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Introduktion
Eritrea er et land, som er ca. 3 gange så stort som Danmark med omtrent 5 millioner indbyggere.
I 2017 lå Eritrea på en niende-plads over de lande I verden, som producerer flest flygtninge.
Omkring 500.000 blev tvunget på flugt hvoraf størstedelen søgte tilflugt I følgende lande; Etiopien
(164.000), Sudan (108.200) og Tyskland (49.300).
Eritrea bliver ofte kaldt Afrikas Nordkorea og er af FN beskyldt for at have begået massive
menneskerettighedskrænkelser de sidste + 25 år.
Flygtninge fra Eritrea udgjorde i 2018 den
største gruppe af asylansøgere i DK
(pr. 30.11.18).
I juli 2018 blev der indgået en historisk fredsaftale
mellem de to stridende nabolande Etiopien og Eritrea.
Landet er sparsomt repræsenteret i mediebilledet,
da ingen journalister har adgang til landet, hvorfor
det er en konflikt de færreste kender indgående til
og som også er svær at opstøve information
omkring.
Derfor får i her i her et mere detaljeret indblik i konflikten i Eritrea og om
flygtninge fra Eritrea.
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Historisk overblik

Uddybet tidslinje
1941: Eritrea var en italiensk koloni fra 1890-1941. I 1941 erobrer briterne de italienske kolonier i
Østafrika og administrerer herefter Eritrea.
1950: Efter 2. Verdenskrig beslutter FN at Eritrea skal indgå som autonom enhed i føderation med
Etiopien. Etiopien bryder dog hurtigt de indgåede aftaler og deres politik skaber kraftig modstand i
Eritrea.
1962: Eritrea bliver indlemmet som provins i Etiopien. Den væbnede frihedskamp indledes.
Eritrean Liberation Front (ELF) er grundlagt nogle år forinden (1958), og bliver den største
oprørsgruppe under krigen. Intern splittelse i grupperingen fører til dannelsen af Eritrean People’s
Liberation Front (EPLF), som i 1978 og frem kontrollerer størstedelen af Eritrea. EPLF’s leder er
Isaias Afewerki, som senere bliver præsident i Eritrea, og stadig er det den dag i dag.
1991: De eritreiske oprørsgrupper samarbejder og lykkedes endelig med at styrte Mengisturegimet (den nye magthaver i Etiopien efter Heile Selassies fald i 1974). 30 års krig slutter. En krig
som har drevet mere end 1/2 million mennesker på flugt og op mod 200.000 mennesker har
mistet livet. EPLF indleder genopbygningen af Eritrea.
1993: I en FN-overvåget folkeafstemning i april 1993 stemmer næsten 100% af befolkningen for
selvstændighed. Dette fører til Eritreas uafhængighedserklæring d. 24. maj 1993.
EPLF-lederen Isaias Afewerki bliver præsident og har været det lige siden.
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1998: Eritrea har et anstrengt forhold til sine naboer, Yemen, Sudan og Djibouti. Det anstrengte
forhold mellem Eritrea og nabostaten Etiopien udvikler sig til alvorlig konflikt om et område ved
en lille by “Badme”. Det fører til åben krig mellem de to lande.
2000: Krigen slutter i juni 2000 med Algiers-aftalen, som blev facilliteret af FN og den Afrikanske
Unions forgænger, Organisationen for Afrikansk Enhed. FN anbringer fredsbevarende styrker (bl.a.
et dansk kontingent). En kommission bliver nedsat til at fastsætte grænsen ml. Eritrea og Etiopien.
2007: Uenighed om grænser fører til at konflikten blusser op igen i 2007. Samme år fastlægger en
af aftalens kommissioner landegrænserne. Etiopien nægtede indtil d. 5. juni 2018 at respektere
grænsen og trække sine omtrent 100.000 tropper ud af de eritreiske grænsebyer.
2016: Ifølge en rapport (8.juni 2016) fra Sekretariatet for FN's højkommissær for
menneskerettigheder (OHCHR) har Eritrea begået “crimes against humanity” over de sidste 25 år.
Menneskerettighedskrænkelserne har fundet sted på systematisk vis i fængsler, militære
træningslejre og andre lokationer over hele landet. Læs mere her. Kommissionen opfordrer det
internationale samfund til at gribe til handling over for den eritreiske regering.
2018: Historisk ny fredsaftale bliver indgået mellem Etiopien og Eritrea d. 9 juli 2018, som led i
“the Saudi-Arab summit”. Fredsaftalen afslutter en årelang grænsekrig mellem de to lande. Læs
mere om aftalens indhold og betydning længere nede i dokumentet.
Læs mere om Eritreas historie her, her og her.

Hvorfor flygter folk fra Eritrea?
Hovedårsagen til flugt er tvungen militær værnepligt. Når man fylder 18 skal både kvinder og
mænd aftjene værnepligt. Udgangspunktet er 18 måneder, men i praksis forholder det sig
anderledes. Mange er i værnepligten på ubestemt tid enten i militær tjeneste, civil værnepligt eller
ved tvangsarbejde i arbejdslejre. Militæret er af mange beskrevet som moderne slaveri og er på
ubestemt tid. Nogle er i militæret i over 40 år. Andre gange bliver folk indkaldt igen, også som 65årige, på trods at den gennemsnitlige levealder i Eritrea er på omkring 60. Der er udbredt brug af
tortur i militæret, og særligt kvinder i militæret er udsat for seksuel vold. Militærnægtelse
medfører som regel fængselsstraf, konfiskation af ejendom og inddragelse af statsborgersskab.
Såfremt man ikke har papirer på at have gennemført værnepligten, kan man ikke få arbejde, ret til
udrejse mm.
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Mange eritreere bliver også udsat for vilkårlige fængslinger. Fængsling af politiske modstandere
er særligt udbredt. Præsident Isaias Afewerki har fængslet mange politikere og deres familier på
baggrund af en formodet mistanke om, at de ville gå imod ham. På samme måde har præsidenten
anholdt og fængslet stort set alle journalister og redaktører i landet.
I Eritrea er der ikke religionsfrihed. Kun fire religioner er lovlige i Eritrea: den ortodokse kirke, den
protestantiske kirke, den katolsk kirke og sunni-islam. Særligt forfulgte er Jehovas Vidner og andre
religioner, som ikke har fået tilladelse til at dyrke deres religion af regeringen.
Der er ikke bevægelsesfrihed i Eritrea. Der er udrejseforbud for Eritreere i alderen 5-50 år.
Derudover har der tidligere eksisteret en “shoot to kill” policy ved grænsen til Etiopien, hvor
grænsevagter har henrettet folk, som har forsøgt at flygte.
Der er ingen uafhængige medier i landet, da regeringen i september 2001 nedlagde alle
uafhængige aviser og anholdte alle redaktører og journalister, som fortsat er isolationsfængslet
uden at være blevet stillet foran en dommer. Kilder tyder på at halvdelen er døde i fangenskab.
Der findes heller ikke internationale korrespondenter i Eritrea. En uafhængig og apolitisk
radiokanal kaldet Radio Erena, der drives af en eksil-eritreer bosat i Paris, får en sjælden gang
imellem signal ind til landet.
Retssystemet i Eritrea er nærmest ikkeeksisterende. Anholdte og fængslede bliver ikke sat for en
dommer, og der findes derfor ingen reel og upartisk procedure. Fængslede eller deres familier får
ikke at vide på hvilken baggrund anholdelsen har fundet sted eller hvor lang tid den anholdte skal
holdes fængslet.
Der findes ingen lovgivningsmagt i Eritrea. Selvom landet i år 1993 skrev en forfatning i
sammenhæng med uafhængighedserklæringen, er denne aldrig blevet implementeret. Og der har
heller ikke været frie demokratiske valg siden.
Læs mere uddybende om menneskerettighedssituationen i Eritrea i Amnesty International Report
2017/2018,Human Rights Watch World Report 2018, UN Report of the Special Rapporteur on the
situation of human rights in Eritrea 2018, og DFH’s notat om Eritrea og eritreiske flygtninge 2015.
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Eritreiske flygtninge i Danmark
I år 2018 udgør eritreere den største gruppe af asylansøgere i Danmark. Pr. 30.11.2018 har 594
eritreere søgt om asyl i Danmark. Det er 18% af det samlede antal asylansøgninger (3.295). Den
næststørste gruppe udgøres af syrere, hvoraf 571 har søgt om asyl i samme periode.
Eritreere udgør den næststørste befolkningsgruppe indenfor ansøgninger om
familiesammenføring efterfulgt af syrere. Pr. 30.11.2018 har 469 eritreere søgt om
familiesammenføring, hvilket svarer til ca. 8% af det samlede antal ansøgninger om
familiesammenføring (5.716).
Anerkendelsesprocenten for eritreere lå på hele 97% i 2017. Anerkendelsesprocenten er så høj
fordi alle statsborgere skal aftjene den tvungne militære værnepligt, som mange derfor blandt
andet får ophold på baggrund af. Anerkendelsesprocenten for syrere lå på bare 1% mindre, nemlig
96% i 2017. Sammenlignet med resten af Europa er anerkendelsesprocenten for Eritreere højere i
Danmark end i resten af EU.
Eritreere er en af de få befolkningsgrupper blandt asylansøgerne, der er steget i antal siden 2016.
Asylansøgere fra lande som blandt andet Syrien, Afghanistan og Irak er alle faldet i antal siden
2016. Få et overblik over de seneste års udvikling på asylområdet her.
Udlændingestyrelsen udgav i 2014 en kontroversiel rapport om forholdene i Eritrea. Heraf fandt
udlændingestyrelsen, at forholdene i Eritrea vedrørende nationaltjeneste og illegal udrejse ikke i
sig selv udgjorde forfølgelse eller gav de pågældende eritreiske asylansøgere krav på beskyttelse.
Rapporten konkluderede altså at eritreiske flygtninge i Danmark kunne sendes hjem igen.
Rapporten modtog efterfølgende stærk kritik af medier, politikere og flere af rapportens egne
kilder kaldte den for politisk bestillingsarbejde, misvisende og umenneskelig. Efter den massive
kritik ændrede Udlændingestyrelsen kurs. Få et overblik over sagen her.

Fredsaftalen med Etiopien juli 2018
Aftalen omfatter blandt andet genoptagning af flyvninger og telefonforbindelse mellem landene,
genoptagelse af diplomatiske forbindelser, åbning af ambassader og anlægning af fælles havne.
Landene har ikke haft diplomatiske relationer de sidste 20 år siden krigen brød ud i 1998.
Familiemedlemmer kan nu for første gang tale i telefon sammen. Også mange eritreere og
etiopiere har grebet telefonen og ringet til fremmede på den anden side af grænsen, for at fejre
de åbne telefonlinjer, se her. Læs også historier om familier der har været adskilt, der nu efter
aftalen og de åbne grænser er blevet genforenet her og her.
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Fredsaftalen afslutter en årelang grænsekrig mellem de to lande. Læs mere om aftalen her og hold
dig løbende opdateret på fredsaftalen mellem de to lande på denne temaside hos BBC.

Og hvad så nu?
Om fredsaftalen vil resultere i en opblødning af diktaturet og de massive
menneskerettighedskrænkelser i Eritrea er der delte meninger om. Læs for eksempel dette indlæg
bragt hos Al Jazeera, hvor der argumenteres for, at den politiske situation vil forblive uændret,
samt at fredsaftalen har styrket Afewerkis diktatur. Amnesty ser fredsaftalen som et skridt den
rigtige vej i forhold til at forbedre menneskerettighedssituationen i landet. Mange eritreere håber
på at fredsaftalen vil resultere i interne politiske reformer.
Ifølge UNHCR er antallet af mennesker, som flygter over grænsen til Etiopien firedoblet den første
måned efter grænseåbningen d. 11. september 2018. Indtil videre er der sderfor ikke noget, som
tyder på at antallet af flygtninge bliver mindre, tværtimod.
Det er ligeledes uklart hvordan de danske myndigheder forholder sig til eritreere i Danmarks
opholdssager i kølvandet på fredsaftalen. Om det har nogen betydning, vil tiden vise. Vi følger
med!

I Spørg DFUNK holder vi os opdaterede.
Skriv til os på spoerg@dfunk.dk eller ring til os på 28 10 01 65 mandag –
torsdag 09:30 – 12:00. Vi kan træffes igen fra d. 3. januar 2019.
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