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Van: Eritrean Bright Future Movement in NL 
 
 
Aan: de Burgemeester van Rijswijk 
       Amersfoort, 2 augustus 2022  
  
Geachte burgemeester, 
 
Door middel van deze brief willen wij een urgente dreiging onder uw aandacht brengen. 
 
Op 13 augustus a.s. zal er in uw gemeente, nl. bij Event Plaza Rijswijk, een zogenaamd ‘Cultureel festival’ 
worden gehouden, wat georganiseerd wordt door …: een organisatie gelieerd aan het criminele en 
onderdrukkende regime van Eritrea. 
 
Voor dit ‘Culturele festival’ is een militaire muziekband uitgenodigd, nl. Walta (betekent ‘dolk’), waarvan de 
leider (Awal Said) zich schuldig maakt aan o.a. zeer grove bedreigende teksten richting Eritrese dissidenten en 
Tigrayers: bv. “Tigrayers moeten van de aardbodem verdelgd worden”. Dit heeft hij o.a. afgelopen maand in 
Zweden gescandeerd, en de zaalverhuurder aldaar heeft de verhuur geannuleerd. Vervolgens heeft het 
optreden in de openlucht plaats gevonden (zie bijgevoegd materiaal). 
 
Dhr. Awal Said is een vaste partner van de Eritrese overheid/het Eritrese leger om Eritrese jongeren onder te 
dompelen in giftige en vijandige propaganda (vooral naar Tigray, Amerika en Europa toe). Om zodoende 
(financieel) support te genereren voor de oorlog tegen Tigray, Ethiopië. 
 
Wij verzoeken u daarom met klem om deze bijeenkomst te verbieden. Eritreeërs in Nederland en daarbuiten 
zullen vergiftigd worden met een haatdragende en genocidale boodschap, en worden aangemoedigd om het 
Eritrese regime financieel en moreel te steunen in de oorlog die het voert in Tigray. Duizenden internationaal 
erkende vluchtelingen werden vanuit Tigray terug gehaald naar Eritrea en opnieuw in gezet in de oorlog in 
Tigray. 
 
Het festival is een ernstige aanval op de democratische samenleving in Nederland. De aanhangers van het 
regime, die ernstig geradicaliseerd zijn, zullen hierin een bevestiging zien dat zij een vrije hand hebben in 
Nederland en mensen in de diaspora zonder verdere consequenties in ernstige mate kunnen bedreigen. Ik 
verwijs hierbij naar het rapport van de Tweede Kamer hierover: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D25761&did=2017D25761 
  
Degenen die strijden voor een vrij en democratisch Eritrea zullen willen demonstreren tegen dit festival. In 
eerdere situaties (zoals in Veldhoven) leidde dit helaas tot schermutselingen. 
 
Voor veel Eritreeërs en Tigrayers in Nederland is het onverdraaglijk dat een dergelijk ‘festival’ kan plaatsvinden 
in het vrije en democratische Nederland! 
 
Wij verwachten dat u deze waarschuwing serieus neemt. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter van Eritrean Bright Future Movement in NL,  
 
Hoogachtend, 
 
dhr. Beyene Gerezgiher, 
tel. 06-87879790 
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Contactpersoon:  
Hebteab Yahannes Abraha 
Tel. 06-87953344 
habtega0@gmail.com 
 

 
Uitnodig Flyer: 
 

         
 
 
 
 

Genocide zaaiende speech in Zweden: 

 
https://www.facebook.com/watch/?v=1117198629149288 

 

Zersenay Girmay vanSwizerland 

Wedi taba (USA) 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=1117198629149288
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Great AWEL SIED Poem 

Great AWEL SIED Poem at "ሳዋ" ዓቢ ስነ-ጥበባዊ ኣወል ስዒድ Great AWEL SIED 

Poem! - YouTube 

 

Åsa Nilsson Söderström Interview with Åsa Nilsson 

https://youtu.be/zVM-tdDNxYo 

WAlta Groep  Militaire activiteiten: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k7YmXOfx5qY
https://www.youtube.com/watch?v=k7YmXOfx5qY
https://youtu.be/zVM-tdDNxYo
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