
 
 
 
Burgemeester van Rijswijk 
Stadhuis Rijswijk 
Email: stadhuis@rijswijk.nl 
 
Foundation Human Rights for Eritreans  
De Wittenstraat 25, 1052 AK Amsterdam 
Voorzitter: Muluberhan Temelso 
Email: info@eritreafoundation.org 
Tel: +31 6 85300090 
 
 

Amsterdam, 03 August 2022 
 
 
Geachte Burgemeester, 
 
Als voorzitter van de Stichting Human Rights for Eritreans, wil ik u informeren over een zeer 
zorgwekkend opkomend evenement in het Event Plaza in Rijswijk.  
 
Het evenement is georganiseerd door de lange arm van het dictatoriale regime in Eritrea. De zanger 
die is uitgenodigd, Awel Seid, rapporteert direct aan de veiligheids- en intelligence-diensten van de 
President, Dictator Isayas Afwerki. De meeting is geafficheerd als een culturele meeting, maar het is 
feitelijk een meeting die een boodschap heeft van haat tegen de Tigray bevolkingsgroep. De teksten 
van Awel Seid ontmenselijken het beeld van de Tigrayers, en sporen aan tot haat en militair optreden 
tegen de Tigray bevolkingsgroep. Een voorbeeld is deze tekst die aanzet tot geweld: 
https://youtu.be/Gbh-1gSYVo8 
 
Een ander voorbeeld is de poster voor het evenement, zie bijgevoegd, waarin de militaire uniformen 
van Eritrea duidelijk verwijzen naar de oorlog en door de teksten een duidelijke aansporing zijn om de 
militaire acties tegen de Tigray overheid en bevolking te steunen. 
 
De Tigray bevolking woont in Tigray in Ethiopie en Eritrea viel deze deelstaat aan in 2020. De Tigray 
bevolking leeft nu al meer dan 20 maanden onder een blokkade. 
 
De oorlogstaal treft ook de Eritrese bevolking omdat wij worden gedwongen om mee te doen in de 
oorlog en in Nederland financiële bijdragen te geven voor de oorlog. Als we die financiële bijdragen 
niet geven, krijgen wij problemen met de lange arm van het regime in Nederland. Hierover heeft de 
Tweede Kamer ook gesproken, en twee onderzoeksrapporten werden hierover opgesteld voor de 
Nederlandse regering: 
 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D25761&did=201 
https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/16pverit_Niets_is_wat_het_lijkt-DSP_2016.pdf 
 
De VN heeft onlangs een rapport opgesteld over de Eritrese militaire activiteit in Tigray en schrijft 
hierover: 

The Eritrean armed forces continued to be involved in serious human rights and 
humanitarian law violations in the Tigray Region of Ethiopia. The involvement of 
Eritrea in the war in Ethiopia has also compounded the severe human rights 
challenges Eritrea faces and reinforced pre-existing patterns of violations. 

Het VN rapport is hier beschikbaar: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/336/87/PDF/G2233687.pdf?OpenElement 
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De geweldplegingen door het regime in Eritrea werden eerder gekwalificeerd als misdaden tegen de 
menselijkheid, die vallen onder de zwaarste norm van internationale schendingen. De nationale 
dienstplicht in Eritrea staat daarin centraal. Alle mensen in Eritrea zijn in principe onderdeel van de 
nationale dienstplicht, die geen einddatum kent voor de dienstplichtigen, en zij worden gedwongen  
ingezet in de oorlog in Tigray. 
 
De teksten van Awel Seid in zijn gedichten en speeches zijn bedoeld om een sfeer te creëren waarin 
genocidale bedoelingen (kunnen) worden genormaliseerd. Zijn uitingen kwalificeren als ‘hate speech’ 
en zijn in Nederland ontoelaatbaar. Weliswaar is er in principe uitingsvrijheid in Nederland, maar 
deze beschermt niet uitingen waarin wordt opgeroepen tot genocidaal geweld.  
 
Awel Seid is gestuurd door de hoogste militaire veiligheidsautoriteiten in Eritrea en wordt 
ondersteund door de informatiediensten die de intelligence uitvoeren. Het is bekend dat hij spioneert. 
 
In Zweden probeerde men al eerder dit evenement te organiseren, maar daar werd het om de redenen 
die hiervoor zijn genoemd gedeeltelijk afgelast.  U kan meer  informatie hierover vinden in de media, 
zoals bijvoorbeeld hier gerapporteerd door de grootste Zweedse krant: 
https://www.dn.se/kultur/eritreansk-kulturfestival-avbokad-efter-kritik/ 
 
Hier werd ook gerapporteerd over de controversie over het cultuur evenement met Awel Seid in 
Zweden:  
 
https://eritreahub.org/eritreas-ruling-partys-stockholm-festival-plans-terminated-how-it-was-done 
https://sweden.postsen.com/news/20816/Eritrean-cultural-festival-canceled-after-criticism.html 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/x8KpaQ/inte-konstigt-att-eritrea-har-ratt-att-forsvara-sig 
 
Vast staat dat het hier niet gaat om een cultureel evenement maar om een politiek 
evenement georganiseerd door de lange arm van het Eritrese regime (van de politieke 
partij PFDJ) die onder controle staat van de veiligheids- en intelligence diensten, met een 
militair karakter. Zulke evenementen worden gebruikt om te spioneren in de diaspora en te 
zien wie er wel en niet loyaal is aan het regime, en om de diaspora te dwingen financieel bij te 
dragen aan het regime.  

 
Ik ben beschikbaar om u verdere informatie te verschaffen,  
 
Hoogachtend,  
 

 
 
Muluberhan Temelso 
Voorzitter Human Rights for Eritreans 
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