 191 van 17 november 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat W. BUSSCHAERT

Britse Lei 7

2000 ANTWERPEN

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 13 juli 2017 heeft

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

15 juni 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 1 augustus 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 september 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HINNEKENS, die loco advocaat W. BUSSCHAERT

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché X, 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 verklaart een etnische Oromo te zijn en de Ethiopische nationaliteit te bezitten. U bent afkomstig van

het dorp Galan in de regio Oromiya. Uw vader was een Oromo-nationalist en organiseerde

vergaderingen met andere politiek actieve Oromo’s bij u thuis. U en uw broer zaten hadden een politiek

actief groepje, onder leiding van een vriend van jullie, M. genaamd. In 2003 Ethiopische kalender

(2010/2011), werd uw vader gearresteerd door de autoriteiten waarna u geen enkel nieuws meer heeft

opgevangen over hem. Datzelfde jaar werden u en uw broer lid van het Oromo Liberation Front (OLF).

Op een dag strooiden u en uw broers flyers rond in de toiletten van uw school en op straat. Zes
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maanden later deed u dit opnieuw. U en uw broer werden vervolgens door de autoriteiten gearresteerd.

U werd mishandeld en verkracht in de gevangenis. Na twee maanden werd u weer vrijgelaten. Uw broer

bleef vastgehouden. Een maand na uw vrijlating werd uw huis afgebrand. U verhuisde daarop met uw

moeder en zus naar Nazret (Adama). Twee maanden later, op 14 november 2012, vertrok u uit Ethiopië

en op 10 december 2012 kwam u in België aan. Op 12 december 2012 vroeg u asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u een identiteitskaart, een brief van de Belgische Oromo

Gemeenschap en foto’s neer.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart lid te zijn van het OLF en als gevolg van uw politieke activiteiten gearresteerd geweest te zijn

door de Ethiopische autoriteiten (CGVS, p. 6, 7 en 9). U kan uw lidmaatschap bij het OLF echter niet

aannemelijk maken. Uit uw verklaringen blijkt dat uw vader een Oromo met nationalistische visie was

(CGVS, p. 9). Gevraagd waarom u lid wilde worden van deze organisatie, die in uw land als terroristisch

wordt beschouwd, geeft u onder meer mee dat uw vader meerdere malen gearresteerd werd omwille

van zijn politieke activiteiten (CGVS, p. 11). U bent echter zeer vaag over de activiteiten van uw vader.

Gevraagd of uw vader een lid van het OLF was zegt u dat hij “een grote rol” speelde maar dat hij “niet

had gezegd” dat hij lid was (CGVS, p. 9). Er zouden veel mensen naar jullie huis zijn gekomen om

“lange en vertrouwelijke discussies” te houden en wanneer u opgroeide zou u zich hebben gerealiseerd

dat hij een grote rol speelde (CGVS, p. 9). Gevraagd uit te leggen wat u bedoelt met “een grote rol

spelen” geeft u aan de vraag niet te begrijpen (CGVS, p. 9). Gewezen op uw eerdere stelling dat u zich

realiseerde dat uw vader een grote rol speelde en gevraagd dit verder uit te leggen blijft u zwijgen

(CGVS, p. 9). Nadat de tolk de vraag opnieuw stelt herhaalt u te denken dat uw vader een grote rol

speelde en dat veel mensen hem bezochten, en voegt u louter nog toe dat hij bezorgd was om het lot

van de Oromo’s (CGVS, p. 9 en 10). U wordt nog gevraagd te verklaren waarom u niet weet of uw vader

al dan niet lid was van het OLF, gezien jullie toch uw eigen lidmaatschap met hem besproken zouden

hebben, maar u kan louter meegeven dat hij het kon vertellen maar het niet deed (CGVS, p. 10).

Dergelijke vage verklaringen over de politieke activiteiten van uw vader, die u zelf er toe zouden hebben

aangezet om lid te worden van het OLF, doen ernstig twijfelen aan deze politieke activiteiten, en

bijgevolg ook aan uw eigen politieke activiteiten.

Voorts zijn uw verklaringen over hoe u uw beslissing lid te worden van deze politieke groepering – door

de Ethiopische autoriteiten beschouwd als terroristische organisatie – besprak met uw familie

oppervlakkig en weinig doorleefd. Gevraagd te beschrijven hoe uw beslissing, en die van uw broer, om

lid te worden van het OLF besproken werd thuis met uw ouders geeft u mee dat uw vader zei dat jullie

oud genoeg waren om een geheim te bewaren en dat jullie moesten bijdragen aan de situatie van de

Oromo’s en dat u mensen moest aanmoedigen en mobiliseren om onder de onderdrukking uit te komen

en Oromiya te bevrijden (CGVS, p. 10). Erop gewezen dat het lidmaatschap van het OLF grote risico’s

met zich meebrengt voor u en uw familie en gevraagd verder in detail uit te leggen hoe deze beslissing

binnen uw familie besproken werd zegt u dat niet alleen lidmaatschap van het OLF risico’s met zich

meebrengt maar louter Oromo zijn eveneens. U voegt hier nog een bespreking in algemene termen van

het lot van Oromo’s, waarover uw vader toen zou hebben gesproken, aan toe (CGVS, p. 10). U zegt dan

nog louter dat jullie het risico kenden en dat jullie niet bang waren om jullie te betrekken in de strategie

van het OLF (CGVS, p. 10). Gevraagd te beschrijven wat u onderling met uw broer allemaal besprak

met betrekking tot het lid worden van deze, door de Ethiopische autoriteiten verboden, organisatie gaat

u in dergelijke vage termen verder en zegt u louter dat jullie hard moesten werken en mensen en elkaar

moesten aanmoedigen (CGVS, p. 10). Gevraagd naar hoe jullie de risico’s die het vervoegen van het

OLF met zich meebracht hebben besproken zegt u vaagweg dat jullie reeds wisten van de risico’s maar

dat dit jullie niet zou mogen stoppen (CGVS, p. 10). Jullie zouden jullie zelf ervan overtuigd hebben om

niet te stoppen met jullie activiteiten (CGVS, p. 10). Vervolgens zegt u nog dat het leed van de Oromo’s

niet nieuw is voor jullie generatie maar al bestond in de generatie van uw vader (CGVS, p. 10). Gezien

de enorme impact die de beslissing tot het vervoegen van het OLF kan hebben op uw leven en dat van

uw familie kan verwacht worden dat u meer doorleefd zou weten te vertellen over hoe u deze beslissing

besprak met uw familie dan louter aan de hand van bovenstaande algemene en vage antwoorden.

U wordt verder gevraagd uit te leggen waarom u zo nodig lid wilde worden van het OLF waarop u

opnieuw in algemene termen begint over het leed van de Oromo’s in Ethiopië (CGVS, p. 11). Erop

gewezen dat er meerdere manieren zijn om uw gevoelens jegens de situatie van de Oromo’s te uiten

dan meteen het vervoegen van een in Ethiopië verboden organisatie, en gevraagd waarom u deze

beslissing nam, verklaart u dat uw vader meerdere malen gearresteerd werd omwille van zijn politieke

activiteiten (CGVS, p. 11).
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Gevraagd wat uw concrete plannen dan wel waren als lid van het OLF, gezien verwacht kan worden u

niet zomaar een, in uw land als terroristisch beschouwde, organisatie zou vervoegen, maar u blijft

opnieuw vaag en zegt louter dat het jullie doel was om bij te dragen aan de strijd om de Oromo’s te

bevrijden en herhaalt u nog andere algemeenheden (CGVS, p. 11).

Ook uw kennis over het OLF zelf is beperkt. Gevraagd te vertellen over hun officiële beleid zegt u dat zij

de Oromo’s willen bevrijden en het mogelijk willen maken om hun taal en cultuur te mogen beoefenen.

Ook wil het OLF vrijheid van meningsuiting en het recht op eigendom voor Oromo’s (CGVS, p. 10 en

11). Gevraagd naar de concrete politieke eisen van het OLF herhaalt u dat zij de samenleving willen

bevrijden (CGVS, p. 11). Gevraagd naar de concrete politieke doelen van het OLF, die achter concepten

als vrijheid liggen, herhaalt u dat zij de samenleving willen bevrijden en dat het OLF strijdt voor

autonomie (CGVS, p. 12). U wordt nog enkele malen gevraagd om concreter uit te leggen wat het OLF

precies wil bereiken of invoeren met hun strijd maar u herhaalt telkens uw voorgaande antwoorden

(CGVS, p. 12). Volgens de officiële site van het OLF blijken zij enkele concrete doelen voor ogen te

zien, waaronder het oprichten van een seculiere, lokale en nationale overheid, gebaseerd op de

waarden en principes van het Gadaa-systeem en het oprichten van een juridisch systeem dat de

rechten van de mens garandeert zoals bepaald in de charters van de Verenigde Naties en de

Universele Verklaring van de rechten van de Mens. Dat u niets weet te zeggen over hun doel om een

overheid op te richten gebaseerd op het Gadaa-systeem, evenals dat zij het seculiere karakter ervan

benadrukken, is opmerkelijk.

U zegt verder dat u in een groepje zat onder leiding van een vriend van u en uw broer, M. genaamd

(CGVS, p. 7). Hij gaf jullie ook de flyers die jullie moesten uitdelen (CGVS, p. 7). Gevraagd om

informatie te geven over M. blijft u aan de oppervlakte en zegt u louter dat hij een goede vriend van uw

broer was. U voegt hier slechts nog aan toe dat hij toegewijd was aan de zaak van de Oromo, dat hij

strategieën met jullie besprak en dat hij jullie aanmaande voorzichtig te zijn om jullie “groep” niet in

gevaar te brengen (CGVS, p. 8). Gevraagd of M. nog andere activiteiten had behalve flyers uitdelen kan

u geen bijkomende informatie geven (CGVS, p. 8). Gevraagd op welke manier hij betrokken was bij het

OLF zegt u louter te denken dat hij een dichte band had met het OLF omdat jullie anders die flyers niet

zouden kunnen verdelen (CGVS, p. 8). Dergelijke vage verklaringen over de leider van jullie politieke

groep kunnen maar weinig overtuigen. Het is nog opvallender dat u, wanneer u gevraagd wordt of M.

supporter dan wel lid was van het OLF, plots zegt te weten dat hij lid was (CGVS, p. 8). Dat u

eerst louter zegt “te denken” dat hij dicht bij OLF staat “omdat jullie anders die flyers niet zouden kunnen

uitdelen” en dan plots zegt “te weten dat hij lid is” doet verdere twijfels rijzen.

U wordt verder geconfronteerd met de naam Kamal Gelchu over wie u zegt dat hij “van het leiderschap”

van het OLF is (CGVS, p. 14). Nochtans kon u hem eerder niet benoemen wanneer u verschillende

malen gevraagd werd naar bekende OLF-leden (CGVS, p. 13). U gaf toen drie andere namen en

verklaarde dat dit de drie namen waren die u kende van het leiderschap van het OLF (CGVS, p. 13).

Bovendien kan u geen enkele informatie geven over Kamal Gelchi dan de loutere melding dat hij een

leider zou zijn (CGVS, p. 14). Kamal Gelchu is een voormalige legergeneraal die in 2006 naar Eritrea

deserteerde. Hij was vervolgens jarenlang een leiderfiguur van het OLF. Sinds 2008 zijn er, vanwege

meningsverschillen van de leiders, twee facties binnen het OLF. Kamal Gelchu is de leider van een van

deze facties. In 2014 werd hij uit het OLF gezet. Dat u geen enkele concrete informatie weet te geven

over deze man doet twijfels rijzen over uw betrokkenheid bij het OLF.

Ook over Gelasa Dilbo kan u niet veel kwijt. Meer dan dat hij een leider van het OLF is kan u niet

zeggen (CGVS, p. 14 en 15). Ook hierover dient opgemerkt te worden dat u hem niet eerder wist te

benoemen wanneer gevraagd werd naar bekende OLF-leden, waardoor uw bewering dat hij een leider

zou zijn van het OLF nadat u met zijn naam geconfronteerd werd, eerder een gissing van uw kant lijkt te

zijn (CGVS, p. 13). Gelasa Dilbo was een voormalig leider van het OLF tot hij in november 2016

opnieuw het voorzitterschap van het OLF op zich nam.

Over Leenco Lata zegt u correct dat hij het OLF heeft opgericht en recent een nieuwe politieke partij

heeft opgericht. Echter, gevraagd hier meer over te vertellen zegt u dat hij voorzitter is van die partij en

dat u verder geen informatie over deze partij of over Leenco Lata zelf kan geven (CGVS, p. 15). Zelfs

wanneer u eerder in het gehoor geconfronteerd wordt met de naam van deze partij, het Oromo

Democratic Front, zegt u hier nog nooit van te hebben gehoord (CGVS, p. 14). Hieruit blijkt geenszins

dat u politiek sterk geëngageerd was voor de Oromo-zaak of voor het OLF in het bijzonder.

U blijkt tevens Shigat Geleta en Hassan Hussein niet te kennen (CGVS, p. 15). Zij zijn respectievelijk

een leider van het OLF in Duitsland en de woordvoerder van het OLF.

Uit bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat u uw lidmaatschap van het OLF en uw politieke

activiteiten niet kan aantonen.

U verklaart verder nog dat u betrokken was in de Oromo-gemeenschap in België en dat u deelnam

aan demonstraties en vergaderingen (CGVS, p. 15).
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Wanneer u vervolgens gevraagd wordt wat uw rol hierin precies was zegt u dat u, gezien uw

capaciteiten, alleen maar kon deelnemen aan demonstraties en dat u mensen die u kende

aanmoedigde ook deel te nemen (CGVS, p. 15). Hieruit blijkt allerminst een vergaand politiek

engagement waardoor u in het vizier van de Ethiopische autoriteiten zou komen te staan, zeker gezien u

uw politieke activiteiten in Ethiopië evenmin kon aantonen. Uw politieke engagement wordt nog verder in

twijfel getrokken door het feit dat u slechts twee Oromo-partijen kan benoemen, namelijk “OPCO”

(Oromo Peoples Congress) en OFDM (Oromo Federalist Democratic Movement). Gevraagd of er nog

andere Oromo-partijen zijn waarover u gehoord heeft zegt u dat dit de enige zijn die u kent (CGVS, p.

14). Volgens het National Electoral Board of Ethiopia waren er in 2012, het jaar van uw vertrek, acht

Oromo-partijen geregistreerd als deelnemende aan de volgende verkiezingen. De grootste Oromo-partij

in de verkiezingen van 2015 was de Oromo People’s Democratic Organization. U slaagt er niet in aan te

tonen dermate politiek geëngageerd te zijn dat u persoonlijk onder de aandacht zou komen te staan van

de Ethiopische autoriteiten. Wat betreft uw deelname aan enkele demonstraties dient gezegd 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 meelopen met manifestaties en de individuen die effectief een bedreiging

vormen voor het regime of de fundamenten van de Ethiopische staat. Het valt dus moeilijk in te zien hoe

u door uw deelname aan enkele manifestaties, bekendheid zou genieten bij de Ethiopische autoriteiten,

laat staan dat dit u in een dermate negatieve belangstelling van de Ethiopische autoriteiten zou kunnen

brengen dat u bij een terugkeer gevaar zou lopen.

Gezien het geheel van de bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt Ethiopië te

hebben verlaten omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of omdat u een reëel risico zou lopen te worden geconfronteerd met de

doodstraf of executie, of met foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Bijgevolg moet u zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus voorzien in artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet worden geweigerd.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Uw

identiteitskaart heeft enkel betrekking op uw identiteit, die hier niet onmiddellijk betwist wordt. De brief

van de Belgische Oromo Gemeenschap en de foto’s hebben betrekking op uw deelname aan

demonstraties en bijeenkomsten in België, wat evenmin meteen ter discussie staat.

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

Bij haar verzoekschrift voegt zij 4 stukken die zij beschrijft als “bewijs van onveilig land”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 13 juli 2017 een schending aan van artikel 3 van het

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Zij citeert uit “Resiadvies Nedr Ministerie van Buitenlandse Zaken dd. 05/07/2017”, “artikel De Redactie

dd. 03/07/2017”, “Reisadvies Ethiopie dd. 07/05/2017” en “Jaarrapport Ethiopie 2016-2017” en besluit

dat “enerzijds er een systeemcrisis heerst in Ethiopië waarbij de politieke klasse om de haverklap de

noodtoestand uitroept en anderzijds er geen intern vluchtalternatief is” en dat “in zo wat alle delen van

het land breken demonstratiesen geweld uit die met meer geweld woren beantwoordt”. Zij klaagt aan dat

“nergens blijkt dat het cgvs een studie heeft gedaan naar de actuele toestand in verzoekster thuisland”.

Verzoekster stelt haar land te zijn ontvlucht uit vrees voor “persoonlijke en rechtstreeks

mensonwaardige behandelingen”, omwille van haar afkomst “uit de regio Oromya” en haar lidmaatschap

van het OLF. Zij meent dat “de enige reden waarom zij hierover niet al te gedetaillerd kon zijn is door het

feit dat deze organistaie, gelet op het feit dat ze in Ethiopie verboden is, zeer karig omgaat met

informatie omtrent haar leden tegn haar leden en dit om gevaren vanuit de regerinsgzijde te vermijden”.
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Zij voert aan “dat de heersende politeke klasse daadwerkelijk dodelijk optreedt tegen de Oromo en

meer in het bijzonder in dergeio van verzoekster” en “dat er enerzijds in heel het land, meer in het

bijzonder in verzoekster thuisregio, een levensbedreigende onveiligheid is, anderzijds werd aangetoond

dat verzoekster persoonlijk en rechtstreeks dient te vrezen oor mensonwaradigebehandelingen of erfer”,

wat zou blijken uit “artikel De Wereldmorgen dd. 07/05/2017” en “jaarrapport bij Human Righst Watch”.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te vernietigen.

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 Ethiopië uit vrees voor problemen met de

autoriteiten omwille van haar politieke activiteiten.

2.4. De Raad hecht echter geen geloof aan verzoeksters lidmaatschap van en politieke activiteiten voor

het OLF. Verzoeksters politieke kennis is ontoereikend. Ze legt slechts vage verklaringen af over het

OLF-lidmaatschap van haar vader zodat deze dan ook niet zijn aangetoond. Voorts kan verzoekster niet

doorleefd vertellen waarom zij zelf lid zou geworden zijn van het OLF te meer nu haar vaders activiteiten

niet kunnen overtuigen en zelfs indien verzoekster gevolgd wordt in haar relaas dat haar vader omwille

van het OLF reeds problemen had gekend dan nog licht ze niet toe waarom zij, ineens wel een politieke

kant zou opgaan (gehoor, p. 10-11). Verzoekster kon geen informatie geven over de person die haar de

politieke opdrachten gaf en zelfs niet eensluidend aangeven of hij al dan niet lid was van het OLF

(gehoor, p. 7-8). Zij kon niet duiden wat de concrete politieke eisen van OLF zijn (gehoor, p. 10-12) en

zij kennis had over bekende OLF-leden is uiterst beperkt (gehoor, p. 13-15). De Raad ziet overigens niet

in waarom verzoekster verhinderd zou zijn om te vertellen over haar eigen persoonlijke ervaringen en

leefwereld of over bekende en publieke OLF-kopstukken omdat “deze organistaie, gelet op het feit dat

ze in Ethiopie verboden is, zeer karig omgaat met informatie omtrent haar leden tegn haar leden en dit

om gevaren vanuit de regerinsgzijde te vermijden”, zoals wordt aangevoerd in het verzoekschrift. Uit

verzoeksters verklaringen kan geenszins afgeleid worden dat zij ooit politieke interesse heeft gehad, laat

staan politieke activiteiten had in Ethiopië.
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2.5. Wat verzoeksters politieke activiteiten in België voor de Oromo-gemeenschap betreft, dient erop

gewezen te worden dat bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het gastland (“réfugié surplace”) 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).

Het is echter niet aannemelijk dat verzoekster in het geval van een terugkeer naar Ethiopië problemen

zou kennen omdat zij sinds haar aankomst in België heeft deelgenomen aan manifestaties en andere

aanmoedigde deel te nemen (gehoor, p. 15), noch dat de Ethiopische autoriteiten hiervan op de hoogte

zouden zijn. Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt verzoekster immers niet aannemelijk dat zij

voor haar komst naar België enige politieke betrokkenheid had. Aldus zijn er geen redenen om aan te

nemen dat ze enigszins in de specifieke negatieve aandacht van de Ethiopische autoriteiten stond,

zodat er redelijkerwijze van uitgegaan kan worden dat de Ethiopische autoriteiten verzoeksters

handelingen ook niet volgen en derhalve niet op de hoogte zijn van haar acties in België.

De Raad ziet aldus niet 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. Hoe dan ook

in zoverre de Ethiopische overheid al kennis zou krijgen of nemen van verzoeksters asielaanvraag, kan

bezwaarlijk worden aangenomen dat zij onbekend is met de migratiepolitiek van haar landgenoten en

het verschil niet kan maken tussen persoonlijke redenen tot migratie en de persoonlijkheden die effectief

een bedreiging vormen voor het regime.

2.6. Waar in het verzoekschrift nog wordt aangevoerd “dat de heersende politeke klasse daadwerkelijk

dodelijk optreedt tegen de Oromo en meer in het bijzonder in dergeio van verzoekster” en “dat er

enerzijds in heel het land, meer in het bijzonder in verzoekster thuisregio, een levensbedreigende

onveiligheid is”, wat zou blijken uit “artikel De Wereldmorgen dd. 07/05/2017” en “jaarrapport bij Human

Righst Watch”, en dat “enerzijds er een systeemcrisis heerst in Ethiopië waarbij de politieke klasse om

de haverklap de noodtoestand uitroept en anderzijds er geen intern vluchtalternatief is” en dat “in zo wat

alle delen van het land breken demonstratiesen geweld uit die met meer geweld woren beantwoordt”,

zoals zou blijken uit “Resiadvies Nedr Ministerie van Buitenlandse Zaken dd. 05/07/2017”, “artikel De

Redactie dd. 03/07/2017”, “Reisadvies Ethiopie dd. 07/05/2017” en “Jaarrapport Ethiopie 2016-2017”,

kan een verwijzing naar algemene rapporten over en/of de algemene situatie in het land van herkomst

niet volstaat 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 het voorgaande, in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

De Raad ontkent niet dat er zich problemen voordoen, doch gezien ter terechtzitting blijkt dat de Oromo

bevolking de grootste minderheidsgroep uitmaken, kan geenszins uit de toegevoegde informatie blijken

dat alle Oromo vervolging dienen te vrezen.

2.7. 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

2.8. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient te worden

opgemerkt dat artikel 3 van het EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de

Vreemdelingenwet.
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Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07,

Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

2.9. 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.

2.10. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

zij in geval van een terugkeer naar Ethiopië 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.

2.11. De stellingen in het verzoekschrift dat “enerzijds er een systeemcrisis heerst in Ethiopië waarbij de

politieke klasse om de haverklap de noodtoestand uitroept en anderzijds er geen intern vluchtalternatief

is” en dat “in zo wat alle delen van het land breken demonstratiesen geweld uit die met meer geweld

woren beantwoordt”, waarvoor zij verwijst naar “Resiadvies Nedr Ministerie van Buitenlandse Zaken dd.

05/07/2017”, “artikel De Redactie dd. 03/07/2017”, “Reisadvies Ethiopie dd. 07/05/2017” en “Jaarrapport

Ethiopie 2016-2017”, tonen immers niet aan dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Wat het reisadvies betreft van de FOD Buitenlandse Zaken kan worden opgemerkt dat dergelijk

reisadvies enkel betrekking heeft op reislustige Belgen die naar Ethiopië willen reizen en niet slaat op

Ethiopische staatsburgers. Volgens de disclaimer wordt het reisadvies opgevat “als één van de

informatiebronnen die de Belgische reizigers kunnen raadplegen om een beslissing te nemen

aangaande hun reisplannen en is dus een vrijblijvende raadpleging, gepubliceerd als een

dienstverlening aan de reizigers, aan wie het vrij staat om het al dan niet op te volgen”. De reisadviezen

waarnaar verzoekster verwijst, zijn dan ook geenszins te beschouwen als een richtlijn voor de diensten

belast met het onderzoek van asielaanvragen, gezien een reisadvies niet slaat op verzoeksters concrete

situatie, doch slechts een algemene strekking heeft en bedoeld is om een algemene situatieschets te

geven voor bezoekers van het betrokken land (RvS, nr. 174.848 van 25 september 2007; RvS, nr.

176.206 van 26 oktober 2007).

2.12. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.13. 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.

2.14. 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.
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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 zeventien november 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


