
1.1 - Leven in Ethiopië 
 

De steeds weer terugkerende voedseltekorten in Ethiopië, noem je de groene honger. Ethiopië is een erg 
vruchtbaar en groen land. Het ligt dan ook aan de ligging van het land.  

- Ruim de helft van het land is bedekt met bergketens. Daardoor zijn veel delen slecht bereikbaar.  
- Ook de infrastructuur is slecht.  

 
De laatste jaren is het bevolkingsaantal sterk omhoog gegaan. de reden van deze bevolkingsgroei, is de 
natuurlijke groei. Het sterftecijfer is niet verontrustend hoog. Wel is er een extreem hoge kindersterfte: 2 op de 
3 kinderen kampt met een of ander gebrek als gevolg van chronische ondervoeding.  
Demografen verwachten dat de plattelandsbevolking nog meer zal toenemen dan de stedelijke bevolking 
ookal is de aantrekkingskracht van de stad erg hoog door de armoede op het platteland.  
 
In Ethiopië zijn veel verschillende volkeren en verschillende talen. Ook zijn er meerdere godsdiensten al zijn er 
twee overheersende: de orthodoxe kerk van Ethiopië (volgers van Koning Salomo) en de Islam.  
Op het platteland is vaak sprake van een grootfamilie: ouders, kinderen, neven, nichten, ooms, tantes en 
bedienden wonen allemaal samen. Veel kinderen werken echter op het platteland. Daardoor is het 
analfabetisme hoog: de helft van de mannen en maar een derde van de vrouwen kunnen lezen en schrijven.  
 
In Ethiopië heerst veel corruptie. De grote armoede is te wijten aan de uitbuiting van de armen door de rijken. 
Ethiopië is ook nog steeds verwikkeld in territoriale conflicten Eritrea en Somalië. Elke oorlog brengt een grote 
stroom vluchtelingen teweeg en ook de grote uitgaven aan leger en nationale veiligheid gaan ten koste aan 
infrastructuur, onderwijs, landbouw en gezondheidszorg.  
De republiek Ethiopië is een federatie van negen staten. In deze negen staten wonen grofweg negen etnische 
volken.  
 
Eisen good governance:  

- een burger moet zijn regering en andere instellingen kunnen vertrouwen 
- een burger moet naar de rechter kunnen stappen als dingen slecht regelt of zich niet aan haar woord 

houdt 
- ambtenaren, rechters en politiemensen moeten onomkoopbaar zijn 
- burgers horen te zien en begrijpen hoe wetten tot stand komen en worden uitgevoerd 
- het beleid dient transparant te zijn 
- alle inwoners moeten de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij, zonder achter de tralies te 

verdwijnen als hun mening de machthebbers niet aanstaat 
Ethiopië werd lange tijd niet goed bestuurd. Nu wordt fraude en corruptie stevig aangepakt, als is van vrijheid 
van meningsuiting geen sprake.  
Ethiopië is een van de armste landen van Afrika. De laatste tijd groeit de economie wel snel als wordt het 
verschil tussen arm en rijk steeds groter.  
 
Driekwart van de bevolking werkt in de landbouw. Dit maakt een economie erg kwetsbaar voor misoogsten en 
prijsschommelingen. De bijdrage van de landbouw aan het bbp (= Bruto binnenlands product = de totale 
geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode) blijft 
daarbij ver achter. Dat betekent dat de productiviteit (per ha/per persoon) in de primaire sector (= de 
economische sector die grondstoffen en voedsel levert) laag is.  
In het droge noorden en oosten vind je extensieve veeteelt. In de dichter bevolkte berggebieden worden 
voedselgewassen zoals granen, mais en wortelgewassen verbouwd. Daarnaast is er commerciële landbouw 
waar vooral koffie als handelsgewas wordt verbouwd. Koffie groeit uitstekend in de koelere berggebieden waar 
het niet alleen verbouwd wordt op planteges, maar ook door kleine boeren wordt geplukt zodat ze wat extra’s 
verdienen. De laatste jaren groeit de exportlandbouw hard: vooral groenten en bloemen vinden hun weg naar 
het buitenland.  
 



De secundaire sector (= de economische sector met alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen van de primaire 
sector verwerken) levert nog niet zoveel banen op maar het effect van de globalisering is goed merkbaar. Vooral 
de textiel- en kleding fabricage groeit snel. Dat is gunstig want deze arbeidsintensieve tak kan de 
overbevolking op het platteland opvangen.  
De uitvoer van voedingsmiddelen naar Europa is niet makkelijk omdat er hoge eisen worden gesteld aan 
kwaliteit en gezondheid. Ethiopië trekt echter wel buitenlandse investeringen aan met aantrekkelijke 
voorwaarden: weinig of geen belasting hoeven te betalen, machines mogen belastingvrij geïmporteerd worden 
en er zijn genoeg goedkope arbeidskrachten te vinden.  
Ook toerisme wordt een steeds grotere inkomst van het land.  
Volgens de officiële statistieken daalt de werkloosheid in Ethiopië maar de verborgen werkloosheid is nog 
steeds erg groot.  


