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Eritrea - sammanfattning

Historia

Eritrea har historiskt sett varit en del av det Etiopiska imperiet.

 1890-1941 Italiensk koloni: Eritrea skapades som en italiensk koloni år 1890. 

År 1900, 1902 och 1908 skrevs avtal  mellan Italien och Etiopien om vilka 

gränser som skulle gälla mellan den italienska kolonin och Etiopien. Italien 

invaderar Etiopien 1935 och inom loppet av ca 8 månader tar Italien över 

huvudstaden Addis Abeba i Etiopien. Kejsaren Haile Selassie hamnar i exil i 

London.

 1941-1952 Brittiskt militärstyre: Brittiska styrkor besegrar de italienska under 

andra världskriget, både i Eritrea och i Etiopien. Kejsaren Haile Selassie 

återkommer till tronen i Etiopen 1941 då den italienska ockupationen var över. 

Brittiskt militärstyre tar över administrationen av Eritrea. Britterna får dock 

svårt att få till en effektiv administration, dels för att det saknas en politisk vilja 

från centralregeringen i London, men också på grund av polariseringen mellan 

två politiska grupper, å ena sidan Eritrean Muslim League (som ville ha ett totalt 

oberoende från Etiopien), å andra sidan Christian Union Party som ville ha 

starka band till Etiopien. 

 1952-1960 Federation med Etiopien: FN beslutar med påtryckning från USA 

att Eritrea ska ingå i Etiopien som en federation, med ett visst mått av autonomi 

över sina egna intressen. Det slutar dock med att Etiopien försöker att ta över 

Eritrea fullständigt. Man förbjöd bland annat lärare att lära ut eritreanska språk, 

och ersatte detta med amhariska – det officiella språket i Etiopien. Man 

påbörjade en demontering av den eritreanska industrin och flyttade denna till 

Addis Abeba, och man förbjöd politiska partier.

 1961-1991 Frigörelsekampen: 1961 grundas rörelsen Eritrean Liberation Front 

(ELF) och relativt snabbt bryter ett gerillakrig ut mot Etiopien. I november 1962 

(efter en intensiv press från Addis Abeba) upplöses federationen och Eritrea 

införlivades helt med Etiopien. Stödet för ELF ökade, och 1966 anslöt sig Isaias

Afwerki – Eritreas nuvarande president. Dispyter inom ELF och dess generella 

fientlighet gentemot kristna rekryter resulterade i bildandet av Eritrean People´s
Liberation Front (EPLF) i början av 1970-talet. Till skillnad från ELF så tonade 

EPLF ner de etniska skillnaderna, och lyfte snarare fram den framtida enhetliga, 

sekulära och socialistiska staten. 



 Interna konflikter mellan ELF och EPLF ledde till två inbördeskrig 1972-1974 

respektive 1980-1981. EPLF vann det sistnämnda kriget och ELF förpassades 

till Sudan. 

 Missnöje inom den etiopiska armén ledde till att kejsaren Haile Selassie avsattes 

1974 i en militärkupp. Militärjuntan DERG kommer till makten i Etiopien under 

diktatorn Mengistu Haile Mariam.

 År 1975 grundas Tigray People´s Liberation Front (TPLF) i tigrayprovinsen i 

norra Etiopien. TPLF opponerar sig emot DERG och startar sitt eget krig mot 

det etiopiska enväldet. TPLF och EPLF samarbetade inledningsvis, och man gav 

varandra support och träning i krigsföring. Båda rörelserna präglades av en 

marxistisk ideologi, däremot skiljde de sig åt i synen på nationell identitet. 

TPLF drevs av en stark tigrinjanationalism medan EPLFs kamp drevs av en 

stark anti-kolonial agenda – och vägrade att låta etnicitet underminera sin 

kampanj för en självständig stat. Trots fientlighet, svek och misstro mellan 

EPLF och TPLF lyckas man tillsammans militärt att befria både Asmara i 

Eritrea och Addis Abeba i Etiopien efter 30 år av krig.  

 1991-2002 Efter självständigheten: 1993 röstar eritreaner i princip enväldigt 

för självständighet – Eritrea blir självständigt. Isaias Afwerki blir president i 

Eritrea och 1994 byter man namn på det politiska partiet från EPLF till PFDJ 

(People´s Front for Democracy and Justice) – och är det enda tillåtna politiska 

partiet sen dess.

 Kriget mot Etiopien varar mellan 1998-2000 och är enligt FN den blodigaste 

konflikten i  Afrika sen 2:a världskriget. En viktig anledningen till kriget var den 

gränskonflikt som i någon mening redan fanns mellan EPLF och TPLF på 80-

talet, och som kom att återaktualiseras i och med Eritreas självständighet. I 

synnerhet gällde gränskonflikten området kring gränsstaden Badme. 12 

december 2000 var kriget formellt slut (fredsavtalet i Alger), och officiella 

siffror visar 30 000-60 000 döda, medan inofficiella siffror visar 100 000-300 

000 döda. 2002 är dom bindande gränsavtalet färdiga. Boundary Comission

hänvisade till avtalen mellan Etiopien och Italien från år 1900, 1902 och 1908. 

Gränsstaden Badme som hade varit så omstritt hamnade på Eritreas sida, och 

anledningen till detta var 1902 års avtal där det gick att finna en strof som sade 

”Kunamafolket tillhör Eritrea” – som bor i området kring Badme.



Nationaltjänsten

 Obligatorisk för samtliga medborgare mellan 18-50 år. Pågår enligt nationell 

lagstiftning under 18 månader, men i praktiken har emellertid nationaltjänsten 

utökats för alla och på obestämd tid.

 Systemet med nationaltjänsten är godtyckligt. Man kan bli placerad var som 

helst under tjänstgöringen, och det finns inget system som följ i praktiken.

 Nationaltjänsten handlar också om nationsbyggande. Tanken är att alla unga 

eritreaner ska arbeta med att bygga upp landet, således inte enbart militärt. 

 Militären fungerar som en maskin när det gäller att bestraffa personer som 

undanhållit sig eller avvikit från nationaltjänsten. Straffen ät hårda. Det finns 

ingen standardisering för vilken typ av bestraffning som utdelas inom militären, 

utan det är det enskilda befälen som bestämmer. Att undanhålla sig från 

nationaltjänsten ses som en politisk handling av regimen, man anses vara emot 

regimen – en förrädare som måste straffas, antingen själv eller ens anhöriga.

 I princip måste alla kvinnor genomföra nationaltjänsten, dock med undantag 

under graviditeten. Många kvinnor blir gravida av den anledningen, samtidigt 

som de ofta är medvetna om att efter graviditeten blir de inkallade igen. Det är 

vanligt att gifta kvinnor vars män som har avvikit från nationaltjänsten blir 

straffade och sexuellt torterade. 

 Officiellt tjänar man ca 60 kr i månaden när man gör den militära 

tjänstgöringen, medan ca 250 kr i månaden under den civila 

nationaltjänstgöringen. Böterna för en familjemedlem som undanhåller sig eller 

avviker från nationaltjänsten har höjts och uppgår nu till omkring 27 000 kr.



Etnicitet och tradition

 Eritrea har nio erkända etniska grupper. Den största är Tigrinja och består av ca 90% 

kristna varav en stor majoritet tillhör den eritreansk-ortodoxa kyrkan. Den näst 

största etniska gruppen är Tigre och är generellt muslimer liksom de övriga 

minoritetsgrupperna. Sett till religionstillhörighet så är ca häften av befolkningen 

kristna och hälften muslimer.

 Befrielsekampen och självständigheten var sammankopplat med jämställdhetsideal 

(exempelvis bestod ca 30% av befrielsearmén av kvinnor) och medförde en del 

förändringar i könsnormer. Regeringen tillsammans med Eritrean Women’s

Association försökt bryta tabun mot utbildning av kvinnor, samt jobbat mot kvinnlig 

könsstympning, men traditionella könsroller och patriarkala strukturer består, 

speciellt på landsbygden. Mannen är den offentliga beslutsfattaren i familjen, medan 

kvinnan är ansvarig för att organisera hem- och hushåll. Generellt gifter sig kvinnor 

i tidig ålder, ibland så unga som fjorton. En stor del av äktenskapen på landsbygden 

arrangeras utifrån familjer/släkters angelägenheter. 

 Den etniska minoritetsgruppen Kunama urskiljer sig något genom deras matriarkala 

inslag: gudinnedyrkan, kvinnors självbestämmande (t ex vid giftermål), och att de 

har ett matrilinjärt (istället för patrilinjärt) klansystem, dvs. att klantillhörighet 

upprätthålls på kvinnans släktsida. 

 Majoriteten av både eritreanska män och kvinnor är omskurna. Senaste rapporten 

från UNICEF visar att ca 83% av kvinnor genomgår omskärelse/könsstympning och 

är utspritt över samtliga etniska grupper (praktiseras av både kristna och muslimer).

Religion

I och med formandet av en självständig nationalistisk identitet framträdde en kulturell 

hierarki vad gäller religion:

o Ortodox kristendom och islam sågs som autentiska eritreanska traditioner som är 

intimt sammanflätat med landets kulturella landskap, släktskap och dess politiska 

ekonomier. 

o Katolsk och luthersk kristendom sågs som legitima då de funnits länge i området, 

trots dess koloniala och missionsbaserade ursprung.

o Övrig religion betraktades med misstänksamhet: kopplades samman med antingen 

etiopisk ockupation eller med västerländsk imperialism. Exempelvis har 

medlemmar av Jehovas Vittnen arresterats och fängslats vid flera tillfällen pga. 

utövande av gudstjänst.

 Sedan 2002 har den eritreanska regeringen officiellt erkänt endast fyra 

religionstraditioner: Eritreansk-ortodoxa kyrkan, Sunniislam, Katolicism, samt 

Evangelisk-lutersk.

 2007 fängslades den eritreansk-ortodoxa kyrkans patriark, fader Antonius, och 

ersattes av den regimvänliga Dioskoros som i sin tur avled i december 2015 av 

oklar/hemlig sjukdom. Detta gör att den politiska schismen mellan regimtrogna och 

regimkritiska eritreaner letar sig in i kyrkan och dess församlingar i diasporan. En 

del eritreansk-ortodoxa församlingar i diasporan erkänner Antonius som den rätta 

patriarken medan andra församlingar erkänner Dioskoros.



Opposition

 2001 fängslades femton högt uppsatta medlemmar i PFDJ (G15) när de i ett 

öppet brev kritiserade styret pga. uteblivna demokratiska reformer. Ett tiotal 

journalister fängslades vid samma tidpunkt, däribland svenske medborgaren 

Dawit Isaak, som bidragit till att ge oppositionen en röst. Samtliga privatägda 

tidningar stängdes pga. deras rapportering av den politiska oppositionen och 

sedan dess är Eritrea är sedan ett av få länder i världen som helt saknar fria 

medier.

 På senare tid har underground-rörelsen Freedom Friday försökt sprida 

oppositionell information.

 ”Forto-event” kallas den misslyckade militärkuppen som försökte genomföras 

2013.

Flykten

 Ca 5000 eritreaner flyr varje månad. Flera gånger har flera eller samtliga spelare 

i fotbollslandslaget flytt i samband med matcher utomlands.

 I april 2016 skedde den s.k. Asmara-skjutningen då befäl sköt flera värnpliktiga 

som försökte fly genom att hoppa av flaket på en militärkonvoj.

 Cirka 113 000 eritreanska flyktingar bor i etiopiska flyktingläger, varav 39 000 i 

lägret Adi-Harush. Flykten börjar ofta med att man tar sig till den sudanesiska 

huvudstaden där smugglare anordnar deras resa över Sahara. Eritreaner tar sig 

sedan till Tripoli och betalar smugglare för att bli transporterade över 

Medelhavet. 2015 kom 36.000 eritreaner till Italien via Medelhavet. Samma år 

drunknade ca 3000 flyktingar, majoriteten av dom var eritreaner.



Schismen mellan regimtrogna och regimkritiska

• Trots eritreansk massflykt är det en stor del av exileritreaner som stödjer PFDJ-

regimen. PFDJ’s motsvarande ungdomsorganisation YPFDJ är väldigt aktiva i 

diasporan, exempelvis med att försvara regimen och kritisera vad de kallar 

västerländska/svenska mediers ”svartmålning” av Eritrea.

• Svensk-eritreanen Meron Estefanos är aktiv regimkritiker och programledare för 

radioprogrammet ”Röster från eritreanska flyktingar” på den regimkritiska 

radiostationen Radio Erena.

• Under 2016 uppmärksammades interna tvister mellan två eritreansk-ortodoxa 

församlingar i Gävle, där den ena var regimtrogen och den andra regimkritisk. 

• Schismen mellan regimtrogna och regimkritiska är djup och splittringen kan 

även gå tvärs igenom familjer, som exempelvis Dawit Isaaks bror Tedros Isaak 

som är en stark regimsupporter.

Kontrollen

• Den eritreanska staten har skapat rättsliga metoder för att införliva medlemmar i 

diasporan i Eritreas nation. Ett av de första dekret som Eritreas regering skapade 

efter självständigheten konstaterar att ”varje person som är född till en far eller 

mor till eritreanskt ursprung i Eritrea eller utomlands är en eritreansk 

medborgare från födseln”.

• Exileritreaner tvingas betala pengar en tvåprocentig skatt till hemlandet. Om de 

vägrar riskerar de att inte få tillgång till pass eller viktiga dokument som kan 

behövas för att söka jobb eller utbildning, samt att familj och släkt i hemlandet 

bestraffas.

• Eritreaner som flytt uppmanas också till att skriva på ett ”ångerdokument” där 

de erkänner sig skyldiga till förbrytelsen att inte uppfylla den nationella 

skyldigheten.

• Eritreas befrielsekamp och nationella överlevnad har djup personlig och 

känslomässig betydelse pga. resurser som många investerar i den nationalistiska 

kampen. Vikten av eritreanska identitet i livet visas i arbetet eritreaner gör att 

upprätthålla sociala och politiska nätverk över stora avstånd och att bygga en 

känsla av gemenskap med andra eritreaner varhelst de befinner sig.



Klansamhället

• Somalia är ett av många länder där klanen och klangemenskapen är centrala i det 

sociala såväl som i det politiska livet. Klaner är i princip stora släktskap enade 

under gemensamma förfäder. 

• Somalia har i princip ingen motsvarighet till den Västerländska/europeiska 

modellen av ”kärnfamilj”, minsta beståndsdelen av familj är vad Väst skulle kalla 

”släkt”. 

• Klansamhällen bygger på kollektivism där rättigheter, skyldigheter samt resurser (t 

ex ekonomiska) baseras på familj- och släkttillhörighet snarare än individ. Därför 

är det viktigt att känna till släktträd och namn på sina förfäder. 

• Klanen fyller en rad institutionella och samhälleliga funktioner – motsvarighet till 

de sociala tryggheter och försäkringar som våra myndigheter ger oss. 

• Klanen skyddar också mot utsatthet vid konflikter och hot. => En form av 

medborgarskap?

Religion & psykisk ohälsa

• I diasporan spelar religion en viktig roll för identitet och kontinuitet. Hos somalier 

är det vanligt att religion är ett hjälpmedel för att bearbeta upplevelser från 

inbördeskriget och konflikter i Somalia, och det förekommer olika former av 

”religiös terapi” för att hantera psykisk och mental ohälsa. 

• Ur ett traditionellt somaliskt perspektiv ses psykisk ohälsa som ett linjärt 

kontinuum: från att vara frisk/normal till att vara ”galen” (Waali).

• En grundläggande strategi för att hantera psykiska hälsoproblem är koranläsning. 

Sker antingen i mindre grupper av vänner och familj eller av religiösa 

lärde/auktoriteter (sheiker) som läser speciella suror, verser i Koranen. Vid 

allvarligare villkor krävs experter. En grundförutsättning för att religiös terapi ska 

vara effektiv är att den sakkunnige besitter stor religiös kunskap. 

• Ibland förekommer även helgat vatten, dvs. koranvatten (tahliil) som många 

uppfattar har makt att bota och läka. Vattnet helgas genom att man läser specifika 

koranverser och blåser i vattnet. Vattnet kan beröra kropp eller drickas.

• Djinn: Ande/andeväsen i islamisk kosmologi. Kan träda in i en persons kropp, dvs. 

personen blir besatt. Tecken: någon skiftar i personlighet, talar med olika röster, 

etc. 

• Om någon är besatt av en djinn krävs en särskild ritual för att driva ut djinnen. 

Djinn-exorcism kallas Ruqyah. En religiös lärd läser speciella suror (bl. a. de 3 

sista surorna i Koranen, 112–114), talar med djinnen, förhandlar och försöker få 

den att lämna kroppen. En del använder koranvatten. 

• Zar-traditionen: En bred förislamisk andetradition (finns även i Etiopien, Sudan, 

Egypten). De flesta somalier betraktar zar-traditionen som icke-islamisk eller falsk 

och det är mer acceptabelt att prata om djinner. Därför brukar föreställningen om 

zar-andar hållas hemlig. Medan djinner fördrivs med bön och Ruqyah, fördrivs zar-

andar med musik/trum-ceremonier där personer försätts i transtillstånd.

Somalia & Sverige



Arbetsmarknaden

• Artikelserie och debatt i GP 2007: I artikeln ”Göteborgs somalier – ett folk i kris” pekas 

somalier ut som ett kollektiv som misslyckats med att integreras i Sverige. I artikeln ”Vi 

somalier kommer inte att gå under” svarar svensksomalier och menar att GP:s 

artikelserie är kränkande och en grov generalisering av en redan utsatt grupp.

Rapporten ”Somalier på arbetsmarknaden – har Sverige något att lära?”: 

• År 2010 var sysselsättningsgapet mellan hela befolkningen och somalier mer än 50 

procentenheter. Två huvudsakliga faktorer är:

o Utbildning: 70 procent av somalierna har endast förgymnasial eller okänd 

utbildning. 

o Tid i landet: 60 procent av somalierna har kommit till Sverige sedan 2006

• Rapporten tittar på skäl till varför det går bättre för somalier på arbetsmarknaden i 

Storbritannien, USA och Kanada och pekar på: 

 Språket – Somalier är inte lika främmande inför det engelska språket

 Under 90-talet (vid första stora somaliska flyktingvågen) var det högkonjunktur i 

jämförandeländerna medan det i Sverige var lågkonjunktur och arbetslösheten 

ökade bland hela befolkningen. 

 Minimilönerna i angloamerikanska länder ligger betydligt lägre och 

anställningsskyddet är mycket sämre än i Sverige vilket innebär att trösklarna till 

arbetsmarknaden är lägre.

 Etniska organisationers roll i integrationsprocessen…

• I Storbritannien, Kanada och USA sker mycket av arbetet med flyktingar via s.k. 

community-organisationer, alltså etniska organisationer, som har en viktig roll som väg 

in i samhället för invandrare, där gruppens förmåga att navigera tas i bruk.

• Rapporten diskuterar eventuella risker/baksidor med den svenska individcentrerade 

integrationspolitiken där inslussningen går via myndighetskanaler och enbart handlar om 

förhållandet mellan individ och offentlig sektor. I syfte att inte särbehandla eller 

generalisera kring grupper undviker myndigheter kollektiva identiteter. Risken är dock 

att generaliseringen enbart förflyttas från etnisk grupp till invandrare som större grupp. 

• Rapporten uppmuntrar till att erkänna att det finns etniska grupper som delar 

gemensamma upplevelser och erfarenheter. Etniska organisationer borde få bredare och 

större ansvar eftersom kulturella, sociala och ekonomiska och behov är intimt 

sammanflätade. 

• Etniska organisationer kan erbjuda människor information och hjälp på ett för dem 

språkligt och kulturellt begripligt sätt, skräddarsydd social och ekonomisk service, hjälp 

att hitta utbildning och bostad, söka jobb, få hjälp med att starta företag, få hjälp med 

byråkrati och finansiering, samt erbjuda representation gentemot politiker och 

myndigheter. 

Somalia & Sverige
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http://www.expressen.se/gt/svenska-medier-for-krig-mot-eritrea/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tre-brander-drabbade-eritreanska-foreningar?lokalmeny=1&mobilmeny=0
http://www.erena.org/web-links
http://www.kyrktorget.se/eritreansk.ortodoxa.kyrkan
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