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Press Conference on the formation of Government of Ethiopia in Exile
The Government of Ethiopia in Exile Organizing Committee (GEEOC) held its first press conference on Saturday,
September 12, 2015 to discuss the ongoing processes and activities in regards to the formation of Ethiopian
government in exile.
The press conference, which was conducted via teleconference, was attended by several media representatives,
including VOA, Addis Dimts Radio, Voice of Ethiopian Youth Radio, ENTC Radio, Helina Radio, Seyfe Nebelbal
Radio, Dallas Community Radio, Christian International Television, Switzerland Paltalk Group, as well as several
writers and bloggers including exiled journalist Yetneberk Tadele, the founder of UDJ’s Fnote Netsanet and former
Editor of Addis Fortune who currently lives in Kenya.
Ato Sileshi Tilahun, chairman of the GEEOC and Ato Seyoum Workneh, head of public relations, took turns to
answer questions.
Both Ato Sileshi and Ato Seyoum stressed the urgency of creating an inclusive government in exile and went into
great details about the steps involved. They added that the participation and contributions of all Ethiopian citizens,
political and civic organizations and renowned individuals is crucial in achieving the goal.
GEEOC will make the audio of the full press conference available shortly.
Long Live to the Respected Ethiopia!
Government of Ethiopian in Exile Organizing Committee (GEEOC)

