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TTHHEE  MMOOBB  VVSS  TTHHEE  EETTHHIIOOPPIIAANN  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  

EEzzaannaa  SSeehhaayy  22//77//22001155  

HHeerree  iiss  tthhee  tthhiinngg  aabboouutt  ppllaannttiinngg  yyoouurr  ffllaagg  oonn  tthhee  mmoorraall  hhiigghh  ggrroouunndd..  IIff  yyoouu  aarree  ggooiinngg  ttoo  ppoossiittiioonn  

yyoouurrsseellff  aass  tthhee  rreeppoossiittoorryy  ooff  aallll  tthhaatt  iiss  rriigghhtt  aanndd  hhoonnoorraabbllee,,  tthheenn  yyoouu  sshhoouulldd  bbeetttteerr  mmaakkee  ddaammnn  

ssuurree  yyoouu  lliivvee  uupp  ttoo  tthhaatt  ssttaannddaarrdd  bbeeccaauussee,,  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ooff  ppoolliittiiccss  aanndd  eellsseewwhheerree,,  tthheerree  iissnn’’tt  

aannyytthhiinngg  aass  ooffff--ppuuttttiinngg  aass  ssaayyiinngg  oonnee  tthhiinngg  aanndd  ddooiinngg  aannootthheerr..  

EEtthhiiooppiiaannss,,  wwiillll  ffoorrggiivvee  aa  lloott..  TThheeyy  jjuusstt  aarree  aass  ffoorrggiivviinngg  aabboouutt  hhyyppooccrriissyy,,  wwhhiicchh  bbrriinnggss  aass  aarroouunndd  

ttoo  tthhee  WWeesstteerrnn  ssppeecciiaall  iinntteerreesstt  ggrroouuppss  aa..kk..aa..    CCiivviill  SSoocciieettiieess  

TThhee  nnoottiioonn  tthhaatt  tthheessee  cciivviill  ssoocciieettyy  ggrroouuppss  pprriimmaarryy  oobbjjeeccttiivvee  aass  aaddvvooccaatteess  aanndd  pprroommootteerrss  ooff  

ddeemmooccrraaccyy  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss  iiss  ssttaarrttiinngg  ttoo  rriinngg  aa  lliittttllee  hhaallllooww..    

CCiivviill  ssoocciieettiieess,,  aatt  lleeaasstt  II  tthheeoorryy,,  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbee  nneeuuttrraall  wwaattcchhddooggss,,  rreeppoorrttiinngg  aanndd  oorrggaanniizziinngg  

ccaammppaaiiggnnss  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  rriigghhtt  vviioollaattiioonnss  bbyy  ssttaatteess  iinn  nnoonn--aarrbbiittrraarryy  mmaannnneerr..  IInn  rreeaalliittyy  tthhoouugghh  

uunnlliikkee  tthhee  ppoosstteerriioorr  ppeerrssoonnaa  tthheeyy  pprroojjeecctt,,  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  tthheessee  ggrroouuppss  hhaavvee  eevvoollvveedd  iinn  ttoo  sseellff--

sseerrvviinngg  ppoolliittiiccaall  iinntteerreesstt  ggrroouuppss  iinn  ccoommppaassssiioonn  ccllootthhiinngg..  

FFuurrtthheerrmmoorree,,  wwhheenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  iinnddeeppeennddeenntt  mmiinnddeedd  ggoovveerrnnmmeennttss  lliikkee  tthhaatt  ooff  EEtthhiiooppiiaann,,  tthheessee  

ggrroouuppss’’  rreeccoorrdd  sshhooww;;  iinnsstteeaadd  ooff  pprroovviiddiinngg  iinnddeeppeennddeenntt  ccrriittiicciissmm  aanndd  ccrreeddiibbllee  aasssseessssmmeenntt  ooff  

eevveennttss  tthheeyy  hhaavvee  bbeeccoommee  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall  tthheeaattrree  ooff  tthhee  aassssuurreedd..  

““IISSSSUUEE--AADDVVOOCCAACCYY  NNGGOOSS””  

TThhee  WWeesstt  hhaass  aa  hhiissttoorryy  ooff  iimmppoossiinngg  oorr  pprroommoottiinngg  iittss  iinntteerreesstt  oorr  vvaalluueess  oonn  ootthheerrss  tthhrroouugghh  ddiiffffeerreenntt  

mmeeaannss;;  ccoovveerrtt  aanndd  oovveerrtt,,  ccaarrrroottss  aanndd  ssttiicckkss,,  ddiipplloommaaccyy  eettcc..  iitt  aallssoo  uusseess  tthhee  iissssuuee  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  

aanndd  ddeemmooccrraaccyy  aass  aa  ffaaççaaddee  ffoorr  iittss  oowwnn  ppoolliittiiccaall  aaggeennddaa..  BBuutt  oovveerr  ttiimmee  ssuucchh  nneeffaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  

bboorree  rreesseennttmmeenntt  aaggaaiinnsstt  tthhee  WWeesstt,,  aanndd  aass  aa  rreessuulltt,,  iitt  [[tthhee  WWeesstt]]  lloosstt  iittss  sswwaayy  oonn  tthhee  ddeevveellooppiinngg  

wwoorrlldd..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  iitt  ccaammee  uupp  wwiitthh  aa  nneeww  sscchheemmee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  wwhhaatteevveerr  lleevveerraaggee  iitt  hhaass  lleefftt..  

TThhaatt  iiss  wwhheenn  tthhee  cciivviill  ssoocciieettiieess;;  oorr  wwhhaatt  UUCC--BBeerrkklleeyy  eeccoonnoommiiccss  PPrrooffeessssoorr  PPrraannaabb  BBaarrddhhaann  ccaallllss  

““iissssuuee--aaddvvooccaaccyy  NNGGOOss””ii  sstteeppppeedd  iinn..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  wweesstteerrnn  ggoovveerrnnmmeennttss  aappppoorrttiioonneedd  tthheeiirr  

ppoolliiccyy  ooff  eexxeerrttiinngg  oorr  ddiiccttaattiinngg  eevveennttss  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  ttoo  tthhee  cciivviill  ssoocciieettiieess,,  wwhhiicchh  lleedd  ttoo  tthhee  

mmuusshhrroooommiinngg  ooff  ssuucchh  ggrroouuppss  wwhhoo  aarree  ggllaadd  aanndd  eeaaggeerr  ttoo  aacccceepptt  tthhee  ttaasskk..  

TThheessee  cciivviill  ssoocciieettiieess  iinncclluuddee::  HHuummaann  RRiigghhttss  WWaattcchh  [[HHRRWW]],,  AAmmnneessttyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  [[AAII]],,  

CCoommmmiitttteeee  ttoo  PPrrootteecctt  JJoouurrnnaalliissttss  [[CCPPJJ]],,  FFrreeeeddoomm  HHoouussee  [[FFHH]],,  eennvviirroonnmmeenntt  ggrroouuppss  ssuucchh  aass  

IInntteerrnnaattiioonnaall  RRiivveerrss  [[IIRR]]  aanndd  tthhee  OOaakkllaanndd  IInnssttiittuuttee  eett  aall..    

TThheerreeffoorree,,  aaddddss  PPrrooffeessssoorr  BBaarrddhhaann  ““aallll  ooff  tthheessee  iissssuuee--aaddvvooccaaccyy  NNGGOOss  hhaavvee  aa  mmiissssiioonn..  TThheeyy  aarree  

hhiirreedd  ddeemmooccrraaccyy  pprroommootteerrss””..      IInn  aa  mmaannnneerr  ooff  ssppeeaakkiinngg,,  tthheeyy  aarree  MMeerrcceennaarriieess  ffoorr  tthheeiirr  ddoonnoorr  

ggoovveerrnnmmeennttss,,  iinnssttiittuuttiioonnss,,  oorr  iinnddiivviidduuaallss..    
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AAccccoorrddiinngg  ttoo  SScchhoollaarrss  MMaarriinnaa  OOttttaawwaayy  aanndd  TThhoommaass  CCaarrootthheerrss;;  WWeesstteerrnn  ggoovveerrnnmmeennttss’’  rreeaassoonn  ffoorr  

rreellyyiinngg  oonn  cciivviill  ssoocciieettiieess  iiss  mmaaiinnllyy  ffoorr””  eexxppeeddiieennccyy””,,  bbeeccaauussee  cciivviill  ssoocciieettiieess  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  

ppoolliittiiccaallllyy  ““nneeuuttrraall””,,  ssoocciiaallllyy  ccoonnsscciioouuss,,  aanndd  ccaann  ccrreeaattee  oorr  iinnfflluueennccee  iinnddiiggeennoouuss  cciivviill  ggrroouuppss  ––  

wwhheerreebbyy  ccrreeaattee  tthhee  mmeecchhaanniissmm  ooff  iinnfflluueennccee  iinn  tthhee  ttaarrggeett  ccoouunnttrryy..    

BBuutt  OOttttaawwaayy  aanndd  CCaarrootthheerrss  aarree  sskkeeppttiiccaall  aabboouutt  tthhee  WWeesstt’’ss  iiddeeaa  ooff  ddeemmooccrraaccyy  pprroommoottiioonn  tthhrroouugghh  

cciivviill  ssoocciieettyy  eesspp..  ffoorreeiiggnn  ffuunnddeedd  oonneess..  IInn  tthheeiirr  hhoolliissttiicc  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  ppoolliiccyy;;  tthheeyy  qquueessttiioonn  tthhee  

aassssuummppttiioonn  tthhaatt  ““wwhhaatt  iiss  ggoooodd  ffoorr  cciivviill  ssoocciieettiieess  iiss  ggoooodd  ffoorr  ddeemmooccrraaccyy””..iiii  

““……  tthhee  ppooiinntt  iiss  tthhaatt  ssoommee  ddoonnoorr’’ss  bbeelliieeff  tthhaatt  cciivviill  

ssoocciieettyy  aalllloowwss  tthheemm  ttoo  ffoosstteerr  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  

wwiitthhoouutt  aaccttuuaallllyy  bbeeiinngg  ppoolliittiiccaall,,  oorr  ppaarrttiissaann,,  iiss  aann  

iilllluussiioonn……  rreecciippiieennttss……  wwiitthh  ggoooodd  rreeaassoonn,,  oofftteenn  

ppeerrcceeiivvee,,  ssuucchh  ddoonnoorr  iinnssttiittuuttiioonnss  aass  hhiigghhllyy  ppoolliittiiccaall  

ddeessppiittee  tthheeiirr  pprrootteessttaattiioonn  ooff  ppoolliittiiccaall  nneeuuttrraalliittyy””..  

FFuurrtthheerrmmoorree,,  uunnlliikkee  ddoommeessttiicc  ffuunnddeedd  cciivviill  ssoocciieettiieess,,  tthhoossee  ffiinnaanncceedd  bbyy  ffoorreeiiggnn  ssoouurrcceess  tteenndd  ttoo  

ppaayy  aalllleeggiiaannccee  mmoorree  ttoo  tthheeiirr  ffiinnaanncciieerrss  aanndd  iinn  mmoosstt  ccaasseess,,  eenndd  uupp  ffuueelliinngg  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  ffoosstteerr  

ccoonnfflliiccttss..  

OOrryyssiiaa  lluuttsseevvyycchh,,  iinn  hheerr  aarrttiiccllee,,  ““HHooww  ttoo  FFiinniisshh  aa  RReevvoolluuttiioonn……””iiiiii  ccoonnccuurrss  wwiitthh  tthhee  sseett  ffoorrtthh  

aannaallyyssiiss  aanndd  ssttaatteess::  ffoorreeiiggnn  ffuunnddeedd  cciivviill  ssoocciieettiieess;;  ffaarr  ffrroomm  ssppuurrrriinngg  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ddeemmooccrraaccyy  

eenndd  uupp  aalliieennaattiinngg  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  bbyy  ffooccuussiinngg  oonn  ggaaiinniinngg  iinnfflluueennccee  aanndd  tthheerreebbyy  ccrreeaattiinngg  

““NNGGOO--ccrraaccyy””..  

TThhee  ppooiinntt  iiss,,  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthheeiirr  ssttaatteedd  pprriinncciipplleess;;  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettiieess  aarree  oobbsseessssiivveellyy  

pprreeooccccuuppiieedd  wwiitthh  ccoonnttrrooll  aanndd  iinnfflluueennccee..  TThheeyy  hhaavvee  eevvoollvveedd  iinn  ttoo  bbeeiinngg  ppoowweerr--hhuunnggrryy,,  aarrrrooggaanntt  

ssppeecciiaall--iinntteerreesstt  ggrroouuppss,,  wwhhoo  mmoorree  oofftteenn  tthhaann  nnoott,,  wwiillll  ddoo  aannyytthhiinngg  ttoo  ddiiccttaattee  aaggeennddaass  iinn  ootthheerr  

nnaattiioonnss..  TThheeyy  hhaavvee  bbeeccoommee  ttoooo  bbiigg  ffoorr  tthheeiirr  bbrriiddggee,,  ssoo  ttoo  ssppeeaakk..  

IInn  ddooiinngg  ssoo,,  tthheeyy  aaddhheerree  ttoo  tthhee  oolldd  WWeesstteerrnn  ppaarraaddiiggmm  ooff  ppaatteerrnnaall  ppoolliittiiccss..  TThheeiirr  rreelliiggiioouussllyy  

ppaannddeerriinngg  ooff  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss  iiss  aa  ssmmookkee  ssccrreeeenn  ffoorr  tthheeiirr  ggrraanndd  sscchheemmee  ooff  ccoonnttrrooll  

aanndd  iinnfflluueennccee..  TThhaatt’’ss  wwhhyy  tthheeyy  ddoonn’’tt  lliikkee  bbeeiinngg  ddrroowwnn  ttoo  rreessoouurrcceeffuull  aanndd  hhaarrdd--wwoorrkkiinngg  bbuutt  

iinnddeeppeennddeenntt  mmiinnddeedd  ggoovveerrnnmmeennttss,,  lliikkee  tthhee  EEtthhiiooppiiaann  ggoovveerrnnmmeenntt..  

TTAARRGGEETT  EETTHHIIOOPPIIAA    

TThhee  ggrreeaatt  mmoorraall  ddiilleemmmmaa  iiss  tthhaatt,,  bbyy  aannyy  ssttaannddaarrddss,,  EEtthhiiooppiiaa  iiss  oonnee  ooff  tthhoossee  ffeeww  ddeevveellooppiinngg  

nnaattiioonnss  rreeggiisstteerriinngg  pprrooggrreessss  iinn  eevveerryy  ssppeeccttrruumm  ooff  iissssuueess  tthheessee  cciivviill  ssoocciieettiieess  ccllaaiimm  ttoo  ccaarree  aabboouutt..    

NNoottwwiitthhssttaannddiinngg,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  ccaauuccuuss,,  tthhee  EEtthhiiooppiiaann  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommeess  aaccrroossss  aass  aa  bbaadd  gguuyy..  

IInn  ffaacctt,,  tthheeyy  ggoo  ttoo  ssoommee  lleennggtthh  ttoo  aavvooiidd  tthhee  ppoossiittiivvee  rreeaalliittyy  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  ggoo  tthhrroouugghh  sseevveerraall  

ccoonnvvoolluutteedd  aanndd  qquueessttiioonnaabbllee  aarrgguummeennttss  ttrryyiinngg  ttoo  ccoonnvviinnccee  uuss  tthhaatt  tthhiinnggss  aarree  bbaadd  --  GGoo  ffiigguurree..  
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IItt  iiss  nnooww  aallmmoosstt  aauuttoommaattiicc  ffoorr  tthheessee  ggrroouuppss  ttoo  sseeee  tthhee  EEPPRRDDFF  ggoovveerrnnmmeenntt  aass  aa  ddiiccttaattoorrsshhiipp  

iimmppoosseedd  oonn  aa  ccoommppaarraattiivveellyy  hheellpplleessss  ppeeooppllee..  AAppppaarreennttllyy,,  tthheessee  ggrroouuppss  ddoonn’’tt  kknnooww  tthhee  ppoolliittiiccaall  

ddyynnaammiissmm  ooff  tthhee  EEtthhiiooppiiaann  ppeeooppllee  aass  wweellll  aass  tthheeyy  tthhiinnkk  tthheeyy  ddoo..  

NNeeeeddlleessss  ttoo  ssaayy,,  EEtthhiiooppiiaa  iiss  nnoott  tthhee  oonnllyy  ccoouunnttrryy  oonn  tthhee  bbooaarrdd--ggaammee  ooff  tthhee  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettiieess..  

TToo  aadddduuccee  aa  ffeeww::  

UUKKRRAAIINNEE    

AArrgguuaabbllyy,,  nnoo  ccoouunnttrryy  hhaass  ssuuffffeerreedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettiieess’’  iinnssiiddiioouuss  aaccttiioonnss,,  

mmoorree  tthhaann  UUkkrraaiinnee..  

  IInn  22000044--55,,  tthheessee  ggrroouuppss  iinn  ccoolllluussiioonn  wwiitthh  tthheeiirr  ccoouunnttrriieess  aanndd  ddoonnoorr  eelliitteess;;  iinniittiiaatteedd,,  ffiinnaanncceedd  aanndd  

ttrriiggggeerreedd  wwhhaatt  iiss  kknnoowwnn  aass  tthhee  ““oorraannggee  rreevvoolluuttiioonn””  wwhhiicchh  bbrroouugghhtt  ttoo  ppoowweerr  tthhee  pprroo--WWeesstt  

pprreessiiddeenntt  VViiccttoorr  YYuusshhcchheennkkoo..  HHoowweevveerr,,  tthhaatt  ““rreevvoolluuttiioonn’’  ffaaiilleedd  ttoo  bbeeaarr  tthhee  ““ddeessiirreedd””  oouuttccoommee,,  

TToo  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  ttwwoo  yyeeaarrss  llaatteerr,,  tthhee  UUkkrraaiinnee  ppeeooppllee  vvootteedd  ffoorr  aa  pprroo--RRuussssiiaann  pprreessiiddeenntt,,  VViiccttoorr  

YYaannuukkoovvyycchh..  

IItt  ddiiddnn’’tt  ttaakkee  tthhee  WWeesstt  ttoo  pplloott  aaggaaiinnsstt  YYaannuukkoovvyycchh,,  aanndd  ssoo  iinn  wwhhaatt  llooookkeedd  lliikkee  aa  ddééjjàà  vvuu,,  iinn  22001133,,  

tthhee  WWeesstt  iinnssttrruucctteedd  iittss  cciivviill  ssoocciieettiieess  ttoo  iinnssttiiggaattee  aanndd  ddiirreecctt  tthhee  ““EEuurroo--mmaaiiddeenn  rreevvoolluuttiioonn””,,  wwhhiicchh  

lleedd  tthhee  oouusstteerr  [[oovveerrtthhrrooww]]  ooff  tthhee  ddeemmooccrraattiiccaallllyy  eelleecctteedd  pprreessiiddeenntt..    

TThhaaiiss  pprroovveess  tthhee  oorraannggee  rreevvoolluuttiioonn  oorr  tthhee  MMaaiiddeenn  uupprriissiinngg  hhaass  lliittttllee  ttoo  ddoo  wwiitthh  ddeemmooccrraaccyy,,  

eevveerryytthhiinngg  ttoo  wwiitthh  tthhee  WWeesstt’’ss  aammbbiittiioonn  iinn  UUkkrraaiinnee  aanndd  ccoouunntteerriinngg  RRuussssiiaann  iinnfflluueennccee..iivv  

RRuussssiiaa,,  wwhhiicchh  hhaass  hhaadd  eennoouugghh  ooff  tthhee  WWeesstt’’ss  ppoolliittiiccaall  ggaammee  iinn  UUkkrraaiinnee,,  aannnneexxeedd  CCrriimmeeaa..    BBuutt  ffoorr  

UUkkrraaiinnee  tthhee  nniigghhttmmaarree  ccoonnttiinnuueess  ––  aass  wwee  ssppeeaakk  iittss  nnaattiioonnaall  uunniittyy  iiss  hhaannggiinngg  oonn  aa  lloooossee  rrooppee..  

KKEENNYYAA      

BBeettwweeeenn  DDeecc,,  22000077  ––  ttoo  FFeebb,,  22000088,,  KKeennyyaa  ssuuffffeerreedd  iittss  wwoorrsstt  hhuummaanniittaarriiaann  ccrriissiiss  ssiinnccee  

iinnddeeppeennddeennccee  aass  aa  rreessuulltt  ooff  eetthhnniicc  vviioolleennccee;;  aalllleeggeeddllyy  ttrriiggggeerreedd  bbyy  aa  ddiissppuutteedd  pprreessiiddeennttiiaall  

eelleeccttiioonn..  

BBuutt  aass  wwee  ffoouunndd  oouutt  llaatteerr;;  tthhee  cciivviill  ssttrriiffee  wwaass  aaccttuuaallllyy  ffuueelllleedd  bbyy  ssoommee  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettiieess  iinn  

ccoommpplliicciittyy  wwiitthh  GGeeoorrggee  SSoorrooss  [[aa  mmaann  wwhhoo  aammaasssseedd  ffoorrttuunnee  tthhrroouugghh  uunnssccrruuppuulloouuss  ccuurrrreennccyy  

ssppeeccuullaattiioonn]]..vv  

EEnn  ppaassssaanntt,,  jjuusstt  llaasstt  mmoonntthh,,  iinn  aann  aammeennddmmeenntt  ttoo  iittss  PPuubblliicc  BBeenneeffiittss  OOrrggaanniizzaattiioonn  AAcctt  aanndd  

CCoouunntteerr  TTeerrrroorriissmm  lleeggiissllaattiioonn;;  tthhee  KKeennyyaann  ggoovveerrnnmmeenntt  ppaasssseedd  llaawwss  tthhaatt  iimmppoossee  sseevveerree  

rreessttrriiccttiioonn  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  cciivviill  ssoocciieettiieess,,  NNGGOOss,,  tthhee  mmeeddiiaa..  

VVEENNEEZZUUEELLAA    
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OOnn  tthhee  gguuiissee  ooff  eeccoonnoommiicc  hhaarrddsshhiipp  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  ““hheeaavvyy  hhaannddeeddnneessss””,,  VVeenneezzuueellaa  wwaass  ggrriippppeedd  

bbyy  ssoocciiaall  vviioolleennccee,,  ffrroomm  FFeebb  ––  JJuunnee  22001144,,  wwhhiicchh  lleedd  ttoo  tthhee  ddeeaatthh  ooff  hhuunnddrreeddss,,  wwoouunnddeedd  

tthhoouussaannddss  aanndd  ddeevvaassttaatteedd  tthhee  eeccoonnoommyy..  TThhee  ttrruutthh  ooff  tthhee  mmaatttteerr  iiss,,  iitt  wwaass  tthhee  ooppppoossiittiioonn  [[wwhhiicchh  

lloosstt  tthhee  eelleeccttiioonn]]  eennccoouurraaggeedd  bbyy  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettiieess  wwhhiicchh  ttrriiggggeerreedd  tthhee  cciivviill  ssttrriiffee..vvii  

EEGGYYPPTT    

SSoommee  mmiiddddllee--EEaasstteerrnn  ppoolliittiiccaall  aannaallyyssttss  bbeelliieevvee  iitt  iiss  tthhee  mmeeddddlliinngg  bbyy  ssoommee  wweesstteerrnn  

ppoolliittiiccaall//ssoocciiaall  ggrroouuppss  wwhhiicchh  lleedd  ffoorr  tthhee  rreevvoolluuttiioonn  ttoo  mmaakkee  aa  UU--ttuurrnn  aanndd  ttaakkee  tthhee  EEggyyppttiiaann  

ppeeooppllee  bbaacckk  ttoo  wwhheerree  tthheeyy  ssttaarrtteedd..vviiii  

EERRIITTRREEAA    

RReecceennttllyy,,  iitt  wwaass  rreevveeaalleedd,,  tthhaatt  tthheerree  wwaass  aa  ttrrii--ppaarrttyy  ccoonnssppiirraaccyy  ttoo  ttooppppllee  tthhee  EErriittrreeaann  rreeggiimmee  eeaarrllyy  

iinn  tthhee  ddeeccaaddee..  TThhee  ccuullpprriittss,,  aaccccoorrddiinngg  tthhee  rreeppoorrtt  aarree::  TThhee  UUSS  ssttaattee  ddeeppaarrttmmeenntt,,  HHuummaann  RRiigghhttss  

WWaattcchh,,  aanndd  AAmmnneessttyy  IInntteerrnnaattiioonnaall..vviiiiii  

AAnndd  ssoo  oonn……    

AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  iiff  oonnee  llooookkss  ddeeeepp  iinn  ttoo  aannyy  ooff  tthhee  hhoott  ssppoottss  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  oonnee  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ffiinndd  

ffoooott  pprriinnttss  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettyy  ggrroouuppss..  NNoonneetthheelleessss,,  ddeessppiittee  tthheeiirr  ppeerrssiisstteennccee  

aatttteemmppttss,,  EEtthhiiooppiiaa  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffeeww  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  mmaannaaggeedd  ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  ffeenndd  ooff  tthheessee  wweesstteerrnn  

cciivviill  ssoocciieettiieess’’  ssuubbtteerrffuuggee..  

TTHHEE  HHEEAADD  HHOONNCCHHOO    

WWiitthhoouutt  aa  ddoouubbtt,,  tthhee  mmoosstt  iinnfflluueennttiiaall  ooff  tthhee  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettiieess  iiss  nnoonnee  ootthheerr  tthhaann  HHRRWW,,  

WWhhiicchh  iitt  iiss  mmaaiinnllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ssccoorrnn  ppeeooppllee  iinn  tthhee  ddeevveellooppiinngg  wwoorrlldd  hhaavvee  aaggaaiinnsstt  wweesstteerrnn  

NNGGOOss  iinn  ggeenneerraall..    

FFoorr  oovveerr  aa  ddeeccaaddee  nnooww,,  tthhiiss  ggrroouupp  hhaass  bbeeeenn  wwrriittiinngg  ffiiccttiioonnaall  ssttoorriieess  ccaassttiinngg  EEPPRRDDFF  aass  tthhee  vviillllaaiinn..  

WWiitthh  bbiizzaarrrree  ffrreeqquueennccyy,,  iitt  hhaass  mmaaddee  iitt  aa  hhaabbiitt  ooff  ccoonnddeemmnniinngg  tthhee  EEtthhiiooppiiaann  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  

ppuurrppoorrtteedd  hhuummaann  rriigghhttss  vviioollaattiioonnss  aanndd  ppoolliittiiccaall  rreepprreessssiioonn  ––  ffaallsseehhoooodd  uuppoonn  ffaallsseehhoooodd  --  ,,  HHRRWW  

iiss  gguuiillttyy  ooff  eeggrreeggiioouussllyy  sshhooddddyy  rreeppoorrttiinngg  ooff  sseennssaattiioonnaall  aanndd  uunnffoouunnddeedd  aalllleeggaattiioonnss..  

IInn  ffaaiirrnneessss  ttoo  tthhee  ootthheerrss  [[AAII,,  CCPPJJ,,  IIRR……]]  cceerrttaaiinnllyy  aarree  nnoott  rraazziinngg  aannttii--EEtthhiiooppiiaann  ffaannaattiiccss  oonn  ppaarr  

wwiitthh  HHRRWW..  TThheeiirr  vviieewwss  aarree  mmoorree  nnuuaanncceedd  tthhaann  tthhaatt,,  eevveenn  iiff  tthheeyy  aarree,,  oonn  bbaallaannccee  oobbjjeeccttiioonnaabbllee..  

NNeevveerrtthheelleessss,,  tthheeyy  aarree  ccaarrdd  ccaarrrryyiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  MMoobb  [[aannttii--EEtthhiiooppiiaann  aaxxiiss]],,  wwhhiicchh  hhaass  

eemmbbrraacceedd  tthhee  ccaassuuaall  aannttii--EEPPRRDDFF  bbiiaass  tthhaatt  ppeerrmmeeaatteess  HHRRWW..    

HHRRWW’’ss  lloonngg--rruunnnniinngg  ffoorrmm  ooff  bbllaacckkmmaaiilliinngg  tthhee  EEtthhiiooppiiaann  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nneevveerr  ssttooppppeedd  

sseeaarrcchhiinngg  tthhee  rriigghhtt  ffoorrmmuullaa..  WWiitthh  tthhee  aabboovvee  ddee  ffaaccttoo  aalllliiaannccee  tthhee  aannttii--EEPPRRDDFF  ccaammppaaiiggnn  hhaass  

aaccqquuiirreedd  aa  nneeww  ttoonnee  aanndd  ssttyyllee..  
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WWhheerreeffoorree  aannyyttiimmee  oonnee  mmeemmbbeerr  iissssuueess  aa  ddaammnniinngg  rreeppoorrtt  aabboouutt  EEtthhiiooppiiaa,,  iinn  nnoo  ttiimmee,,  ootthheerr  

mmeemmbbeerrss  ppiicckk  uupp  tthhee  ssttoorryy  aanndd  aallmmoosstt  iinnssttaannttllyy  ppiicckk  uupp  tthheeiirr  mmeettaapphhoorriiccaall  ppiittcchh  ffoorrkkss  aanndd  jjooiinn  

tthhee  llyynncchh  mmoobb..  

TTHHEE  MMOOBB  

TThhee  ffuunnnnyy  tthhiinngg  aabboouutt  mmoobbss  iiss  tthheeyy  aarree  rraarreellyy  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  ssiinngguullaarr  ggooaall..  HHaavviinngg  ffaaiilleedd  ttoo  

oossttrraacciizzee  aanndd  vviilliiffyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  tthhee  MMoobb  kkeeeeppss  fflleexxiinngg  iittss  mmuussccllee  iinn  vvaarriioouuss  ffoorrmmss..  

NNooww  iitt  iiss  iinnaarrgguuaabbllee,,  tthhee  iinnffaanntt  EEtthhiiooppiiaann  ddeemmooccrraaccyy  hhaass  iittss  ffllaawwss..  BBuutt  wwee  aarree  aallssoo  aawwaarree  ooff  tthhee  

ddeemmooccrraattiicc  ddeeffiicciittss  eevviiddeenntt  iinn  ssoommee  ooff  tthhoossee  ccoouunnttrriieess  ccoonnssiiddeerr  tthheemmsseellvveess  ““ssoolliidd  ddeemmooccrraaccyy””..  

IIff  TTrruutthh  bbee  ttoolldd,,  iinn  tthhee  ppoolliittiiccaall  sscchheemmee  ooff  tthhiinnggss  ooff  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  gglloobbaall  ppoolliittiiccaall  rreeaalliittyy  aanndd  iinn  

tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  fflleeddgglliinngg  ddeemmooccrraaccyy,,  tthhee  ppoolliittiiccaall  wweeaakknneesssseess  iinn  EEtthhiiooppiiaa  aarree  ssmmaallll  ppoottaattooeess..  BBuutt  

ffoorr  tthhee  MMoobb,,  eevveerryy  mmiisshhaapp  iiss  ggoooodd  eennoouugghh  ttoo  mmaakkee  aa  bbaannqquueettttee  ooff  aanndd  iinn  tthhee  ffaammiilliiaarr  wwaayyss  ooff  tthhee  

MMoobb;;  tthhee  mmaaiinn  ccoouurrssee  iiss  wweellll  rrooaasstteedd  EEPPRRDDFF  ggoovveerrnnmmeenntt..    GGoo  ffiigguurree..  

TThhee  mmeessssaaggee  tthhaatt  aannyy  kkiinndd  ooff  rriigghhttss  vviioollaattiioonn  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd  ––  tthhiiss  iiss  nnoott  ttoo  bbee  

qquueessttiioonneedd  --  AAnndd  tthhoossee  wwhhoo  eexxppoossee  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  aaccttuuaall  [[nnoott  iimmaaggiinneedd  oorr  ffaabbrriiccaatteedd]],,  wwrroonngg--  

ddooiinngg  aarree  ttoo  bbee  llaauuddaabbllee..  

HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  MMoobb’’ss  mmeetthhooddoollooggyy  ttoowwaarrddss  EEtthhiiooppiiaa;;  iitt  iiss  ffrraauugghhtt..  IItt  iiss  nnoott  hhaarrdd  ttoo  

ffiinndd  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  aaccccuusseedd  ooff  ppoolliittiiccaall  rreepprreessssiioonn  oorr  rriigghhttss  vviioollaattiioonn  wwiitthh  

nnootthhiinngg  iinn  tthhee  wwaayy  ooff  hhaarrdd  eevviiddeennccee  aatt  hhaanndd..  OOnnee  ccaann  iimmaaggiinnee  hhooww  sseerriieess  ooff  aaccccuussaattiioonnss  uunnddeerr  

ssuucchh  cciirrccuummssttaanncceess  ccoouulldd  sswwiinngg  ppuubblliicc  ooppiinniioonn  uunnjjuussttllyy,,  oonnee  wwaayy  oorr  tthhee  ootthheerr..  

FFuurrtthheerrmmoorree,,  ffoorr  tthhee  MMoobb  aannyyoonnee  wwhhoo  ddaarreess  ttrreeeedd  wwiitthh  ccaauuttiioonn  aanndd  ddiissccoouurraaggeess  hhaassttyy  jjuuddggmmeenntt,,  

aanndd  qquueessttiioonn  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  ssoommee  ooff  iittss  ssoouurrcceess  aanndd  ssttoorriieess  aarree  ccaasstt  aass  ggoovveerrnnmmeenntt  aappoollooggiissttss..    

TThhaatt  iiss  nnoott  aallll;;  TThhee  MMoobb’’ss  ddeeffiinniittiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ffrreeeeddoomm  iinn  tthhee  EEtthhiiooppiiaann  ccoonntteexxtt  iiss  

bbrrooaadd..  IItt  aalllloowwss  ffoorr  pprreessuummeedd  vviiccttiimmss  ––  bbyy  iinn  llaarrggee  cciivviill  ccoommppllaaiinnttss  ––  ttoo  llooddggee  ppoolliittiiccaall  

aaccccuussaattiioonnss..  BBuutt  lliittttllee  ooppppoorrttuunniittyy  iiss  ggiivveenn  ffoorr  tthhee  aaccccuusseedd  [[tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt]],,  ttoo  pprroovvee  iittss  

iinnnnoocceennccee;;  tthheerree  bbyy  sshhiiffttiinngg  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  pprrooooff  ttoo  tthhee  aaccccuusseedd  wwhhiicchh  iiss  pprrooffoouunnddllyy  uunnffaaiirr..  

IInn  tthhee  MMoobb’’ss  jjuuddggmmeenntt,,  ooppppoossiittiioonn  [[iinnddiivviidduuaallss  oorr  ggrroouuppss]],,  wwhhoo  ddiissgguuiissee  aass  aaccttiivviissttss,,  hhuummaann  

rriigghhtt  aaddvvooccaatteedd,,  rreeppoorrtteerrss……  bbuutt  wwiitthh  eessootteerriicc  bbaadd  iinntteennttiioonnss  hhaavvee  aassssuummeedd  tthhee  ssttaattuuss  ooff  iiccoonniicc  

ttrraannsscceennddeennttaall  vviiccttiimmss..  AAnndd  AAccccuussaattiioonnss  bbyy  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aarree  

ttaakkeenn  aatt  ffaaccee  vvaalluuee..  

BBeessiiddeess  tthhee  jjoobb  ooff  aasssseessssiinngg,,  iinnvveessttiiggaattiinngg,,  aanndd  jjuuddggiinngg  iiss  lleefftt  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  MMoobb  iittsseellff..  IInn  

ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  iinnffoorrmmaall  oorr  ffoorrmmaall  pprroocceessss  bbeeggiinnss  aanndd  eennddss  aatt  tthhee  ppooiinntt  ooff  aaccccuussaattiioonn;;  tthhee  ttrruutthh  

ooff  tthhee  ccllaaiimm  iiss  iimmmmaatteerriiaall..  

SSoo,,  tthhee  ffiirrsstt  oorrddeerr  ooff  bbuussiinneessss  ffoorr  tthhee  MMoobb  iiss  ttoo  ddeemmaanndd  tthhaatt  wwee  aallwwaayyss  ttrreeaatt  eevveerryy  cchhaarrggee  llaabbeelleedd  

aaggaaiinnsstt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aass  ttrruuee,,  uunnlleessss  pprroovveenn  ootthheerrwwiissee..  PPrreessuummeedd  iinnnnoocceenntt  aass  ffoouunnddaattiioonn  ooff  
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cciivviilliittyy??  FFoorrggeett  iitt!!  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  MMoobb,,  yyoouu  oouugghhtt  ttoo  ttaakkee  aallll  cchhaarrggeess  aaggaaiinnsstt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aatt  

ffaaccee  vvaalluuee..  FFaaiilliinngg  ttoo  ddoo  ssoo  wwoouulldd  mmaakkee  oonnee  aannttii--ddeemmooccrraaccyy..  

IItt  ggooeess  wwiitthhoouutt  ssaayyiinngg,,  iissssuueess  ooff  ppoolliittiiccaall,,  cciivviill  rriigghhttss,,  pprreessss  ffrreeeeddoomm,,  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  ddeemmaanndd  aatttteennttiioonn..  IItt  ddooeessnn’’tt  rreeqquuiirree  ffoorr  sseellff--aaggggrraannddiizziinngg  [[oofftteenn  

ddeemmoonnssttrraattiinngg  oonnllyy  sshhaakkyy  ggrriipp  oonn  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  rreeaalliittyy]],,  ppuusshh  tthheemm  iinn  ttoo  tthhee  ssppoottlliigghhtt..  BBee  tthhaatt  aass  

iitt  mmaayy,,  tthheeyy  wwoonn’’tt  bbee  aaddddrreesssseedd  oorr  ssoollvveedd  aatt  lleeaasstt  eeqquuiittaabbllyy  bbyy  aassssuummiinngg  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  gguuiillttyy  

uunnttiill  pprroovveenn  iinnnnoocceenntt,,  tthhaatt  tthhee  hhaarrdd  lliinnee  ooppppoossiittiioonn  ccaann  bbee  ttaakkeenn  aatt  tthheeiirr  wwoorrddiinngg  wwhhiillee  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  ddeeffeenndd  iittsseellff  aaggaaiinnsstt  uunnssuubbssttaannttiiaatteedd  aalllleeggaattiioonnss,,  aanndd  tthhaatt  nnoo  ggoovveerrnnmmeenntt  vvooiiccee  

iiss  wwoorrtthhyy  ooff  bbeeiinngg  lliisstteenneedd  ttoo..  

OOrrddiinnaarriillyy,,  oonnee  wwoouulldd  eexxppeecctt  ppeeooppllee  [[oorrggaanniizzaattiioonnss]]  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  rreeqquueesstt  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  

eevveerryy  aalllleeggaattiioonn  ooff  aabbuussee,,  dduuee  pprroocceessss,,  aanndd  tthhee  lliikkee..  RReeaassoonnaabbllee  ppeeooppllee  [[ggrroouuppss]]  wwiillll  wwaanntt  ttoo  

aavvooiidd  cciirrccuummssttaanncceess  wwhheenn  ffaallssee  oorr  ffaabbrriiccaatteedd  aaccccuussaattiioonnss  ccaann  ddeessttrrooyy  oorr  ttaaiinntt  tthhee  rreeppuuttaattiioonn  aanndd  

ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  tthhee  aaccccuusseedd..  

BBuutt  tthheenn  aaggaaiinn,,  mmoobbss  aarree  nnoott  rreeaassoonnaabbllee..  

TThhiiss  iiss  uunnffoorrttuunnaattee,,  bbeeccaauussee  hhaadd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  aalllliiaannccee  [[tthhee  MMoobb]],,  ssttiicckk  ttoo  tthheeiirr  ffoouunnddiinngg  

pprriinncciipplleess,,  tthheerree  wweerree  ssoo  mmaannyy  ccoonnssttrruuccttiivvee  rroolleess  tthheeyy  ccoouulldd  hhaavvee  ppllaayyeedd  iinn  aassssiissttiinngg  tthhee  bbuuddddiinngg  

EEtthhiiooppiiaann  ddeemmooccrraaccyy..  

OOnn  mmaannyy  ooccccaassiioonnss  --  WWiitthh  eeyyeess  ooppeenn  aanndd  nnaattiioonnaall  iinntteerreesstt  ffiirrmmllyy  ffrroonntt  aanndd  cceenntteerr  --  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  eexxpprreesssseedd,,  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  aaffrraaiidd  ooff  ffrraannkk  aanndd  sseennssiibbllee  eennggaaggeemmeenntt  wwiitthh  aannyy  oonnee  ooff  

tthhee  ggrroouuppss..  IItt  hhaass  ddeemmoonnssttrraatteedd  iittss  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  aacccceepptt  oorr  aatt  lleeaasstt  eenntteerrttaaiinn  aannyy  rreeffoorrmm  wwhhiillee  

bbaallaanncciinngg  tthhee  nneeeedd  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  pprriioorriittiieess..  BBuutt  iitt  hhaass  mmaaddee  iitt  cclleeaarr  iitt  wwiillll  nnoott  lleett  iittsseellff  bbee  

ddiiccttaatteedd  aaggaaiinnsstt  iittss  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..    

RReeggrreettttaabbllyy,,  tthhee  MMoobb  hhaass  ssqquuaannddeerreedd  ssuucchh  aann  ooppppoorrttuunniittyy  iinn  ppllaaccee  ooff  ffeeeelliinngg  rriigghhtteeoouuss  aanndd  

ddeemmaannddiinngg  uunnccoonnddiittiioonnaall  aacccceeppttaannccee  ooff  iittss  ddooggmmaattiicc  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  eevveennttss..  WWiitthh  nnaauusseeaattiinngg  

ppllaattiittuuddee  aabboouutt  aannyytthhiinngg  uunnddeerr  tthhee  ssuunn  iitt  cchhoossee  ttoo  iinndduullggee  iittss  iinnssttiinncctt  ttoo  ggrraabb  ppiittcchhffoorrkk  aanndd  ttoorrcchh..    

AAnndd  ssoo  tthhee  ttrreenndd  ccoonnttiinnuueess    

UUnnaabbaasshheedd  ––  aanndd  wwhhiicchh  WWeesstteerrnn  ggrroouupp  iiss  eevveerr  aabbaasshheedd  bbyy  mmeerree  ffaaccttss  ––  tthhee  MMoobb  hhaass  iissssuueedd  

aannootthheerr  rreeppoorrtt  wwiitthh  ssaammee  oolldd  aalllleeggaattiioonnss  aaggaaiinnsstt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  nneeww  sseett  ooff  ddeemmaannddss..    

DDeessppiittee  tthhee  ccaarrnnaaggee  ggooiinngg  oonn  iinn  ssoommee  ccoorrnneerrss  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  tthhee  MMoobb  sshhiiffttss  tthhee  ffooccuuss  ttoo  aa  fflloooodd  ooff  

aaccccuussaattiioonnss  ttaarrggeettiinngg  tthhee  EEPPRRDDFF  ––  aa  ccoonnvveenniieenntt  ppoolliittiiccaallllyy  mmoottiivvaatteedd  ddiivveerrssiioonn  ffrroomm  iittss  mmoorraall  

iimmppootteennccee..  

TThhiiss  llaatteesstt  rreeppoorrtt  rreeaallllyy  uunnddeerrccuuttss  tthhee  MMoobb’’ss  ccrreeddiibbiilliittyy..  LLiikkee  iittss  pprreevviioouuss  ppoolliittiiccaall  ccoonntteexxtt  

pprrooppaaggaannddaass,,  tthhiiss  oonnee  iiss  aallssoo  bbaasseedd  oonn  ffiiccttiioonnaall  nnaarrrraattiivveess..  TThhee  ssaammee  ffaallssee  cchhaarrggeess  aarree  rreeppeeaatteedd  

aanndd  aammpplliiffiieedd..  AAmmoonngg  tthhee  ttooppiiccss  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  llaatteesstt  ssccrreeeedd  aarree::  
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NNaarrrroowwiinngg  ooff  ppoolliittiiccaall  ssppaaccee  ––  tthhee  rreeaalliittyy  iiss  tthhee  ppoolliittiiccaall  ssppaaccee  iinn  EEtthhiiooppiiaa  iiss  ssoo  wwiiddee  ooppeenn  iitt  iiss  

aaccccoommmmooddaattiinngg  oovveerr  7700  ppoolliittiiccaall  ppaarrttiieess  ggeeaarriinngg  uupp  ffoorr  tthhee  uuppccoommiinngg  eelleeccttiioonn..  TThhee  ffeeww  tthhaatt  

cchhoossee  ttoo  rreemmaaiinn  oouuttssiiddee  aarree;;  tthhoossee  wwhhoo  rreeffuussee  ttoo  ppllaayy  bbyy  tthhee  rruullee  ooff  tthhee  ggaammee..  

IInn  tthhee  MMoobb’’ss  ppeerrssppeeccttiivvee  tthhoouugghh;;  tthhee  oovveerrwwhheellmmiinngg  mmaajjoorriittyy  ooppppoossiittiioonn  ppaarrttiieess::  wwhhoo  aarree  llaaww  

aabbiiddiinngg  aanndd  ppeeaacceeffuull,,  ddoonn’’tt  mmeeeett  iittss  ssttaannddaarrdd  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ooppppoossiittiioonn..  WWhhoo  ddooeess  tthhee  MMoobb  

ccoonnssiiddeerr  ggeennuuiinnee  ooppppoossiittiioonn??    TThhoossee  ggrroouuppss  oorr  iinnddiivviidduuaallss,,  wwhhoo  rruuffffllee  ssoommee  ffeeaatthheerrss,,  aaddvvooccaattee  

ffoorr  cchhaannggiinngg  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  oorrddeerr  bbyy  aannyy  mmeeaannss  [[iinncclluuddiinngg  vviioolleennccee]]..    AAccccoorrddiinnggllyy,,  bbeelllliiccoossee  

ffiigguurreess  wwhhoo  ttaacciittllyy  [[oorr  oovveerrttllyy]]  CCoonnddoonn  tteerrrroorriissmm  hhaavvee  bbeeccoommee  ddeemmooccrraattiicc  ccoommmmiissssaarriieess..    

MMuuzzzzlleedd  pprreessss  --  wwhhiillee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ffrreeee  ssppeeeecchh  iiss  eennsshhrriinneedd  iinn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  llaaww  ooff  mmaannyy  

ccoouunnttrriieess  nnoowwhheerree  iiss  tthhee  rriigghhtt  uunnffeetttteerreedd  oonnee..  DDiiffffeerreenntt  nnaattiioonnss  hhaavvee  rreeaacchheedd  ddiissttiinncctt  ccoonncclluussiioonn  

oonn  wwhheerree  tthhee  lliimmiittss  aarree..  EEvveenn  iinn  tthhee  wweesstt  ––  ssoommee  aass  iittss  lliimmiittss  aanndd  ddoouubbllee  ssttaannddaarrddss  iiss  wweellll  

ddeebbaatteedd..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthheerree  aarree  lleeggiissllaattiioonnss  tthhaatt  pprroohhiibbiitt  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  hhaattee  ssppeeeecchh..    

SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  EEtthhiiooppiiaann  ccoonnssttiittuuttiioonn  rreeccooggnniizzeess  iinnddiivviidduuaall’’ss  rriigghhtt  ttoo  eexxeerrcciissee  ffuullll  ffrreeeeddoomm  ooff  

eexxpprreessssiioonn,,  bbuutt  aallssoo  eexxppeeccttss  cciittiizzeennss  ttoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthheeiirr  aaccttiioonnss..  HHeennccee  tthhee  llaaww,,  

aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  iiss  mmeeaanntt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhoossee  wwhhoo  aacctt  iirrrreessppoonnssiibbllyy  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  ddeemmooccrraaccyy  

oorr  ffrreeeeddoomm..  

AAnntt--tteerrrroorriissmm  llaaww  --  tthhee  MMoobb  iiss  wweellll  aawwaarree  tthhaatt  ffiigghhttiinngg  eexxttrreemmiissmm  wwhhiillee  uupphhoollddiinngg  ddeemmooccrraattiicc  

rriigghhttss  iiss  nnoo  eeaassyy  ttaasskk..  IItt  ccaann’’tt  ddeennyy  EEtthhiiooppiiaa’’ss  lleeggiittiimmaattee  sseeccuurriittyy  ccoonncceerrnn;;  iitt  iiss  nnoott  tthhee  oonnllyy  

ccoouunnttrryy  ggrraapppplliinngg  wwiitthh  tthhee  tthhrreeaatt  ooff  tteerrrroorriissmm..  

IInn  ssppiittee  ooff  tthhaatt,,  TThhee  EEtthhiiooppiiaann  aanntt--tteerrrroorriissmm  pprrooccllaammaattiioonn  iiss  iinn  ffaacctt  aa  bbaallaanncciinngg  aacctt  bbeettwweeeenn  cciivviill  

lliibbeerrttiieess  aanndd  ppuubblliicc  ssaaffeettyy,,  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhoossee  ffoouunndd  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  ddeemmooccrraattiicc  oorr  ootthheerrwwiissee..    

MMoorreeoovveerr,,  CCoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  ccoouunnttrriieess’’  llaawwss,,  iitt  iiss  aa  mmooddeesstt  oonnee..  

  FFoorr  iinnssttaannccee,,  ssiinnccee  99//1111,,  mmoosstt  wweesstteerrnn  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  aaddoopptteedd  mmoorree  eevvaassiivvee  lleeggiissllaattiioonn  aaiimmeedd  aatt  

pprreevveennttiinngg  tteerrrroorriissmm..  TThheeyy  hhaavvee  iinnttrroodduucceedd  lleeggiissllaattiioonn  tthhaatt  ccuurrttaaiillss  ffrreeeeddoomm  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  

nnaattiioonnaall  sseeccuurriittyy..  SSoommee  hhaavvee  oouuttllaawweedd  aaddvvooccaattiinngg  oorr  pprroommoottiinngg  tteerrrroorriissmm  aanndd  hhaavvee  mmaassssiivveellyy  

eexxppaannddeedd  tthhee  mmaannddaatteedd  ooff  tthheeiirr  sseeccuurriittyy  aappppaarraattuuss    

EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  --      tthhoouugghh  tthhee  MMoobb  ccoonnssiiddeerrss  ppoolliittiiccaall  iissssuueess  iittss  mmaaiinn  pprriioorriittyy,,  

iinn  rreecceenntt  ttiimmeess  iitt  hhaass  eexxppaannddeedd  iittss  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  vveerryy  tthhiinngg  tthhee  EEtthhiiooppiiaann  ppeeooppllee  aarree  ppaassssiioonnaattee  

aabboouutt..  IInn  gguuiissee  ooff  ““eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonncceerrnn””,,  iitt  ccoouunntteerr  iinnttuuiittiivveellyy,,  hhaass  ddeennoouunncceedd  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  

ddaammss  ffoorr  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn  aanndd  iirrrriiggaattiioonn..  

IItt  aallssoo  ooppppoosseess  tthhee  vviillllaaggiizzaattiioonn  [[ccoolllleeccttiivviizzaattiioonn]]  ooff  ppaassttoorraalliisstt  ssoocciieettiieess,,  wwhhiicchh  eevviiddeennttllyy  iiss  

bbrriinnggiinngg  ttrreemmeennddoouuss  bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  lliivveess  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ccoommmmuunniittiieess..  

TThhiiss  rreemmiinnddss  mmee  ooff  wwhhaatt  tthhee  llaattee  pprriimmee  mmiinniisstteerr  oonnccee  ssaaiidd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  IInntteerrnnaattiioonnaall  RRiivveerr’’ss  

ccaammppaaiiggnn  aaggaaiinnsstt  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  tthhee  GGiillggeell  GGiibbee33  ddaamm..  
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  ““WWeesstteerrnn  eennvviirroonnmmeennttaall  ggrroouuppss  ddoonn’’tt  wwaanntt  oouurr  

ppeeooppllee  ttoo  bbee  eedduuccaatteedd  ssoo  tthheeyy  ccoouulldd  rreeaadd  tthhee  

NNaattiioonnaall  GGeeooggrraapphhiicc  mmaaggaazziinnee..  IInnsstteeaadd  tthheeyy  wwaanntt  

tthhee  ppiiccttuurreess  ooff  oouurr  ppeeooppllee  [[aass  aann  eexxaammppllee  ooff  

pprriimmiittiivvee  ssoocciieettyy]],,  sspprreeaadd  aallll  oovveerr  tthhee  ppaaggeess  ooff  tthhee  

NNaattiioonnaall  GGeeooggrraapphhiicc  mmaaggaazziinnee  ffoorr  tthhee  iinndduullggeennccee  

ooff  wweesstteerrnn  rreeaaddeerrss””  

TThhee  cciivviill  ssoocciieettyy  pprrooccllaammaattiioonn  --  tthhiiss  iiss  iitt!!  TThhee  MMoobb’’ss  uunnccoonnsscciioonnaabbllee  cchheesstt--tthhuummppiinngg  aammbbuusshh  

ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  EEtthhiiooppiiaa  iiss  iinn  pprrootteesstt  ooff  tthhiiss  lleeggiissllaattiioonn..  TThhee  rreeaassoonn  iiss  oobbvviioouuss::  tthhee  cciivviill  

ssoocciieettiieess  [[ddoommeessttiicc  oorr  llooccaall]]  aarree  wwhheerree  tthhee  ccaatt’’ss  ppaawwss  ooff  tthhee  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettiieess  aarree  iimmbbeeddddeedd..  

AAnndd  iitt  hhaass  bbeeeenn  pprroovveenn  tthhaatt  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthheessee  ffoooott--ssoollddiieerrss  aanndd  ddeemmooccrraaccyy  oorr  cciivviilliittyy  hhaavvee  

bbeeccoommee  mmuuttuuaallllyy  iinnccoommppaattiibbllee..  

LLiikkee  mmaannyy  ootthheerr  ccoouunnttrriieess,,  EEtthhiiooppiiaa  wwaass  ffoorrcceedd  ttoo  aaddoopptt  ssuucchh  lleeggiissllaattiioonn  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  ssuucchh  

ggrroouuppss’’  ddeessttrruuccttiivvee  rroolleess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  aaffffaaiirrss..    SSuucchh  llaaww  wwaass  nneecceessssiittaatteedd  bbeeccaauussee;;  wweesstteerrnn  

cciivviill  ssoocciieettiieess  aarree  mmaakkiinngg  aa  hhaabbiitt  ooff  oovveerrsstteeppppiinngg  tthheeiirr  ssttaatteedd  ppuurrppoossee  aanndd  cciirrccuummvveennttiinngg  tthhee  

ccoouunnttyy’’ss  llaawwss  aanndd  ccuullttuurree..  

TThhee  pprrooccllaammaattiioonn  hhoowweevveerr,,  ddooeessnn’’tt  pprroohhiibbiitt  cciivviill  ssoocciieettiieess  [[ddoommeessttiicc  oorr  ffoorreeiiggnn]]  ffrroomm  ooppeerraattiinngg..  

IItt  jjuusstt  ddeemmaannddss  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  iiss  mmeeaanntt  ttoo  pprrootteecctt  ppoolliittiiccaall  ssoovveerreeiiggnnttyy..  

AAnnootthheerr  ccrriittiiccaall  ffaaccttoorr  tthhee  MMoobb  ttaakkeess  iinn  ttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwhheenn  iissssuuiinngg  iittss  rreeppoorrtt  iiss  ttiimmiinngg..  TThhee  

ccuurrrreenntt  ccoooorrddiinnaatteedd  ccaammppaaiiggnn  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  aaiimmeedd  aatt::  

  PPeerrppeettuuaattiinngg  tthhee  ttrreenndd    

  TToo  ccoouunntteerr  tthhee  aassttuuttee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  iittss  lleeaaddeerrsshhiipp  oonn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  

ssttaaggee  

  TToo  nnoott  oonnllyy  ttaarrnniisshh  tthhee  rreeppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  bbuutt  aallssoo  ddaammaaggee  tthhee  ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  

iittss  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerr  ccoouunnttrriieess..  

  TToo  ppeerrssuuaaddee  wweesstteerrnn  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  sshhuunn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreefflleexxiivveellyy    

  MMoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  iitt  iiss  aaiimmeedd  aatt  uunnddeerrmmiinniinngg  tthhee  ccoommiinngg  eelleeccttiioonn..  TThhiiss  iiss  aa  ddeelliibbeerraattee  

ddeecceeppttiivvee  aatttteemmpptt  ttoo  ssaabboottaaggee  tthhee  ppeeaaccee  aanndd  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  eelleeccttiioonn..  IItt  iiss  iinntteennddeedd  aatt  

hhiittttiinngg  ““hhoott  bbuuttttoonnss””  ooff  tthhee  ppeeooppllee’’ss  sseennssiittiivviittiieess..  RRoocckk  tthhee  bbooaatt  ssoo  ttoo  ssppeeaakk..  

TToo  ssuumm  uupp::  eevviiddeennttllyy,,  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  EEtthhiiooppiiaa  tthhee  MMoobb’’ss  ppoossiittiioonn  iiss  uunnhheellppffuull  aanndd  iinn  mmoosstt  

iinnssttaanncceess  ssiimmppllyy  ddeeaadd  wwrroonngg..    IIttss  eennddlleessss  ppoonnttiiffiiccaattiioonn  aabboouutt  aannyytthhiinngg  aanndd  eevveerryytthhiinngg  iiss  mmoorree  

hhyyppooccrriittiiccaall  tthhaann  hhoonneesstt..  IItt  iiss  ffaallssee  oonn  ffaaccttss,,  ssuussppeecctt  iinn  tthhee  ssoouurrcceess,,  aanndd  rreecckklleessss  iinn  rreeppoorrttiinngg..  

SSoommee  aarree  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  qquueessttiioonn::  wwhhaatt  iiss  hhaappppeenniinngg  ttoo  tthheessee  ggrroouupp,,  aarree  tthheeiirr  eeddiittoorrss//rreeppoorrtteerrss  

mmeerreellyy  ccaarreelleessss,,  ggeennuuiinneellyy  dduuppeedd,,  oorr  wwiilllliinngg  ccoollllaabboorraattoorrss  iinn  aann  oorrcchheessttrraatteedd  ssmmeeaarr??  
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WWee  mmaayy  nneevveerr  kknnooww  tthhee  aannsswweerr  aannyy  ttiimmee  ssoooonn..  BBuutt  oonnee  tthhiinngg  iiss  cclleeaarr;;  wwee  sshhoouullddnn’’tt  eexxppeecctt  aa  

ffaaiirree  aasssseessssmmeenntt  ooff  eevveennttss  iinn  EEtthhiiooppiiaa  ffrroomm  tthhee  MMoobb,,  wwhhiicchh  oobbvviioouussllyy  iiss  iinnffeecctteedd  bbyy  tthhee  aannttii--

eetthhiiooppiiaann  bbuugg..    

EEvveenn  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  iittss  nneexxtt  iissssuuee  ––  ttrruusstt  mmee  tthheerree  wwiillll  bbee  oonnee  ssoooonn  ––  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  wwrriitttteenn  

wwaaiittiinngg  ttoo  bbee  ssiiggnneedd..  

IInn  cclloossiinngg;;  ssoommeettiimmeess  iitt  iiss  hhaarrdd  ttoo  kknnooww  wwhhaatt  ttoo  mmaakkee  ooff  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm,,  ddooeessnn’’tt  iitt??  IItt  

hhaass  bbeeeenn  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  oorr  aassssuummeedd  tthhaatt  oorrggaanniizzaattiioonnss  lliikkee  HHRRWW,,  AAII,,  aanndd  CCPPJJ  ……  

ppuurrppoossee  iiss  ttoo  pprroommoottee  ggeennuuiinnee  ddeemmooccrraaccyy,,  cciivviill  lliibbeerrttyy,,  ffrreeee  pprreessss……  iinn  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  ffaaiill  ttoo  

aaddoopptt  tthhoossee  vvaalluueess..  

AAnndd  yyeett,,  ssoommeettiimmeess,,  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  iiss  eeaassiillyy  cchhaannggeedd  bbyy  aa  ssiinnggllee  eevveenntt,,  oonnee  tthhaatt  ttuurrnnss  

oonn  iittss  hheeaadd  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  jjuusstt  aabboouutt  eevveerryyoonnee  tthhoouugghhtt  tthheeyy  kknnooww..  TThhee  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettiieess’’  

aannttii--eetthhiiooppiiaann  ccaammppaaiiggnn  iiss  ssuucchh  aann  eevveenntt..  

NNooww  tthhaatt  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm,,  tthhee  nnoottiioonn  ooff  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettiieess  bbeeiinngg  ““ccrruucciiaall  ttoo  

ddeemmooccrraaccyy””  hhaass  bbeeccoommee  ssoorrtt  ooff  ccuuttee,,  iinn  aa  qquuaaiinntt  aanndd  nnoossttaallggiicc  wwaayy,,  bbuutt  ffoorr  aallll  pprraaccttiiccaall  ppuurrppoosseess,,  

tteerrrriibbllyy  oouuttmmooddeedd  ––  bbeerreefftt  ooff  aannyy  ccrreeddiibbllee  ccllaaiimm  ttoo  lleeggiittiimmaaccyy..  

TThhee  wweesstteerrnn  cciivviill  ssoocciieettiieess  hhaavvee  pprroovveenn  ttoo  bbee  aa  ddiissmmaall  ffaaiilluurree  aanndd  aa  mmoonnuummeenntt  ttoo  tthhee  eeaassee  wwiitthh  

wwhhiicchh  ppoolliittiiccaall  iinntteerreesstt  oovveerrwwhheellmmss  mmoorraall  pprriinncciippllee..  

  

 

                                                      
i Bardhan, Pranab:” Who Represents the Poor”? Boston Review   July 19, 2011. 
ii Ottaway, Marina and Thomas, Carothers: Funding Virtues: Civil Society Aid and Democracy 

Promotion. Nov, 2000.    
iii Lutsevych, Orysia: How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and 

Ukraine.  Russia and Eurasia/ Jan 2013. 
iv Contemporary Ukraine Research Forum / March 20, 2014. 
v Journal of Development Economics: [the Hidden] Costs of Political Instability: Evidence from Kenya’s 

2007 Election Crisis. March 30, 2012.  
vi Creative Time Report   April 28, 2014. 
vii Middle East Media Research Institute   
viii Tigrai online  January 8, 2015.  


