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PROBLEMY LEGALNO�CI
PARTII POLITYCZNYCH W ETIOPII

THE LEGAL PROBLEMS OF POLITICAL PARTIES
IN ETHIOPIA

Partie polityczne nie maj¹ d³ugiej historii w Etiopii. Jednak
istnia³y ró¿ne frakcje polityczne oparte na religii, pochodzeniu et-
nicznym oraz wspólnych interesach gospodarczych, bardziej lub mniej
zorganizowane. Aktywno�æ zorganizowanych grup separatystycznych
rozpoczê³a siê po po³¹czeniu siê Erytrei i Etiopii w 1952 roku. Partie
polityczne, legalnie dzia³aj¹ce przed przy³¹czeniem siê Erytrei do
Etiopii, zosta³y zlikwidowane lub zakazano ich dzia³alno�ci. Od 1970
roku zwiêkszy³a siê liczba separatystów nielegalne dzia³aj¹cych
w kraju i za granic¹. W 1979 roku, Mengistu Hailemariam powo³a³
komisjê do zorganizowania Partii Ludu Pracuj¹cego Etiopii (COPWE),
celem stworzenia pro marksistowskiej partii politycznej. W 1984
roku powsta³a Partia Ludu Pracuj¹cego jako jedyna partia rz¹dz¹-
ca. Dla lepszego zrozumienia rozwoju i problemu legalno�ci partii
politycznych w Etiopii nale¿y rozpatrywaæ tê kwestiê dziel¹c j¹ na
trzy okresy; okres panowania cesarza Haile Sellasie (1930�1974),
okres rz¹dów wojskowych (1974�1990) oraz okres upadku komuni-
zmu i przyjêcia w³adzy przez rebeliantów w Etiopii od 1991 roku do
chwili obecnej1. Mimo istnienia wielu partii politycznych i gwarancji

1 Ethiopia, Political parties, http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/
Ethiopia-POLITICAL-PARTIES.html [10. 09. 2008].
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konstytucyjnych, system partyjny w Etiopii jest nacechowany jedno-
partyjno�ci¹. Po za tym wiêkszo�æ partii politycznych, obecnie dzia-
³aj¹cych legalnie lub nielegalnie, to partie powsta³e na bazie pocho-
dzenia etnicznego, religijnego oraz regionalnego.

Celem tego artyku³u jest próba wykazania rozwoju, problemów
legalno�ci dzia³ania na scenie politycznej oraz ukazanie prób elimi-
nacji czy delegalizacji ró¿nych organizacji i partii politycznych przez
kolejnych rz¹dz¹cych w Etiopii.

Okres panowania Cesarza Haile Selassie

Konstytucja z 1931 roku ustanowi³a powstanie parlamentu
dwuizbowego. Jednocze�nie zakaza³a mo¿liwo�ci powstania partii
politycznych. Ta konstytucja da³a cesarzowi absolutn¹ w³adzê. Uprzy-
wilejowa³a osoby w jego otoczeniu i szlachtê. Cesarz sam wybiera³
cz³onków do senatu. W sk³ad cz³onków senatu wchodzili przedstawi-
ciele szlachty, najwy¿szych w³adz ko�cielnych i prominentne osoby
w kraju.

Cesarz mia³ absolutne prawo nominacji cz³onków do izby wy-
¿szej (senatu). Do izby ni¿szej równie¿ mogli wej�æ tylko ludzie
faworyzowani przez cesarza. Kryterium pochodzenia szlacheckiego
by³o elementem bardzo wa¿nym przy kandydowaniu do obu izb
parlamentu. Ich istnienie nie mia³o wielkiego znaczenia. Kompeten-
cje prawodawcze obu izb parlamentu by³o bardzo ograniczone, Ce-
sarz móg³ zmieniæ uchwa³y parlamentu; rz¹dziæ dekretem i rozwi¹-
zywaæ parlament, kiedy tylko zechcia³. Cesarz równie¿ sam powo³a³
premiera rz¹du. Cesarz blisko wspó³pracowa³ z Ko�cio³em koptyj-
skim i szlacht¹. Dla zabezpieczenia systemu politycznego, �ci�le
wspó³pracowa³ z pañstwami zachodnimi, jak i wschodnimi.

Brak funkcjonowania partii politycznych w Etiopii w okresie
panowania cesarza nie by³ tylko efektem mocnej pozycji cesarza, ale
równie¿ bardzo ograniczonych stosunków spo³ecznych z krajami
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zachodami oraz brak elit politycznych promuj¹cych kulturê politycz-
n¹ Zachodu2.

W zwi¹zku z przy³¹czeniem siê Erytrei do Etiopii od 1952 roku
pojawi³a siê nowa sytuacja polityczna. Cesarz Haile Selassie po�red-
nio popiera³ i wykorzysta³ Partiê Unionistów do w³asnych celów
politycznych. Przed przy³¹czeniem siê Erytrei do Etiopii w tym kraju
legalnie funkcjonowa³y partie polityczne. Od 1941�1952 Erytrea by³a
pod zarz¹dem Brytyjczyków. W 1952 roku ONZ aprobowa³ federacjê
Etiopii z Erytre¹; zgodne z porozumieniem Erytrea uzyska³a status
prowincji autonomicznej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e partie polityczne po-
wsta³y w Erytrei na pocz¹tku lat 40. XX wieku. Elity polityczne
w Erytrei potrafi³y artyku³owaæ i decydowaæ o losie swojego kraju
poprzez zorganizowane partie polityczne3.

Partia Unionistów (The Union Party) powsta³a w Erytrei 5 maja
1941 roku. By³ to dzieñ, w którym cesarz Haile Selassie, dziêki
zwyciêstwu Brytyjczyków nad W³ochami wróci³ z wygnania po spê-
dzeniu piêciu lat w Wielkiej Brytanii. G³ównym celem tej partii by³o
przy³¹czenie Erytrei do Etiopii. Wed³ug analityków politycznych idea
powstania Partii Unionistów by³a inspirowana przez cesarza Haile
Selassie i w³adze Wielkiej Brytanii.

Potwierdza to dzia³anie propagandowe w�ród diaspory Erytrej-
czyków mieszkaj¹cych w Sudanie w latach 1940�1941. Partia Unio-
nistów prowadzona przez Gebremeskel Woldu do pewnego stopnia
dzia³a³a jako niezale¿na partia bez ingerencji cesarza do 1946 roku4.
Zrzesza³a cz³onków o ró¿nych wyznaniach; katolików, ewangelików
oraz muzu³manów. W samym zarz¹dzie Partii Unionistów, w�ród 44
cz³onków zarz¹du, 19 to muzu³manie, a pozostali byli chrze�cijana-

2 A. Bohen, Africa Under Colonial Domination 1880�1935, UNESCO, New
York 1990, s. 305.

3 T. Negash, Eritrea and Ethiopia: The Federal Experience, Nordic Africa
Institute, Uppsala 1997, s. 75�77.

4 J. Gebre-Medhin, Peasants and Nationalism in Eritrea: A Critique of
Ethiopian Studies, Red Sea Press, Trenton 1989, s. 95.
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mi. Partia Unionistów mia³a równie¿ radykalne skrzyd³o zrzeszaj¹-
ce m³odzie¿ (Andnet) oraz kobiety.

Wielka Brytania, która by³a wówczas protektoratem Erytrei,
w 1948 roku jasno okre�li³a swoje stanowisko w sprawie Erytrei:
Etiopia mia³a przej¹æ administracjê w Erytrei na okres 10 lat,
a dalsze relacje Etiopii z Erytre¹ mia³y byæ okre�lone po 10 latach
przez Zgromadzenia Ogólne ONZ.

W 1947 roku w Erytrei legalne zarejestrowano:
a) Partiê Unionistów (UP),
b) Progresywn¹ Partiê Liberaln¹ (LPP),
c) Ligê Muzu³mañsk¹ (ML),
d) Partiê Pro Italia.

Partia LPP domaga³a siê niepodleg³o�ci pod has³em �Erytrea
dla Erytrejczyków� w przeciwieñstwie do Partii Unionistów; jednak
przewag¹ Unionistów by³ ich bliski zwi¹zek i wspó³praca z instytu-
cjami religijnymi5.

Po przy³¹czeniu siê Erytrei do Etiopii w 1952 roku Haile Selas-
sie rozpocz¹³ systematyczn¹ dekonstrukcjê instytucji i autonomii
Erytrei wbrew zobowi¹zaniom zawartym w Porozumieniu6. Cesarz
umacniaj¹c swoj¹ pozycjê, pocz¹tkowo zawiesi³ konstytucjê Erytrei,
a nastêpne zwi¹zki zawodowe. Wprowadzi³ zakaz u¿ywania flagi
Erytrei i u¿ywania oficjalnych jêzyków (tigre i arabski); na³o¿y³
obowi¹zek u¿ywania jêzyka amharskiego jako oficjalnego jêzyka.

W 1956 roku dzia³alno�æ i istnienie wszystkich partii politycz-
nych w Erytrei zosta³y zakazane; parlament autonomii tak¿e zosta³
rozwi¹zany. Likwidacja wszystkich instytucji politycznych mia³a
miejsce 14 pa�dziernika 1962 roku7. Po aneksji Erytrei, najwa¿niej-

5 T. Negash, op. cit., s. 37�38, 44�45.
6 D. Ghai, J. M. Vivian, G. Dharam, Grassroots Environmental Action: Pe-

ople�s Participation in Sustainable Development, Routledge, London 1995, s. 294.
7 A. Berhane, The state of the media in Eritrea, http://209.85.135.104/se-

arch?q=cache:DxtENwTvTLgJ:www.yorku.ca/crs/AHRDP/Journalist_Conference/
ERITREA%2520MEDIA%2520PROFILE.doc+in+1947+there+were+parties+in+eri-
trea&hl=pl&ct=clnk&cd=1&gl=pl&client=firefox-a [10.09.2008].
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sze instytucje polityczne zosta³y obsadzone bezpo�rednio przez cesa-
rza Haile Selassie i Erytrea zosta³a 14 prowincj¹ Etiopii. Partie
polityczne niezadowolone z posuniêæ cesarza rozpoczê³y dzia³alno�æ
podziemn¹ jako organizacje wyzwoleñcze8. Ta walka trwa³a do 1991
roku, kiedy partyzanci ju¿ w pe³ni kontrolowali ca³e terytorium
Erytrei. Walka miêdzy oddzia³ami rz¹dowymi a partyzantami spo-
wodowa³a gigantyczne zniszczenia maj¹tkowe oraz tysi¹ce ofiar
w ludziach. Erytrea proklamowa³a niepodleg³o�æ 27 kwietnia 1993
roku9.

Okres rz¹du wojskowego

Cesarz Haile Selassie zosta³ obalony przez przewrót wojskowy
w 1974 roku. Rz¹d wojskowy, znany jako �Derg�, celem umacniania
swojej pozycji i eliminacji przeciwników politycznych prowadzi³ tzw.
kampaniê �czerwonego terroru�: tysi¹ce przeciwników politycznych
by³o torturowanych, aresztowanych i zabitych. Ta sytuacja doprowa-
dzi³a do powstania ruchów politycznych, g³ównie zorganizowanych
wed³ug kryterium etnicznego, dzia³aj¹cych nielegalnie10. W latach 70.
powsta³y liczne nielegalne ugrupowania separatystyczne oraz partie
okre�laj¹ce siê jako lewicowe, takie jak m.in.:
� Ludowy Front Wyzwolenia Erytrei (EPLF),
� Front Wyzwolenia Oromo ( OLF),
� Front Wyzwolenia Zachodniej Somalii (WSLF),
� Organizacja Ludowo-Demokratyczna Oromo (OPDO),
� Ludowy Front Wyzwolenia Tygrai (TPLF),

8 S. A. Adejumobi, The History of Ethiopia, Greenwood Press, Westport
2007, s. 109�110.

9 United Nations, Reports of International Arbitral Awards, United Na-
tions Publications, New York 2006, s. 105.

10 Education in Ethiopia: Strengthening the Foundation for Sustainable
Progress, World Bank, Washington D.C. 2005, s. 3.
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� Partia Ludowo-Rewolucyjna Etiopii (EPRP),
� Ruch Socjalistyczny Etiopii (ESM) znany te¿ jako MEISON.

Ruch oporu przeciwko rz¹dom wojskowych w pó³nocnej prowin-
cji Tigraj nasili³y siê po 1974 roku. Rz¹d wojskowy prowadzi³ podob-
n¹ politykê eliminacji i zwalczania rebeliantów w Erytrei jak cesarz
Haile Selassie; rebelianci okazali siê jednak silniejsi. Pod koniec
1976 roku, ró¿ne ugrupowania o charakterze wyzwoleñczym pro-
wadzi³y ostr¹ walkê przeciwko rz¹dowi wojskowemu na po³udniu kraju.
Front Wyzwolenia Oromo (OLF) prowadzi³ walkê przeciwko rz¹dowi
w prowincjach Bale, Sidamo i Arsi; Front Wyzwolenia Tigraj (TPLF),
w prowincji Tigraj; Front Wyzwolenia Somali Abo (SALF) � w po³u-
dniowej oraz wschodniej czê�ci kraju; Front Wyzwolenia Zachodniej
Somali (WSLF) � w regionie Ogaden. Niektóre z nich kontrolowa³y
znacz¹ce obszary kraju. W 1978 roku kontrolowali ju¿ obszar ca³ej
prowincji Erytrei oprócz g³ównych miast. Mimo nap³ywu pomocy
wojskowej udzielonej przez Zwi¹zek Radziecki i jego sojuszników, nie
uda³o siê opanowaæ pogarszaj¹cej siê sytuacji politycznej w kraju11.

Partia Ludowo-Rewolucyjna Etiopii (EPRP) oraz Ruch Socjali-
styczny Etiopii (ESP), dzia³aj¹ce na terenie ca³ego kraju jako partie
cywilne, by³y na celowniku rz¹du wojskowych. Prowadzono fa³szyw¹
propagandê przeciwko tym partiom i traktowano je jako wrogów
narodu Etiopskiego. Miêdzy 1977 a 1978 rokiem zamordowano po-
nad 5 tys. cz³onków tych partii. W ten sposób rz¹d wojskowy legi-
tymizowa³ swoj¹ w³adzê jako jedyn¹ w kraju, delegalizuj¹c przy tym
wszystkie inne partie polityczne i ruchy o charakterze politycznym12.

Etiopska Partia Robotnicza, jako partia w³adzy, mia³a przenik-
n¹æ do wszystkich warstw spo³ecznych i odgrywaæ najwa¿niejsz¹
rolê w ¿yciu politycznym, ekonomicznym oraz spo³ecznym w Etiopii.
Naczelnym autorem tego pomys³u by³ Mengistu Haile Mariam,

11 Eritrean and Tigrayan Insurgencies, http://countrystudies.us/ethiopia/
33.htm [14. 08. 2008].

12 Political participation and repression, http://countrystudies.us/ethiopia/
124.htm [7. 08. 2008].
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przywódca Tymczasowej Rady Wojskowej. Ta idea równie¿ mia³a
zapewniæ przetrwanie re¿imu i zwalczanie przeciwników systemu.
Plan tej partii zak³ada³, ¿e 65% cz³onków Partii Robotniczej Etiopii
powinni stanowiæ urzêdnicy pañstwowi oraz wojsko. Reszta cz³on-
ków pochodziæ mia³a z ró¿nych grup spo³ecznych i zwi¹zków zawo-
dowych kluczowych dla re¿imu. W strukturach tej partii przedsta-
wiciele regionalni oraz gminy maj¹ kompetencjê nad cywiln¹ admi-
nistracj¹. Specjalna komórka �ledz¹ca bie¿¹c¹ sytuacjê we wszyst-
kich strukturach partyjnych oraz wojsko mia³o zapewniæ centralizm
partii13.

Oferty pracy lub przywileje by³y wykorzystane przez tê partiê
jako narzêdzia do poparcia systemu. Osoby, b¹d� grupy spo³eczne
niechêtne do wspó³pracy by³y prze�ladowane lub pozbawiane wszel-
kich praw obywatelskich14. Etiopska Partia Robotnicza nie tolero-
wa³a innych partii konkurencyjnych. Wszystkie organizacje masowe
przesz³y pod jej kontrolê, m.in: ogólnokrajowe zwi¹zki zawodowe,
ogólnokrajowe stowarzyszenia mieszkañców miast, ogólnokrajowe or-
ganizacje ch³opskie, Zwi¹zek M³odzie¿y Etiopskiej, Stowarzyszenie
Kobiet i ró¿ne inne stowarzyszenia. Kierownictwo, jak i cz³onkowie
tych organizacji nale¿eli przymusowo do Partii Robotniczej.

Etiopska Partia Robotnicza formalne powsta³a 12 wrze�nia 1984
roku jako jedyna legalna partia rz¹dz¹ca. Konstytucja etiopska
z 1987 roku wyra�ne nadaje jej kompetencje, mówi¹c ¿e Etiopska
Partia Robotnicza okre�la kierunek rozwoju pañstwa we wszystkich
dziedzinach ¿ycia spo³ecznego na szczeblu krajowym, jak i lokalnym15.

Mengistu Haile Mariam, jako naczelnik rz¹du wojskowego oraz
przywódca Etiopskiej Partii Robotniczej, kontynuowa³ delegalizacjê
partii opozycyjnych, prze�ladowa³ znanych dzia³aczy i przeciwników
politycznych a¿ do ucieczki w 1991 roku.

13 D. A. Korn, Ethiopia, the United States and the Soviet Union, Routledge,
London 1986, s. 173.

14 Ibidem.
15 The workers party of Ethiopia, http://countrystudies.us/ethiopia/106.htm

[6.08.2008].
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Okres przemian na �wiecie i w Etiopii

Po zakoñczeniu zimniej wojny pod koniec lat 80. sytuacja poli-
tyczna w kraju radykalne siê zmieni³a. Ataki rebeliantów ze wszyst-
kich stron w kraju zmusi³y Mengistu Haile Mariama do ust¹pienia
i ucieczki z kraju. Przede wszystkim atak Ludowego Frontu Wyzwo-
lenia Erytrei (EPLF) i Frontu Wyzwolenia Tigraj z pó³nocy oraz
Frontu Wyzwolenia Oromo z po³udnia przyspieszy³ zwyciêstwo nad
armi¹ rz¹du wojskowego16.

21 maja 1991 roku Mengistu Haile Mariam uciek³ do Zimba-
bwe, gdzie dosta³ azyl polityczny. 28 maja 1991 roku Etiopski Ludo-
wo-Rewolucyjny Front Demokratyczny (EPRDF), koalicja kilku ugru-
powañ politycznych zdominowana przez Front Wyzwolenia Tigraj,
kontrolowa³a stolicê kraju, Addis Abebê. W lipcu 1991 roku zorga-
nizowano konferencjê, w której wziê³o udzia³ 20 ró¿nych ugrupowañ
politycznych; jej celem by³a stabilizacja przysz³o�ci sytuacji politycz-
nej w kraju i utworzenie rz¹du tymczasowego na okres dwóch lat17.
Na pocz¹tku 1993 roku w ca³ym kraju pojawi³o siê ponad 100 partii
politycznych. Front Wyzwolenia Tigraj, reprezentuj¹cy nie wiêcej
ni¿ 5% ludno�ci, przez manipulacjê d¹¿y³ do tworzenia przyjaznych
partii reprezentuj¹cych ró¿ne grupy etniczne, ca³kowicie podporz¹d-
kowane temu frontowi. W ten sposób partia ta zaczê³a dominowaæ
na scenie politycznej ju¿ od pocz¹tku przejêcia w³adzy po upadku
Mengistu Haile Mariama. W maju 1995 roku przeprowadzono nie-
demokratyczne wybory do parlamentu, w którym Etiopski Ludowo-
-Rewolucyjny Front Demokratyczny (EPRDF) i jego sojusznicy og³o-
sili zwyciêstwo; podobne kolejne wybory parlamentarne odby³y siê
w 2000 roku, wyniki wyborów, jak poprzednio zmanipulowane, za-
koñczy³y siê zwyciêstwem koalicji EPRDF18.

16 J. Hecht, The Journey of the Lost Boys, Allswell Press, Jacksonville
2006, s. 58.

17 Africa South of the Sahara 2004, Routledge, London 2003, s. 410.
18 Ibidem, s. 11.
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Wed³ug Komisji Ekonomicznej Afryki (ECA), mimo formalnego
istnienia ró¿nych partii politycznych w kraju, Etiopia nale¿y do
grona pañstw systemu jednopartyjnego19. Wybory powszechne do
w³adz lokalnych, jak i parlamentarnych odby³y siê 15 maja 2005
roku, pod naciskiem opozycji i spo³eczno�ci miêdzynarodowej d¹¿¹-
cych do demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego. W³adze Etiopii zobowi¹-
za³y siê do zapewnienia swobodnego udzia³u obywateli w wyborach.
Po raz pierwszy obserwatorzy pochodz¹cych z ró¿nych pañstw oraz
organizacji �ledzili przebieg wyborów, w tym obserwatorzy z Unii
Europejskiej, z USA i Unii Afrykañskiej. Te wybory ró¿ni³y siê ja-
ko�ciowo od tych wszystkich poprzednich. W tych historycznych
wyborach wziê³o udzia³ wiele partii politycznych; wiêkszo�æ partii
uczestnicz¹cych w wyborach stanowili koalicjanci zwi¹zani z parti¹
rz¹dz¹c¹. By³y to: Etiopski Ludowo-Rewolucyjny Front Demokra-
tyczny (EPRDF), Koalicja Jedno�ci i Demokracji (CUD) oraz Partia
Si³ Demokratycznych Zjednoczonej Etiopii (UEDF). Zosta³o zareje-
strowanych 25 mln obywateli uprawnionych do udzia³u w wyborach.
Wybory odbywa³y siê w 9 stanach wg podzia³u administracyjnego
i Addis Abebie (stolicy Etiopii), jako autonomicznym okrêgu wybor-
czym20.

Koalicyjna partia rz¹dz¹ca zachowa³a wiêkszo�æ miejsc w wybo-
rach krajowych. Wybory odbywa³y siê jednak w warunkach nadu¿yæ
i przemocy z strony rz¹du mniejszo�ciowego. Etiopski Ludowo-Re-
wolucyjny Front Demokratyczny, koalicyjna partia rz¹dz¹ca, na której
czele stoi premier Meles Zenowi, sprawuj¹c w³adzê przez 14 lat,
og³osi³a zwyciêstwo na jeszcze kolejne piêæ lat rz¹dzenia. Krajowa
komisja wyborcza, która jest zale¿na od partii rz¹dz¹cej, równie¿ to
potwierdzi³a. Natomiast, obserwatorzy Unii Europejskiej stwierdzi-

19 ECA reports Ethiopia as one party system, http://www.addisfortune.com/
Vol%206%20No%20307%20Archive/ECA%20Reports%20Ethiopia%20as%20One%
20Party%20System.htm [ 12.08.2008].

20 Q&A: Ethiopia votes, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/541231.stm
[25.11.2008].
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li, ¿e te wybory nie spe³niaj¹ standardów miêdzynarodowych w klu-
czowych obszarach. Oceny dotycz¹ce przebiegu wyborów wzbudzi³y
jedynie w�ciek³¹ odpowied� premiera, który potêpi³ raport misji UE,
obserwuj¹cej wybory, jako ��mieci�21 . Te wybory nie spe³ni³y oczeki-
wañ spo³eczeñstwa etiopskiego oraz partii opozycyjnych.

Najwa¿niejsze ruchy polityczne i partie
w Etiopii

Wiêkszo�æ ni¿ej wymienionych ruchów politycznych i partii ma
szerszy lub ograniczony zasiêg, zale¿ny od wielko�ci grup etnicz-
nych i zajêtych przez cz³onków tej grupy obszarów kraju. Oczywi�cie
istniej¹ równie¿ ró¿ne partie, które g³osz¹, ¿e reprezentuj¹ ca³y naród.
Natomiast w rzeczywisto�ci trudno stwierdziæ istnienie partii poli-
tycznych w Etiopii, wolnych od interesów w³asnych grup etnicznych.
Poza tym nawet legalnie dzia³aj¹ce partie w Etiopii s¹ zarejestrowa-
ne jako front wyzwolenia danej grupy etnicznej lub wyra�nie wska-
zuj¹ przynale¿no�æ oraz reprezentowanie okre�lonych grup etnicz-
nych; dotyczy to równie¿ obecnej koalicji rz¹dz¹cej partii, Etiopskie-
go Ludowo-Rewolucyjnego Frontu Demokratycznego (EPRDF).

Zestawienie najwa¿niejszych partii politycznych22:
1. Front Wyzwolenia Ludu Tigraj (Tigray Peoples� Liberation

Front, TPLF),
2. Ludowy Ruch Demokratyczny Amhara (Amhara National

Democratic Movement, ANDM),
3. Demokratyczna Organizacja Ludu Oromo (Oromo Peoples�

Democratic Organization, OPDO),

21 Ethiopia: Ruling party named winner in final result of disputed poll,
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=56164 [25.11.2008].

22 African Elections Database, Election in Ethiopia, http://africanelec-
tions.tripod.com/et_2005state.html [25.11.2008].
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4. Ruch Demokratyczny Ludów Po³udnia (Southern Ethiopian
Peoples� Democratic Movement, SEPDM),

5. Etiopski Ludowo-Rewolucyjny Front Demokratyczny (EPRDF)
(Ethiopian Peoples� Revolutionary Democratic Front, EPRDF),

6. Organizacja Jedno�ci Etiopskiej (All Ethiopian Unity Or-
ganization, AEUO),

7. Zjednoczona Etiopska Partia Demokratyczna MEDHIN (Uni-
ted Ethiopian Democratic Party-MEDHIN, UEDP-MEDHIN),

8. Têcza Etiopii: Ruch na Rzecz Demokracji i Sprawiedliwo�ci
Spo³ecznej (Rainbow Ethiopia: Movement for Democracy and Social
Justice, REMDSJ),

9. Etiopska Liga Demokratyczna (Ethiopian Democratic League,
EDL),

10. Si³y Demokratyczne Zjednoczonej Etiopii (United Ethiopian
Democratic Force, UEDF),

11. Demokratyczna Partia Ludu Somali (Somali Peoples� Demo-
cratic Party, SPDP),

12. Ruch Demokratyczny Federacji Oromo (Oromo Federalist
Democratic Movement, OFDM),

13. Ludowy Front Jedno�ci Benshangul � Gumuz (Benshangul
� Gumuz Peoples Democratic Unity Front, BGPDUF),

14. Afarska Narodowa Partia Demokratyczna (Afar National
Democratic Party, ANDP),

15. Ruch Demokratyczny Ludu Gambela (Gambela Peoples De-
mocratic Movement, GPDM),

16. Narodowa Organizacja Demokratyczna Argoba (Argoba Na-
tional Democratic Organization, ANDO),

17. Liga Narodu Harari (Harari National League, HNL),
18. Organizacja Demokratycznej Jedno�ci Ludu Sheka i Me-

zenger (Shecko Mejenger Peoples Democratic Unity Organization,
SMPDUO).
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Zestawienie koalicji partyjnych:
Do Koalicji Jedno�ci i Demokracji (Coalition for Unity and De-

mocracy, CUD) nale¿¹ nastêpuj¹ce partie:
1. Organizacja Jedno�ci Etiopskiej (All Ethiopian Unity Orga-

nization, AEUO),
2. Etiopska Liga Demokratyczna (Ethiopian Democratic League,

EDL),
3. Têcza Etiopii: Ruch na Rzecz Demokracji i Sprawiedliwo�ci

Spo³ecznej (Rainbow Ethiopia Movement for Democracy and Social
Justice, REMDSJ),

4. Zjednoczona Etiopska Partia Demokratyczna MEDHIN (Uni-
ted Ethiopian Democratic Party-MEDHIN, UEDP-MEDHIN);

Do koalicji Etiopskiego Ludowo-Rewolucyjnego Frontu Demo-
kratycznego (Ethiopian People�s Revolutionary Democratic Front,
EPRDF) nale¿¹:

1. Front Wyzwolenia Ludu Tigraj (Tigray Peoples� Liberation
Front, TPLF),

2. Demokratyczna Organizacja Ludu Oromo (Oromo People�s
Democratic Organization, OPDO),

3. Ludowy Ruch Demokratyczny Amhara (Amhara National
Democratic Movement, ANDM),

4. Ruch Demokratyczny Ludów Po³udnia (Southern Ethiopian
People«s Democratic Movement, SEPDM);

Do koalicji Si³y Demokratyczne Zjednoczonej Etiopii (United
Ethiopian Democratic Forces UEDF) :

1. Organizacja Ludu Amhara (All Amhara People«s Organiza-
tion, AAPO),

2. Etiopska Zjednoczona Partia Demokratyczna (Ethiopian De-
mocratic Unity Party, EDUP),

3. Etiopska Spo³eczno-Demokratyczna Partia Federalna (Ethio-
pian Social Democratic Federal Party, ESDFP),

4. Kongres Narodowy Oromo (Oromo National Congress, ONC),
5. Demokratyczna Koalicja Po³udniowej Etiopii (Southern Ethio-

pia People�s Democratic Coalition, SEPDC).
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W grudniu 1994 roku nast¹pi³ podzia³ terytorialno-administracyj-
ny na 9 regionów autonomicznych: Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz,
Gambela, Harari, Oromia, Somali, Surma / Woreda i Tigraj, i 2 specjal-
ne regiony administracyjne: Addis Abeba i Dire Dawa23. Wybory
w maju 2005 roku równie¿ odbywa³y siê w tych regionach (z regionu
Dire Dawa brak jest danych).

23 Ethiopian Regional States, http://www.worldstatesmen.org/Ethiopia_Re-
gions.html [25.11.2008].

Wyniki wyborów 2005 r. do Rad Stanowych (Region Autonomiczny)

Region
autonomiczny

Partie polityczne 
bior¹ce udzia³ w wyborach

Liczba
uzyskanych
mandatów

Suma
mandatów
dla regionu

Addis Abeba
Koalicja Jedno�ci i Demokracji (CUD) 137 (99,2%)

138Etiopski Ludowy Front Rewolucyjno-
-Demokratyczny (EPRDF)  1  (0,7%)

Afar

Afarska Narodowa Partia
Demokratyczna (ANDP) 84 (96,5%)

87
Ludowy Ruch Demokratyczny Afar
(APDM) 3 (3,4%)

Amhara
Ludowy Ruch Demokratyczny
Amhara (ANDM) 188 (63,9%)

294
Koalicja Jedno�ci i Demokracji (CUD) 106 (36%)

-Gumuz

Ludowy Front Jedno�ci Benshangul-
-Gumuz (BGPDUF) 85 (85%0

100
Koalicja Jedno�ci i Demokracji (CUD) 11 (11%)

Etiopska Organizacja Demokratyczna
Ludu Berta (EBPDO) 2 (2%)

kandydaci niezale¿ni 2  (2%)

Gambela
Ruch Demokratyczny Ludu Gambela
(GPDM) 81 (98,7%)

82
Koalicja Jedno�ci i Demokracji (CUD) 1 (1,2%)

Harari

Liga Narodu Harari  (HNL) 18 (50%)

36

Demokratyczna Organizacja Ludu
Oromo (OPDO) 14 (38,8%)

Koalicja Jedno�ci i Demokracji (CUD) 3 (8,3%)

Si³y Demokratyczne Zjednoczonej
Etiopii (UEDF) 1 (2,7%)
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Wybory cz³onków do Rady Przedstawicieli Ludowych (548 man-
datów) odbywa³y siê w wyborach powszechnych na 5-letni¹ kaden-
cjê. W tych wyborach zanotowano liczne nieprawid³owo�ci i przemoc
wobec partii opozycyjnych, w tym ofiary �miertelne. Tylko w jednym
dniu, 8 czerwca 2005 roku, od kul zginê³y 22 osoby, a 500 studentów
trafi³o do aresztu24.

Oromia

Demokratyczna Organizacja Ludu
Oromo (OPDO) 387 (72%)

537

Si³y Demokratyczne Zjednoczonej
Etiopii (UEDF) 105 (19,5%)

Koalicja Jedno�ci i Demokracji (CUD) 33 (6,1%)

Ruch Demokratyczny Federacji
Oromo (OFDM) 10 ((1,8%)

Partia Promuj¹ca System Gada
(GSAP) 2 (0,3%)

Surma/
/Woreda

Ruch Demokratyczny Ludów Po³udnia
(SEPDM) 271 (77,8%)

           348
Koalicja Jedno�ci i Demokracji (CUD) 39 (11,2%)

Si³y Demokratyczne Zjednoczonej
Etiopii (UEDF) 37 (10,6%)

Organizacja Demokratycznej Jedno�ci
Ludu Sheka i Mezenger (SMPDUO) 1 (0,3%)

Somali

Demokratyczna Partia Ludu Somali
(SPDP) 161 (88,4%)

182
Demokratyczna Partia Somali Zach.
(WSDP) 1 (0,5%)

Kandydaci niezale¿ni 11 (6%)

Kandydaci inni    9  (4,9%)

Tigraj Front Wyzwolenia Ludu Tigraj
(TPLF) 152 (100%) 152

�ród³o: African Elections Database, Election in Ethiopia, http://africanelections.tri-
pod.com/et_2005state.html.

24 E-polityka, http://www.e-polityka.pl/a.900.Kronika_wyborcza__maj_
2005.html [25.11.2008].
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Wyniki wyborów z 2005 roku do Rady Przedstawicieli Ludo-
wych, liczba mandatów uzyskanych przez partie i koalicje partii
politycznych s¹ nastêpuj¹ce25:
� Etiopski Ludowy Front Rewolucyjno�Demokratyczny (EPRDF) � 327,
� Koalicja Jedno�ci i Demokracji (CUD) � 109,
� Si³y Demokratyczne Zjednoczonej Etiopii (UEDF) � 52,
� Ruch Demokratyczny Federacji Oromo (OFDM) � 11,
� Ludowy Front Jedno�ci Benishangul-Gumuz (BGPDUF) � 8,
� Afarska Narodowa Partia Demokratyczna (ANDP) � 8,
� Ruch Demokratyczny Ludu Gambela (GPDM) � 3,
� Organizacja Demokratycznej Jedno�ci Ludu Sheka i Mezenger

(SMPDUO) � 1,
� Liga Narodu Harari (HNL) � 1,
� Demokratyczna Partia Ludu Somali (SPDP) � 24,
� Demokratyczna Organizacja Narodu Argoba (ANDO) � 1,
� Kandydaci niezale¿ni � 1.

£¹cznie liczba mandatów do Rady Przedstawicieli Ludowych
wynosi³a 547 mandatów.

Wybory w maju 2005 roku monitorowa³o oko³o 300 obserwato-
rów delegowanych z ró¿nych pañstw oraz organizacji miêdzynarodo-
wych; Komisja Europejska delegowa³a ponad 160 obserwatorów,
w tym 50 obserwatorów d³ugoterminowych. Przybyli oni do Etiopii
w kwietniu 2005 roku, ¿eby obserwowaæ przebieg wyborów zarówno
na szczeblu regionalnym, jak i federalnym26. Sprawozdania obser-
watorów stwierdzaj¹ naruszenia procedury przebiegu wyborów oraz
³amania praw cz³owieka27. Anna Maria Gomez, przewodnicz¹ca misji
obserwatorów Unii Europejskiej w Etiopii, równie¿ w swoim spra-

25 African Elections Database, Elections in Ethiopia, http://africanelec-
tions.tripod.com/et.html [25.11.2008].

26 Democracy gains in Ethiopia, a key US ally in terror war, http://www.csmo-
nitor.com/2005/0531/p07s01_woa.html [25.11.2008].

27 US Lawmakers Ask Bush to Take Lead in Horn of Africa, http://
www.voanews.com/horn/2005-11-17-voa1.cfm?renderforprint=1 [25.11.2008].
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wozdaniu potwierdzi³a istnienie nieprawid³owo�ci oraz fa³szowanie
wyników wyborów przez ekipê rz¹dz¹c¹; krytykowa³a równie¿ rz¹d
za aresztowania dzia³aczy opozycji podczas pokojowych demonstra-
cji28.

Podsumowanie

Cesarz Haile Selassie, wprowadzi³ pierwsz¹ konstytucjê, zwo³a³
parlament, zachowuj¹c jednak dla siebie osobist¹ w³adzê nieograni-
czon¹. Partie polityczne, które powsta³y na terenie Erytrei, a potem
przesz³y do Etiopii, w wyniku przy³¹czenia siê Erytrei do Etiopii,
zosta³y systematycznie zlikwidowane. Po obaleniu cesarza rz¹d
wojskowy równie¿ zdelegalizowa³ wszystkie partie, umacniaj¹c jedy-
nie partiê rz¹dz¹c¹. Od pocz¹tku lat 90. powsta³y ró¿ne partie po-
lityczne oraz ruchy polityczne o charakterze etnicznym, regional-
nym lub wyzwoleñczym. Wiele z nich zosta³o zdelegalizowanych,
czê�æ z nich prowadzi walkê podziemn¹. Natomiast niektóre partie
polityczne dzia³aj¹ legalnie; jednak praktyczne nie maj¹ mo¿liwo�ci
swobodnego dzia³ania na terenie kraju, ich cz³onkowie s¹ prze�lado-
wani, aresztowani, niekiedy zabijani. Potwierdzeniem tego s¹ wybo-
ry z maja 2005 roku, w których obserwatorzy miêdzynarodowi oraz
organizacje praw cz³owieka znale�li wiele dowodów ³amania praw
cz³owieka. Mimo formalnego istnienia wielu partii politycznych,
Etiopia w rzeczywisto�ci nale¿y do systemu, w którym partia rz¹-
dz¹ca ca³kowicie dominuje.

28 EU Lawmakers Say Effort to get Ethiopians Talking Failed, http://
www.voanews.com/horn/2005-11-24-voa1.cfm?renderforprint=1 [25.11.200
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THE LEGAL PROBLEMS OF POLITICAL
PARTIES IN ETHIOPIA

SUMMARY

This article investigates and asseses the legal problem of poli-
tical parties in Ethiopia. Ethiopian rulers have denied a legitimate
role of political party and saw it as the threat to their power.

The evolution of party system in Ethiopia can be divided into
three periods: 1. During Emperor Haile Selassie�s reign 2. The pe-
riod of military rule 3. The Ethiopian People�s Revolutionary Demo-
cratic Front (EPRDF) led Government from 1991 up to the present.

The first constitution of Ethiopia (1931), banned the presence of
any political organization in Ethiopia. The Emperor was the head
of the state, head of the government, and commander-in-chief of the
Empire. He had absolute authority over the Imperial Military and
bureaucracy. The Emperor had sole power to appoint and dismiss
the regional governors and members of parliament.
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In 1974 the military government brought the absolute monar-
chical rule to an end. During the military junta all civilian opposi-
tion groups had been destroyed or forced underground. In most
cases, political opponents were systematically targeted; there were
human rights abuses, tens of thousands of people disappeared or
were murdered in what was known as the �Red Terror� and hun-
dreds of thousands were imprisoned.

After the military government was overthrown by rebel groups
in 1991, the Tigray People�s Liberation Front (TPLF), created the
coalition of EPRDF by involving several ethnic based political parties.
During 1990s, a lot of political parties based on ethnic background,
were formed. Many of them are delegalized. Those registered legally
also can not run their programme for political power, because of
systematic restriction on them.

Security forces of the ruling party commit politically motivated
arbitrary killings, detention, torture and other forms of human rights
abuse on political opponents. Ethiopia is de facto single-party sys-
tem in which a dominant single political party forms the government
and no other parties are permitted to run candidates for election;
unfair laws and practices of the present minority government pre-
vent the opposition from legally getting power.


